
9TPA news

Based True Story

B
a
s
e
d
 
T
r
u
e
 
S
t
o
r
y

January 2020 ●  No. 277

แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
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อธิคม…ผมขอเวลาคุยด้วย สะดวกไหมครับ เชิญที่ห้อง

ผม

อธิคมหายเข้าไปในห้องประภาสนานเป็นชั่วโมง ทุกคนใน

หน่วยงานให้ความสนใจ อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ต้องมีอะไรที่ไม่ปกติ

เป็นแน่ ปกติประภาสจะไม่ประชุมหรือคุยงานกับใครนาน แกจะ 

ไม่เห็นด้วยกับการใช้เวลาประชุมนานๆ แกเป็นคนรักษาเวลามาก 

เวลามีค่า ประชุมให้มีประสิทธิภาพ แล้วเอาเวลาไปท�างานดี

กว่า 

ทานทพิย์ สญัญา ดารณ ีให้ความสนใจเป็นพเิศษ ทัง้สามต่าง

มีบาดแผลมาด้วยกัน แม้จะต่างกรรมต่างวาระก็ตาม ดารณีแอบคิด

ชั่วร้ายเล็กๆ แม้เธอจะถูกย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นแล้ว แต่ยังคงนั่ง

อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน 

“โดนหัวหน้าดุบ้าง แกจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร นึกถึงตอนที่แก 

ไล่บีง้าน เราจนมมุตดิก�าแพง แกยังไม่หยุด มนัเครยีด และสร้างความ

กดกันมาก”

ประภาสตดัสนิใจพดูกับอธิคมตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อม ไม่ดดุนั 

แต่จริงจัง พูดด้วยข้อมูล และพฤติกรรมที่ปรากฏ บรรยากาศมาค ุ

อยู่บ้าง เพราะเรื่องที่เป็นประเด็นนั้นค่อนข้างซีเรียส 

ประภาสไม่อยากจะผิดพลาดซ�้าอีก การไม่ตัดสินใจท�าอะไร 

อาจน�าไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ และการตัดสินใจถูกเวลา…จะ

สามารถช่วยพลิกสถานการณ์ได้  

หลงัจากวนันัน้ ทกุคนรูส้กึตรงกนัว่า อธคิมดนูิง่ๆ บรรยากาศ

การท�างานดูเงียบเหงา ไม่มีใครกล้าส่งเสียงเฮฮา เพราะไม่รู ้ว่า

สถานการณ์เป็นอย่างไร 

แกคงโดนเล่นงานอะไรสักอย่างว่าไหม…ดารณีเอ่ยขึ้นกับ

ทานทิพย์ 

“ต้องเป็นเรือ่งใหญ่แน่ๆ คดิไปคดิมา น่าสงสารแกเหมอืนกนั

เนอะ” ทานทิพย์ดีใจที่เพื่อนร่วมงานไม่มีใครร้ายสุด น้องยังแอบดี 

“อย่าไปซ�้าเติมแกเลย” ทานทิพย์เอ่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ร่วม

วงสนทนา 

พี่ทิพย์ใจดีนะ ขนาดโดนแกเอ็ดเสียงดังลั่นบ่อยๆ ดารณ ี

ยังคงแค้นค้างอยู่ ส่วนสัญญานั่งเงียบไม่พูดอะไรจนดารณีถามขึ้น 

“แกคงช็อคไป และอาจรู้สึกอายพี่ประภาส”

“แกจะอายไปท�าไม ทพีดูด่าลกูน้องลัน่ทะลสุามห้อง แกกท็�า

มาแล้ว” 

“อย่าลมืนะคะ พีอ่ธคิมกบัพีป่ระภาสเป็นเพือ่นกนัมาก่อน เขา

ทั้งคู่อาจแข่งกันอยู่ในที แต่ผลงานของพี่ประภาสโดดเด่นเข้าตา

ผู้ใหญ่ อีกทั้งพี่ประภาสสุขุม และมีภาวะผู้น�ามากกว่าด้วย จึงได้รับ

ความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้บริหาร Fast Fish”

“ผมว่าอาจเป็นโอกาสที่ดีของพี่อธิคมก็ได ้” สองสาว 

ละสายตาจากจานข้าวตรงหน้าทันควัน…จ้องไปที่สัญญา

เป็นของขวัญปีใหม่

ให้กันและกัน
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“พลังงานดีๆ ท�างานได้เร็วเกินคาดจริงๆ วันนี้พี่อธิคมมานั่ง

กนิข้าวกลางวนัโต๊ะเดยีวกบัผม” ไลน์จากสญัญาส่งมาช่วงบ่าย พร้อม

สติ๊กเกอร์น่ารัก 1 ตัว “ฝนจะตกไหมเนี่ย!!!”

สัญญาจากคนที่เริ่มหมดไฟ หมด Passion ในงาน กลับมามี

ชีวิตชีวากับงานอีกครั้ง เห็นบอกว่า “ผมได้บทเรียนจากพี่อธิคม เรา

ควรท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เมื่อหัวหน้าท�าหน้าที่ของหัวหน้าไม่ดี 

เดี๋ยวเขาก็จะถูกจัดการเอง”

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์มาจากหลายทาง เช่น ตวัเรา หวัหน้า และ

เพื่อนร่วมงาน ควรให้สัดส่วนแรงจูงใจจากตัวเราให้มาก และสร้าง

แรงจูงใจในส่วนตัวของเราให้เข้มแข็ง  

สถานการณ์ก�าลังไปได้สวย 

ทานทิพย์หวั่นเหลือเกิน เธอจะเป็นคนท�าลายบรรยากาศนั้น 

(หรือเปล่า)

เธอท�างานด้วยความระมดัระวงั ตรวจแล้วตรวจอกี บางทขีาด

ความมัน่ใจในการน�าเสนองาน นีค่งเป็นภาวะอย่างหนึง่ทีเ่กดิขึน้ เธอ

กลัว ยิ่งกังวล ยิ่งตรวจ งานกลับจะยิ่งพลาดมากขึ้น พี่อธิคมก็จะเพิ่ม

ความเข้มงวดกับงานของเธอ เธอพยายามแก้ไข เพื่อตัดวงจรอุบาทว์

ไม่ให้เกิดซ�้าอีก  

ทานทพิย์…เธอท�าอะไรของเธอเนีย่+++มนัผดิอกีแล้วนะ มนั

ใช่หรือ

เสียงหัวหน้าอธิคมลอยเข้มมาแต่ไกล

ทานทิพย์จะผ่านมรสุมลูกนี้ไปได้หรือไม่ ใครช่วยตอบที

คณุเคยเจอปัญหาแบบทานทพิย์บ้างไหม มวีธิหีรอืกลยทุธ์ใด

ในการสร้างความไว้วางใจให้กับหัวหน้า

ปีใหม่นี ้คุณเตรยีมของขวัญแล้วหรอืยัง เราต่างเป็นของขวญั

ให้กันและกันด้วยการส่งพลังงานดีๆ ให้กัน  

“เรือ่งแบบนีไ้ม่มใีครกล้าบอกกนั มนั Sensitive มาก อาจท�าให้

หมางเมนิ และผดิใจกนัได้ น่ีละ!!! ผมถงึว่าเป็นโอกาสท่ีดขีองพีอ่ธคิม 

เป็นของขวัญชิ้นงาม ที่ได้รู้ความจริง และจะได้น�าปรับปรุงตัว” 

“เพิ่งเห็นน้องเราลึกซึ้งก็คราวนี้” ทานทิพย์ชมสัญญาอย่าง

จริงใจ “แต่มันก็ยากอยู่…ที่จะยอมรับ ว่าเราไม่ดี บกพร่อง มันเจ็บ

ปวดนะ ที่ผ่านมาเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าอ�านาจ”    

ใช่มันยาก!!! ดังนั้น เราน่าจะท�าอะไรสักอย่าง 

“หนูคิดไม่ออก…ว่าเราจะท�าอะไรได้ พี่ทิพย์มีอะไรในใจ 

แน่เลย เฉลยด่วน!!!”

ถ้าเรานกึย้อนกลับไป เม่ือวนัท่ี Fast Fish เพิง่ออกจากไข่ พวก

เราสนุกกันมาก งานช่วงน้ันไม่ใช่น้อย Load กันสุดๆ แทบทุกคน 

จ�าได้ไหม?!? 

“ใครกันเอา KFC ถังใหญ่ มา Surprise พวกเราตอนอยู่โอที 

พวกเราหิวตาลาย กินหมดในพริบตา ยังฮากัน!!! กับประโยคที่เบล

พูดว่า เข้ากันมากเลย KFC กับลาบ และส้มต�าปลาร้ารสแซบ”

“ใครกนั เมือ่คราวส่งรายงานปิดโครงการภาครฐั เร่งท�าทัง้วนั

ทั้งคืน พี่แกมาช่วยตรวจ ช่วยท�าเล่มด้วย และอีกหลายๆ ครั้ง ที่แกมี

น�้าใจกับลูกน้องอย่างพวกเรา”  

“แล้วอะไรหนอที่ท�าให้แกเปลี่ยนไป” ดารุณีอดถามไม่ได้

เอ้า!!! พี่ทิพย์ ยังไม่เฉลยเลย จะช่วยยังไง

“พีก่�าลงัจะพดูต่ออยูน่ีไ่งจ้ะ คอื เราควรให้ก�าลงัใจแก” ดารณี

ยังท�าหน้าสงสัยอยู่ 

“ก�าลังใจ มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบ”

“ยิ้มทักทาย อย่าปล่อยให้เกิด Dead Air ช่วยกันสร้าง

บรรยากาศ เข้าหาแก อย่าปล่อยให้แกรู้สึกโดดเดี่ยว”

“แกคงแปลกใจมาก โดยเฉพาะถ้าพวกเราท�าอย่างนั้น”

“ทักทาย พูดคุย ท�าให้เป็นธรรมชาติ แสดงออกด้วยความ

จริงใจ พี่เชื่อว่าแกรับรู้พลังดีๆ นั้นได้ ไม่แน่นะเราอาจได้หัวหน้า 

คนเดิมกลับมา หรือได้หัวหน้าใหม่ที่ดีกว่าเดิม”
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