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Based True Story
ไอริณ์…ห่วหนี้�าทั่้�ม้ความม์่งม่�นี้ และเช้�ยวชาญในี้งานี้ 

ใจด้ ล้กนี้�องชอบความใจด้ 

แติ ่ไอริณ์ม่กเขึ้ �มงวดก่บกฎระเบ้ยบติ่างๆ ไม ่ ย้ดหย์ ่นี้ 

มอบหมายงานี้รวดเรว็ ทั่่�งทั่างเมล์ และติว่ต่ิอติว่ ให�อสิระในี้การทั่ำางานี้

ผู้ลงานี้ขึ้องท้ั่มไอริณ์ ย่งไม่บรรล์เป้าหมาย ติำ�ากว่าเป้า 20% 

ล้กท้ั่มไม่เขึ้�าใจงานี้ท้ั่�ได�ร่บมอบหมาย แติ่ไม่ม้ใครกล�าถาม กล�าพ้ัด

ความจริง เกรงโดนี้ด์หร้อถ้กมองว่า ไม่เก่ง 

สหชาติิ…ห่วหนี้�าทั่้�ม้ความม์่งม่�นี้ในี้งานี้ เจ�าระเบ้ยบ เขึ้�มงวด 

ชอบส่�งการ และใส่ใจติิดติามงานี้อย่างใกล�ชิดไม่ร้�จ่กเหนี้็ดเหนี้้�อย ให�

คำาแนี้ะนี้ำาหร้อ Feedback ติรงไปติรงมา

ผู้ลงานี้ขึ้องทั่้ม ย่งไม่บรรล์เป้าหมายเช่นี้ก่นี้ บ่อยคร่�งม้ความ

ผู้ิดพัลาดในี้งานี้อย้่หลายจ์ด ล้กท้ั่มร้�ส้กไม่ม้อิสระในี้การทั่ำางานี้ คิด

อะไรไม่ค่อยออก ติ�องคอยเติร้ยมติอบคำาถามขึ้องห่วหนี้�า กล่วการให� 

Feedback 

เม้�อถามไอริณ์ และสหชาติิถ้งเส้ยงสะทั่�อนี้จากล้กทั่้ม ปรากฏ

ว่า ไม่ม้ Feedback จากล้กทั่้ม  

สหชาติิเคยบอกกบ่ท้ั่มว่า “บอกผู้มมาเถอะ บอกได�ทั่ก์เร้�อง ผู้ม

เปิดใจยินี้ด้ท้ั่�จะปร่บเปล้�ยนี้ เพ้ั�อให�พัวกเราทั่ำางานี้ได�ราบร้�นี้ และม้

ประสิทั่ธุ์ิภาพัมากขึ้้�นี้” 

เม้�อไม่ไว�วางใจ (Trust) ก่นี้ และเม้�อล้กนี้�องไม่ศร่ทั่ธุ์าห่วหนี้�า 

การท้ั่�จะบอกเล่าถ้งความในี้ใจหร้อขึ้�อม้ลป้อนี้กล่บ เป็นี้สิ�งทั่้�

ยากจะเกิดข้ึ้�นี้ หร้อได�ขึ้�อม้ลป้อนี้กล่บไม่ติรงก่บความเป็นี้จริง ขึ้�อม้ล

ถ้กบิดเบ้อนี้ไป  

ในี้ขึ้ณ์ะทั่้�ไอริณ์ด้เหม้อนี้จะเปิดร่บความคิดเห็นี้ทั่้�ติ่างก่นี้ 

แต่ิเธุ์อกลบ่ยอมร่บไม่ได� เม้�อได�ยินี้นี้�องๆ พ้ัดเป็นี้เส้ยงเด้ยวกน่ี้

ว่า งานี้นี้้�ไม่ร้�เร้�องเลย 

เธุ์อบอกว่า เป็นี้ไปไม่ได� ในี้ทั่้�ประช์มหนี้่วยงานี้ เธุ์อได�แจ�ง

นี้โยบายหรอ้ประเดน็ี้สำาคญ่ รวมถง้ผู้ลการดำาเนี้นิี้งานี้ในี้ภาพัรวมขึ้อง

บริษ่ทั่ให�ทั่ราบทั่์กคร่�ง 

สริยา…ห่วหนี้�างานี้ทั่้�ไม่ม้ความเช้�ยวชาญในี้งานี้ทั่้�ร่บผู้ิดชอบ 

เพัราะได�ร่บการแต่ิงติ่�ง และโอนี้ย�ายขึ้�ามสายงานี้ เธุ์อค่อนี้ขึ้�างหน่ี้กใจ

เม้�อติ�องมาด้แลร่บผู้ิดชอบงานี้ทั่้�ไม่ถนี้่ด และไม่ชอบเอาซึ่ะเลย 

ประกอบก่บม้ล้กนี้�องทั่้�อาว์โสกว่าอ้ก 

ห่วหนี้�าทั่้�ไม่เก่งงานี้ จะเป็นี้อย่างไร จะเจออะไรบ�าง 

ภาพัความย์่งยากติ่างๆ วิ�งเขึ้�ามาในี้ห่ว 

สริยายอมร่บจ์ดอ่อนี้ขึ้องเธุ์อขึ้�อนี้้� คร่�นี้จะ Upskill ในี้เร็วว่นี้

คงไม่ทั่่นี้

เธุ์อใช�เวลาปร่บใจอย้่เก้อบ 2 อาทั่ิติย์ เพั้�อวางใจให�ถ้กติ�อง 

เม้�อติ่ดสินี้ใจทั่้�จะทั่ำางานี้ในี้องค์กรนี้้�ติ่อไป ใจติ�องพัร�อม!!! 

เธุ์อเติรย้มทั่ำาการบ�านี้มาเป็นี้อย่างด้ ใช�ท่ั่กษะทั่้�มค้�นี้หา และ

วิเคราะห์ขึ้�อม้ลขึ้องฝ่�าย 

สิ�งทั่้�จะขึ้าด และพัลาดไม่ได�!!!

เธุ์อร่างสคริปคร่าวๆ เพ้ั�อจะส้�อสารในี้การประช์มคร่�งแรกทั่้�

ได�พับก่บทั่้มงานี้พัร�อมหนี้�า 

เธุ์อใช�ความจริงใจเป็นี้ฐานี้ในี้การส้�อสารก่บทั่้ม

“สว่สด้ทั่์กๆ คนี้ค่ะ พั้�ค่อนี้ขึ้�างใหม่ก่บงานี้นี้้�” สายติาหลายค้่

จ่บจ�องมาทั่้�เธุ์อ

“พ้ั�คงติ�องขึ้อคำาแนี้ะนี้ำา และขึ้อเร้ยนี้ร้�งานี้จากท์ั่กคนี้” สายติา

บางค้่ม้ความสงส่ย 

“พ้ั�เช้�อม่�นี้ว่า ด�วยความสามารถในี้การบรหิารจ่ดการงานี้ จาก

ประสบการณ์์ขึ้องพ้ั�…” ต่ิ�งใจเกินี้ไป เก้อบสะด์ดคำาพ้ัดขึ้องต่ิวเอง 

สริยาส้ดหายใจล้กๆ 

คือของขวัญ มีค่าดั่งทองคือของขวัญ มีค่าดั่งทอง

FeedbackFeedback
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เม้�อเปิดใจ เราจะสามารถจ่บส่ญญาณ์ติ่างๆ ได�ด้ขึ้้�นี้  

เม้�อทั่ำาดม้ป้ระสิทั่ธุ์ภิาพัทั่ก์อย่างแล�ว ไม่ว่าจะเป็นี้การส้�อสาร

เร้�องราวสำาคญ่ และจำาเป็นี้ การมอบหมาย และติดิติามงานี้ การช้�แนี้ะ 

และสอนี้งานี้ 

ทั่ำาไมผู้ลงานี้ถ้งย่งไม่ด้ 

กร้ด้�านี้การบรหิารจด่การท่ั่านี้บอกไว�ว่า ติ�องมอ้ะไรผู้ดิพัลาด

แนี้่ๆ !!! 

ให�ย�อนี้มอง และทั่บทั่วนี้ตินี้เอง

เม้�อยอมร่บ Feedback และปร่บเปล้�ยนี้ทั่่าทั่้ ทั่่ศนี้คติิ กรอบ

ความคิด (Mindset) 

ห่วหนี้�าจะไม่ได�เป็นี้ต่ิวประหลาดหร้อผู้้�ร�ายในี้สายติาขึ้อง 

ล้กนี้�องอ้กติ่อไป ทั่้�สำาค่ญห่วหนี้�าจะม้ความส์ขึ้จากงานี้เพัิ�มมากขึ้้�นี้

สริยามองเห็นี้ความสำาค่ญขึ้อง Feedback ซึ่้�งเป็นี้ส่วนี้หน้ี้�ง

ขึ้องการส้�อสารทั่้�ทั่รงพัลง่อย่างมาก เธุ์อจง้เปิดเวท้ั่ทั่่�งทั่างการ และไม่

เป็นี้ทั่างการ เพั้�อให� Feedback เหล่านี้่�นี้เดินี้ทั่างมาถ้งเธุ์อ 

Feedback อาจแปลงโฉมหร้อห่อห์�มมาในี้ร้ปแบบติ่างๆ 

ใจติ�องเปิดกว�างพัอ อคติิหร้อความร่งเก้ยจติ�องหย์ดทั่ำางานี้

ทั่่องไว�ว่า Feedback ด่�งขึ้องขึ้ว่ญ ม้ค่าด่�งทั่องคำา

จบ่ Feedback ให�ได� ไม่ม ้Feedback อาจเป็นี้สญ่ญาณ์บอก

เราได�ว่า เริ�มอ่นี้ติราย

Feedback ด้ ห่วใจพัองโติ Feedback ลบ ห่วใจแฟั๊บ

ฮาวทั่้…ฝ่ึกร่บ Feedback (…ลบ) ด�วยใจเป็นี้กลาง 

เม้�อได�ยินี้คร่�งแรก อาจร้�สก้เจบ็จ้�ด หนี้�าติง้ หนี้�าเริ�มเป็นี้สแ้ดง 

อ์่นี้ๆ ถ้งร�อนี้ได� 

นี้่บ 1 2 3 ให�หายใจเขึ้�าล้กๆ และนี้้กถ้งประโยคทั่้�ว่า “Feed-

back ด่�งขึ้องขึ้ว่ญ ม้ค่าด่�งทั่อง”

และให�ระล้กเสมอถ้งโอกาสอ่นี้ด้ทั่้�เราจะได�พั่ฒนี้าตินี้เอง ได�

ขึ้ยายศ่กยภาพั  

เราในี้ฐานี้ะห่วหนี้�า เป็นี้ทั่่�งผู้้�ร่บ Feedback และผู้้�ให� Feed-

back  

ให�ขึ้องขึ้ว่ญ และร่บขึ้องขึ้ว่ญ “Feedback ด่�งขึ้องขึ้ว่ญ ม้ค่า

ด่�งทั่อง”     

“จะทั่ำาให�ฝ่�ายขึ้องเราสามารถบรรล์เป้าหมาย และสามารถ 

พัิชิติส่ดส่วนี้โบนี้่สท้ั่�ควรจะเป็นี้ขึ้องฝ่�ายได� 80-100% จากสถิติิท้ั่� 

ผู้่านี้มา 5 ปี ฝ่�ายขึ้องเราเคยได�อย้่ทั่้�ประมาณ์ 60-75%” สริยาพั้ดช�าๆ 

ช่ดๆ ส่งสายติาพัร�อมรอยยิ�มไปส้�อไปย่งใจทั่์กคนี้

“เรามาผู้นี้ก้กำาล่งก่นี้ มาช่วยก่นี้ขึ้บ่เคล้�อนี้งานี้ขึ้องฝ่�าย” เส้ยง

หนี้่กแนี้่นี้ และจริงจ่งแฝ่งด�วยความม์่งม่�นี้ 

พัอพ้ัดถ้งสิ�งทั่้�ทั่ก์คนี้สนี้ใจ หลายคนี้ซึ่ก่ถาม ทั่ำาให�บรรยากาศ

ในี้ห�องอบอ์่นี้ และเป็นี้ก่นี้เองขึ้้�นี้มา 

การประช์มเปิดติ่วในี้คร่�งนี้่�นี้ เธุ์อสามารถเปิดใจท้ั่มได� 

หลายคนี้ ม้แววติาเป็นี้ประกายทั่้�จะร่วมภารกิจสำาค่ญนี้้� และเปล้�ยนี้ 

ทั่่าทั่้ขึ้องใครบางคนี้ได� 

เป็นี้การประช์มทั่้�ใช�พัล่งอย่างมาก 

สรยิานี้่�งพ่ักนิี้�งๆ หล่บติาส่กคร่้ท้ั่�โต๊ิะทั่ำางานี้ ปล่อยให�พัล่งบาง

อย่างไหลเว้ยนี้ 

4 เดอ้นี้กบ่การเรย้นี้ร้�งานี้ใหม่อย่างติ่�งใจเป็นี้พัเิศษกบ่ท้ั่มงานี้ 

ม่นี้ช่างทั่�าทั่าย!!! 

การเร้ยนี้ร้ �ส่งผู้ลให�สริยามองภาพังานี้ได�ช่ดเจนี้ขึ้้�นี้ และ

สามารถ Structure งานี้ได�ด้ 

สริยา…ส่มผู้่สได�ถ้งส่ญญาณ์บวก…ม้รอยยิ�มมากข้ึ้�นี้ เริ�ม

สนี้์กก่บงานี้ ม้ความคิดริเริ�ม ม้ไอเด้ย (Initiative & Idea) อยากทั่้�จะ

ทั่ำาโครงการน่ี้�นี้โครงการน้ี้� หนี้้�งว่นี้หมดไปอย่างรวดเร็ว ม้ท้ั่มงานี้ 

เขึ้�ามาปรก้ษางานี้ ได�มอบหมายงานี้ใหม่ๆ ให�ทั่ม้ช่วยทั่ำา สม่พัน่ี้ธุ์ภาพั 

ก่บทั่้มด้ขึ้้�นี้

สริยานี้้กย�อนี้ไปถ้งเพั้�อนี้ร่วมงานี้ร์่นี้พั้�ทั่้�ค์�นี้เคย 

พั้�ไอริณ์ และพั้�สหชาติิ ทั่้�อย้่ร่วมชายคา Forest Belt ทั่่�งสอง

คนี้เป็นี้ห่วหนี้�าทั่้�ม้ความม์่งม่�นี้ติ่องานี้ทั่่�งค้่ หากเปิดใจยอมร่บ Feed-

back จะช่วยให�สามารถทั่ำาผู้ลงานี้ได�ด้ข้ึ้�นี้ และเสรมิสร�างบรรยากาศ

การทั่ำางานี้อ้กด�วย 

อะไรท้ั่�ทั่ำาให�ห่วหนี้�าทั่่�งสอง มองไม่เห็นี้ ส่มผู้่สไม่ได�ก่บ

ส่ญญาณ์ลบ
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