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ดารี์ณี่

เป็น Project Manager ท่ีมีทักษะกำรขำยเฉพำะต้ัว 

เธุอขำยงำนแบบไม่พ่ดมำก จนล่กค้ำต้ำมไม่ทัน ห้รือ

สร้ำงฝ่นัจนลก่คำ้เพอ้อยำกได ้แต้ยึ่ดห้ลักจรงิใจ และมมีนษุยสมัพนัธุ์ 

มีงำนห้ลำยโครงกำรอย่่ในมือ 

เธุอพิถีพิถันมำกกับงำนที่รับผิดชิอบ บริห้ำร และก�ำกับงำน

ด้วยต้ัวเองทุกงำน ไม่ว่ำโครงกำรให้ญ่ห้รือโครงกำรเล็ก ใส่ใจรำย-

ละเอียดต้่ำงๆ เพ่ือให้้มั่นใจว่ำ ล่กค้ำจะได้งำนคุณ์ภำพต้รงต้ำมท่ี

ต้กลงกันไว้ ล่กค้ำจึงซึ่ื�องำนซึ่��ำ และอยำกให้้เธุอด่แลงำนให้้ 

ในบรรดำ Partner ห้ลำยคนท่ีเธุอไว้วำงใจมอบห้มำยงำน

ส�ำคัญให้้ พี่วัฒนำเป็น Senior Partner ที่ท�ำงำนเข้ำขำกันมำกที่สุด 

บ่อยครั�งที่ดำรุณ์ีพ่ดชิื่นชิมกำรท�ำงำนของพี่วัฒนำ 

ฉนัเองนกึแปลกใจ เคยร่จ้กัแต้ไ่มส่นทิ ยงัมองไมเ่ห้น็คุณ์สม- 

บัต้ิพิเศูษของพ่ีวัฒนำ ถ้ำวัดกันที่ควำมเก่ง มีคนอื่นที่เก่งพอกัน แต่้ 

พ่ีวัฒนำอำจเก๋ำด้วยประสบกำรณ์์ ในสำยต้ำฉันด่แกเป็นคนเฉยๆ 

น่ิงๆ มีควำมเป็นผ่้ให้ญ่ท่ีน่ำเคำรพในตั้ว แล้วเสน่ห์้ของแกอย่่ที่ไห้น

?!?  ต้้องลองสืบค้นสักห้น่อย ถำมพี่กร่คงจะไม่ได้ควำม

วนัห้น่ึงบังเอิญได้มโีอกำสต้ำมดำไปท�ำงำนโครงกำรห้น่ึง ฉนั

ถึงกระจ่ำงแก่ใจ 

พ่ีวัฒนำแกน่ำรักเนอะ พ่ีได้ยินแกถำมดำว่ำมี Feedback 

ไห้ม ควรปรับ ควรเพิ่มต้รงไห้น

ฉันเอ่ยกับดำในต้อนเย็นก่อนที่จะแยกย้ำยกลับบ้ำน 

พี่วัฒนำจะขอ Feedback จำกดำทุกครั�งระห้ว่ำงท�ำงำน แก

บอกว่ำ แกเปรียบเสมือนคนเล่นฟัุต้บอลในสนำม ท�ำห้น้ำที่เต้ะบอล 

โฟักัสที่ล่กบอล มองภำพรวมได้ไม่ชิัด ห้ำกมีอีกคนชิ่วยมอง ชิ่วยเก็บ

รำยละเอียดต้่ำงๆ จะดีมำก 

พ่ีต้อ้งกำรโคช้ิท่ีคอยบอกวำ่กำรเลน่ครั�งนี�เปน็อยำ่งไร ไปต้ำม

แผนท่ีวำงไว้ไห้ม เพ่ือจะได้ปรับแก้ให้้ทันเกม ทันสถำนกำรณ์์ และ

โค้ชิคนนั�น คือ ดำ

“แกให้เ้กยีรต้ดิำมำก ถำ้ครั�งไห้น ไมม่ ีFeedback พ่ีวฒันำจะ

ร้่สกึไมส่บำยใจด้วยซึ่��ำ”  “แกกระห้ำย Feedback” ดำพ่ดแล้วห้วัเรำะ

ดัง “จริ�ง!!! แกห้ิว Feedback”

สรุปเสน่ห้์ของพี่วัฒนำอย่่ต้รงนี�เอง 

คือ กำรมีควำมอ่อนน้อมในงำนท่ีรับผิดชิอบ พร้อมรับฟััง

 Feedback เสมอ ไม่ทะนงต้นห้รือส�ำคัญต้นผิดว่ำข้ำเก่ง ใครแต้ะ 

ไม่ได้ ผลของงำนจึงออกมำดีเสมอ

เรื่องรำวของพ่ีวัฒนำกับโค้ชิดำ ประทับใจสริยำ เธุอจึงถือ

เป็น Resource ส�ำคัญที่ท�ำให้้เห็้นคุณ์ค่ำของ Feedback เป็นของ

ขวัญ มีค่ำดั่งทอง และไม่ลืมที่จะน�ำไปประยุกต์้ใช้ิในชีิวิต้กำรงำน

และชิีวิต้ส่วนต้ัว

กำรรบั Feedback ไม่ใชิง่ำ่ย เพรำะเรำถ่กเลี�ยงมำให้มี้ต้วัต้น

ให้้เก่ง ให้้ดีกว่ำคนอื่น จนเลยเถิดเป็น “Ego” ที่บำงครั�งเรำเองแทบ

ไม่ร่้ต้ัวว่ำ Ego ก�ำลังออกรับแทน 

สต้ิ เท่ำนั�นที่จะกรอง ดักจับ Ego ได้ เรำต้้องสังเกต้ต้ัวเอง

เมื่อใดก็ต้ำมที่ใครให้้ Feedback ห้รือพ่ดถึงต้ัวเรำ งำนของ

เรำ แล้วเรำมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงห้นึ่งห้รือประกอบกัน เชิ่น ห้น้ำต้ึง

ห้น้ำร้อน สีห้น้ำแดง (คนอื่นจะสังเกต้เห้็น) ร่้สึกว่บวำบบนใบห้น้ำ 

ห้ัวใจเต้้นแรงไม่เป็นจังห้วะ ร่้สึกโกรธุ ไม่พอใจ 

นัน่แสดงวำ่ เรำเริม่มปีฏิกิริยิำ ไม่ยอมรับห้รือต้้ำน Feedback 

ถ้ำคุมตั้วเอง…คุมอำรมณ์์ไม่อย่่ อำจโต้้ต้อบในทำงที่ไม่เห้มำะสม 

ห้รือห้่ดับไม่ได้ยินสำรของอีกฝ่่ำย

เทคนิิคการรับ Feedback ด้้วยใจท่�ยอมรับ คือ เรำต้้องไม่

ลืมต้ัว ต้้องมีสต้ิ อย่ำให้้ค่ำกับ “ต้ัวต้น ห้รือ Ego” ท�ำต้ัวให้้น่ำรัก ด้วย

กำรอ่อนน้อมถ่อมต้น วิธุีห้นึ่งที่จะชิ่วยให้้เรำต้ัวเล็กลง ได้แก่ ฝ่ึกกำร

รับใชิ้ บริกำรผ่้อื่น ชิ่วยเห้ลือ มีน��ำใจ โดยไม่คำดห้วังสิ่งใด และรับ

ฟัังผ่้อื่นให้้มำกขึ�น     

Work From HomeWork From Home

ของขวััญที่่�ไม่่ม่่วัันถึึงของขวััญที่่�ไม่่ม่่วัันถึึง
กัับกัับ
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ชิิ�นงำนมำกกว่ำ กำรเขียนรำยงำนใชิ้เวลำประมำณ์ห้นึ่งในสำมของ

กำรท�ำงำน ที่ส�ำคัญมีจัดท�ำ Monthly Report เป็นปกต้ิอย่่แล้ว

สง่ตั้วแทนไปเจรจำแล้วไมส่�ำเรจ็ พ่ีสห้ชิำติ้แกไมย่อมทำ่เดยีว 

แกพ่ดจริงจัง “ไม่น่ำยำก ท�ำยังไงก็เขียนอย่ำงนั�น ไม่ต้้อง

ประดิษฐ์ข้อควำม ขอให้้เข้ำใจเป็นพอ”  

วิปกลับมำถ่ำยทอดค�ำต้่อค�ำในสิ่งที่ห้ัวห้น้ำพ่ด 

“เข้ำใจเป็นพอ” นั่นแห้ละยำก!!! ฉันแอบเถียงเสียงดังในใจ 

“พ่ดไปไม่มีประโยชิน์ พ่ีแกเป็นห้ัวห้น้ำที่ไม่เข้ำใจหั้วอก 

ล่กน้อง เกิดมำแกคงได้เป็นห้ัวห้น้ำเลยมั�ง แกจึงจินต้นำกำรไม่ออก 

ควำมยำกล�ำบำกมันเป็นอย่ำงไร” ก้อยพ่ดขึ�นมำแบบข�ำๆ 

เป็นอันว่ำ จบข่ำว…รับทรำบ…น�ำไปปฏิิบัต้ิ

“วันที่ 4 ของ Work From Home พี่ขอ VDO Call นะครับ” พี่

สห้ชิำต้ิบอกทุกคนก่อนแยกย้ำยไป WFH

เมื่อถึงวันนัดห้มำย กำรประชิุมก็เริ่มขึ�น ประโยคทักทำย

แรกจำกห้ัวห้น้ำ “ห้ำยไปไห้นอีก 3 คน ท�ำไมไม่พร้อมเพรียงกัน ท�ำ

อะไรกันกันอย่่ Work From Home ไม่ใช่ิห้รือ” โอ้โห้!!! ยิงทุกดอก

เลย ห้ัวห้น้ำเรำ 

ในยำมวิกฤต้ COVID-19 พี่สห้ชิำต้ิจะพ่ดจำให้้ได้ใจล่กน้อง

…สำมำรถท�ำได้ไม่ยำกนะ แต่้แกเลือกสื่อสำรด้วยร่ปแบบเดิมๆ 

คงเส้นคงวำดีแท้ พี่โส่ย Low Tech ต้้องใจเย็นๆ กับแกห้น่อย   

“สวัสดีค่ะทุกคน ขอโทษที่ช้ิำ” นั่นไงพ่ีโส่ยเข้ำมำเป็นคนสุด

ท้ำยจริงๆ แกคงให้้ห้ลำนท�ำให้้

ประชิุมจบไปแบบมีเบื�องห้ลังมำกมำย พ่ีสห้ชิำต้ิฝ่ำกธุน่ไว้

อีกดอกห้นึ่ง “ครั�งห้น้ำจะ VDO Call แบบไม่บอก”

พี่สห้ชิำต้ิคงไม่มีโอกำสได้ “ของขวัญ” ล��ำค่ำ เพรำะไม่มีใคร

กล้ำเสี่ยงต้ำย Feedback  

ต้อนนี�ทกุคนต้อ้งชิว่ยชิำต้ลิดกำรระบำดของ COVID-19 ดว้ย

กำรมีวินัย และ Social Distancing รักษำกำยให้้ห้่ำง แต้่ยังไม่พอ 

ขอแถม เรำควรเว้นระยะทำงจิต้ใจ และเว้นระยะห่้ำงจำกกำรเสพ

ข่ำวสำรข้อม่ลด้วย เพ่ือรักษำใจให้้ดี ไม่ฟุ้ังซ่ึ่ำน ห้รือกังวลเกินเห้ตุ้ 

+++ รักษากาย รักษาใจ เราจะผ่่านิพ้้นิวิกฤตนิ่�ไปด้้วยกันิ 

ทำ่มกลำงกำรแพรร่ะบำดของเชิื�อโคโรนำต้ั�งแต้ต่้น้ปท่ีีเห้มอืน

ห้่ำงไกล พอผ่ำนไป 3 เดือน เริ่มใกล้ต้ัว และแรงขึ�น มีมำต้รกำรต้่ำงๆ

ของรัฐออกมำ  

“เพ่ือปอ้งกนั และลดควำมเสีย่งกำรต้ดิเชิื�อ COVID-19 บรษิทั 

Light Box จงึมนีโยบำย Work From Home ให้พ้นักงำนปฏิบัิต้งิำนที่

บ้ำน ต้ั�งแต้่วันที่ 25 มีนำคม จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563” 

นัน่เปน็ประกำศูของบรษิทัฯ ทีท่�ำเอำทกุคนต้ืน่เต้น้ระคนห้ว่ัน

ใจ ห้ลำยบริษทัให้้พนกังำน WFH ขึ�นอย่่กับลักษณ์ะงำน บำ้งสลับกัน

ห้ยุด ห้รือ ท�ำ 3 วัน ห้ยุด 2 วัน ต้ำมควำมเห้มำะสมของแต้่ละองค์กร 

ต้ั�งแต้่สริยำท�ำงำนมำร่วม 10 กว่ำปี นับเป็นครั�งแรกกับ

ปรำกฏิกำรณ์์ Work From Home และคงเห้มือนกับเห้ล่ำมนุษย ์

เงินเดือนทั�งห้ลำยที่เผชิิญชิะต้ำกรรมเดียวกัน  

เรำควรประทับใจประสบกำรณ์์ให้ม่ WFH ไห้ม    

“วันที่ 7 เมษำยน 2563 เวลำ 11.30 น. มีรำยงำนผ่้ป่วยรำย

ให้ม ่38 รำย รวมเปน็ 2,258 รำย รกัษำห้ำยกลบับำ้นแลว้ 824 รำย ยงั

รกัษำอย่ใ่นโรงพยำบำล 1,407 รำย และมรีำยงำนผ่เ้สียชิวิีต้ 27 รำย” 

“…ในขณ์ะที่สถำนกำรณ์์ทั่วโลก พบผ่้ป่วย 1.347 ล้ำนรำย

เสียชิีวิต้ 74,768 รำย รักษำห้ำย 284,882 รำย” รำยงำนจำกศู่นย์

แถลงข่ำวโรคต้ิดเชิื�อไวรัสโคโรนำ 2019 

สริยำต้ิดต้ำมข่ำว COVID-19 แทบทุกวัน บำงวันไม่ได้ต้ั�งใจ

รับร่้ แต้่ข้อม่ลข่ำวสำรจำกทีวี จำก Facebook จำกไลน์เพ่ือนๆ 

ห้ลั่งไห้ลเข้ำห้่เข้ำต้ำเต้็มไปห้มด เธุอเริ่มเครียด และวิต้กโดยไม่ร่้ต้ัว 

ในชิ่วงนี�…ระวังห้้ำมเอำมือมำสัมผัสบริเวณ์ใบห้น้ำ ต้ำ ควร

ล้ำงมืออย่ำงมีสต้ิ 20 วินำที 

“ฉันล้ำงมือไปห้รือยังเน่ีย เพ่ือควำมชัิวร์…ล้ำงอีกทีคง 

ไม่เป็นไร ก็แค่เปลืองน��ำ เปลืองสบ่่”

กำรท�ำงำนทีบ้่ำนในอำทติ้ย์แรก คอ่นข้ำงขลุกขลัก เน่ืองจำก

สภำพแวดล้อม และมีสิ่งรบกวนที่ไม่คำดคิด  จึงท�ำงำนไม่ได้ต้ำมที่

วำงแผนไว้ แต้่ร่้สึกเห้นื่อยกว่ำปกต้ิ

อกีอยำ่งทีเ่ปน็งำนเพ่ิมขึ�นมำ คอื ต้อ้งจดัท�ำรำยงำนสง่ห้วัห้นำ้ 

ในแต้ล่ะวนัท�ำอะไรบำ้งอยำ่งละเอยีด ซึ่ึง่เพ่ือนรว่มงำนทกุคนมคีวำม

เห้็นต้รงกัน ว่ำเสียเวลำ และไม่จ�ำเป็น ห้ัวห้น้ำน่ำจะด่ที่ผลงำนห้รือ 
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