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Based True Story

แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Based True Story
ธัม

รินทร์ทำางานเก่ง ต่โจทยั์แตกไม่ว่าจะเป็นงานยัากห้ร่องาน

ให้ม่ท่�ไมเ่คยัทำามาก่อน สมกับท่�เธิอม ่Strong Blackground 

ในงาน ซึ�งพว่งดว้ยัดก่รป่รญิ่ญ่าตร-่โท เก่ยัรตินยิัม จากสถูาบันชั�นนำา

ข้องประเทศู เธิอภ้มิใจ แล้ะม่ความเช่�อมั�นในตัวเองส้ง การันต่ด้วยั

คำาช่�นชมจากห้ัวห้น้า แล้ะรางวัล้ผล้งานด่เด่นท่�ได้บ่อยัครั�งเสมอมา

เธิอทำางานด้วยั Mindset “I try to do my best.” กับความ

มั�นใจ “I can do” ดว้ยัพล้งัเตม็เปี�ยัมเกนิรอ้ยั ทำาให้้ธิมัรินทรก์ล้า้แสดง

ความคดิเห้น็อยัา่งตรงไปตรงมา จนบางครั�งห้วัห้นา้สะดดุกบัถูอ้ยัคำา

แล้ะท่าทางข้องเธิอ ช่วงห้ล้ังๆ เธิอร้้สึกห้งุดห้งิดห้ัวห้น้าคนปัจจุบัน...

ท่�ไม่ม่ความร้้ในงานแถูมไม่ใส่ใจงานอ่กด้วยั  

เวล้าห้ัวห้น้าดนัยันำาเสนองานต่อผ้้บริห้ารระดับส้งเพ่�อข้อ

อนุมัติ มักจะตอบคำาถูามในประเด็นสำาคัญ่ไม่ได้ ทั�งท่�ธิัมรินทร์ได้

เล้่า Story งาน แล้ะติวเข้้มให้้แล้้ว เธิอไม่กล้ัวการแก้ไข้งาน แต่

ธิัมรินทร์ต้องคาดเดา แล้ะปรับแก้งานอยั่างไม่ร้้ทิศูทาง ทำาให้้งาน

ล้่าช้า เพราะห้ัวห้น้าไม่สามารถูบอกได้ว่า ไม่ผ่านด้วยัเห้ตุใดกันแน ่

เป็นอย่ัางน่�ห้ล้ายัครั�ง จนเธิอต้องส่บเสาะความจากผ้้บริห้ารท่าน

อ่�นท่�เธิอเคยัร่วมงานด้วยั ซึ�งไม่ใช่เร่�องง่ายันัก...ท่�จะไปถูามไถู ่

ธิัมรินทร์เกิดความเคร่ยัดเน่องๆ แล้ะคิดห้าทางแก้ไข้ปัญ่ห้า เธิอ 

ไม่ชอบสถูานการณ์แบบนั�น 

“พ่�ดนัยัเข้้าใจโมเดล้น่�ไห้มคะ?!?” เธิอถูามเม่�อเห้็นอ่กฝ้�ายั

ม่อาการนิ�งๆ  

สุุขสุันต์์วัันพบกัันสุุขสุันต์์วัันพบกััน
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“พ่�ดนัยัคะ...โครงการน่�ค่อนข้้างซับซ้อน ม่ห้ล้ายั Scenario  

รินทร์จะเข้้าไปช่วยั Support พ่�ในท่�ประชุม ด่ไห้มคะ” เธิอตัดสินใจ

พ้ดประโยัคน่�ออกไป ทั�งท่�ร้้ว่ามันค่อนข้้างเส่�ยัง

เง่ยับสักพักให้ญ่่ จนธิัมรินทร์ต้องเอ่ยัปากอ่ก “พ่�ดนัยั...ม่

ความเห้็นว่าอยั่างไรคะ”

“ด่มากครับรินทร์ ใจตรงกันเล้ยั!!! พ่�กำาลั้งอยัากได้ความ 

ช่วยัเห้ล้่ออยั้่พอด่” 

ธิัมรินทร์ด่ใจท่�สามารถูพ้ดโน้มน้าวสำาเร็จ (คราวน่�จะได้ 

ไมต่อ้งงมแก้งาน...เธิอแอบนึกในใจ) แต่เธิอไม่ทนัเห้น็คิ�วข้มวด แล้ะ

สายัตาแปล้กๆ ท่�ห้ัวห้น้าดนัยัมองเพ่งมา  

ท่�ประชุมให้้ความสนใจโครงการน่�อย่ัางมาก ซกัถูามกันห้ล้ายั

จดุ ธิมัรินทรท์ำาโครงการน่�มากบัมอ่ เธิอสามารถูอธิิบายัไดอ้ยัา่งคล้อ่ง

 ทุกซอกมุม แล้ะตอบคำาถูามได้กระจ่างชัด ตรงประเด็น เข้้าใจง่ายั 

“คนน่�เอง…คุณธัิมรนิทร์ท่�เปน็เจ้าข้องโปรเจกต์ เก่งมากครับ” 

Feedback จากผ้้บริห้ารท่านห้นึ�งในท่�ประชุม

โครงการผา่นความเห้น็ชอบฉล้ยุั+++ นำาไปดำาเนนิการตอ่ได้

ทันท่ ไม่ต้องปรับแก้ใดๆ ทั�งสิ�น 

ธิมัรนิทร์ดใ่จ ไม่ตอ้ง (งม) แก้งาน ไม่ตอ้งไปเป็นนักสบ่จำาเป็น 

ปิดจ็อบได้อยั่างสวยังาม…เกินความคาดห้มายั  

“รนิทร.์..ข้อบคณุมากครบั เยั่�ยัมไปเล้ยั!!!” นั�นเป็นคำาข้อบคณุ

แบบเร่งร่บข้องห้ัวห้น้าดนัยั ไม่ได้ม่อาการส่�อให้้เห้็นถูึงความด่ใจกับ

ความสำาเร็จข้องงาน

ธิัมรินทร์ไม่ร้้ตัวเล้ยัว่า ณ โมเมนต์เด่ยัวกันนั�น...เธิอได้บดบัง

รศัูมข่้องห้วัห้นา้ดนยัั แล้ะไดข้้ยัายัรอยัรา้วข้องความสมัพนัธิใ์ห้ก้วา้ง

แล้ะล้ึกข้ึ�น
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แกบอกเสมอ...พ่�เปิดกวา้ง รบัฟัังทุกคน แต่โล้กความเป็นจริง

!!! ห้าเป็นเช่นท่�แกพยัายัามบอกไม่ สมาชิกในท่มทำางานด้วยัความ

ร้้สึกอึดอัด แล้ะกดดัน แล้ะมักมาปรับทุกข้์ แล้ะสรรเสริญ่ว่รกรรม

ล้ับห้ล้ังแกเป็นประจำา 

“น่�ค่อข้้อด่ท่�พ่�ทิชา...ทำาให้้พวกเข้ารวมพล้ังกันได้” เจเจ 

น้องให้ม่สรุป 

ธิัมรินทร์ไม่ยัอมใครง่ายัๆ ถู้าสิ�งนั�นไม่ถู้กต้อง โดยัเฉพาะ

ในเร่�องงานท่�เธิอเช่�ยัวชาญ่ เคยัปะทะความคิดกันห้ล้ายัครั�ง แกจึง 

ไม่ชอบธิัมรินทร์ค่อนข้้างเปิดเผยั

อะไรท่�ทำาให้้พ่�ทิชาเปล่้�ยันไป ห้ร่อไม่ม่ใครคบ (ฉันแอบคิด

ตล้ก) พ่�ทชิาพ้ดคยุั รว่มทำา Workshop ฟัังความคดิเห้น็ข้องกลุ้ม่ แล้ะ

ร่วมออกความคิดเห้็น ไม่เห้ม่อนพ่�ทิชาคนเดิม อ่โก้ข้องพ่�ทิชาห้ายัไป

ไห้น แกไมจ่ำาเปน็ตอ้งมาข้ออยั้ก่ลุ้่มเดย่ัวกบัธิมัรนิทร ์ในห้อ้งสมัมนา

ก็ร้้จักกันเก่อบห้มดทุกคน 

ธิมัรนิทรค์รุน่คดิ ห้รอ่เปน็เพราะเคยัชว่ยัห้าข้้อมล้้ให้แ้กตอนท่�

ไมไ่ดท้ำางานด้วยักนัแล้ว้ ซึ�งจะปฏิิเสธิกย็ัอ่มได ้แตอ่ะไรไมร่้.้..ท่�ตดัสนิ

ใจช่วยัแกไปถูึง 2 ครั�ง 2 ครา ตอนนั�นแกล้ำาบาก ท่มแตก น้องๆ ท่�ม่

ประสบการณ์ยั้ายัออก ม่แต่คนให้ม่ 

จะเพราะเห้ตุใด...ปัจจัยัใดก็ตาม การได้มาพบกันครั�งน่� 

ทำาให้้ใจธิัมรินทร์สว่างข้ึ�นมาได้อยั่างมห้ัศูจรรยั์ 

ตำาแห้น่งห้น้าท่�การงาน...ทุกอยั่างมันเป็นแค่ห้ัวโข้น (ท่�ผ่าน

มาเราก็ร้้...เพิ�งเข้้าใจซึ�งวันน่�) 

แบบฝึ้กห้ดัน่�เห้มอ่นเราจะผ่านมาแล้ว้ มนัคุน้!!! แตไ่ม่ไดโ้ดน

กับตัวเอง จึงยัังสอบไม่ผ่าน 

เม่�อ 10 ปีท่�แล้้ว...จำาได้ ครั�งนั�น ธิัมรินทร์ถูามพ่�ท่�สนิทกัน 

ด้วยัความสงสัยัมากๆ (พ่�เข้าโง่ห้ร่อเปล้่าวะ) “ทำาไมพ่�ยัังใจด่ ยััง

เมตตาให้้ความช่วยัเห้ล้่อกับคนๆ ห้นึ�ง ท่�ทำาท่มเก่อบพัง” แล้ะท้ายั

สุดมันก็แว้งกัด ไม่เคยัสำานึกอะไร (ตอนนั�นเราก็ไม่อยัากพ้ดทับถูม

ให้้พ่�แกเส่ยัใจ) มาวันน่�เพิ�งเข้้าใจ 

การทำางาน...แต่ล้ะคนม่ห้น้าท่� ม่ความรับผิดชอบ จะมา

ทำาร้ายักันไปทำาไม มิตรภาพ แล้ะสัมพันธิภาพท่�ด่ม่คุณค่ากว่า การ

ทำางานนอกจากทำาให้้ได้ผล้งานแล้้ว เราควรถู่อโอกาสข้ัดเกล้าจิตใจ

ข้องเราไปด้วยั ท่�เร่ยักว่า “พัฒนาจิต (ใจ)” นั�นแห้ล้ะ

กล้ับไปทำางานครั�งน่� ธิัมรินทร์ตั�งใจปรับเปล้่�ยันท่าท่กับ

ห้ัวห้น้าดนัยั จะส่�อสารกันอยั่างสันติ จะใจเยั็น ล้ด Ego ตัวเป้ง ท่�มัก

จะอ้างว่าท่�ทำาไปนั�น เพราะฉันมั�นใจ ฉันร้้ ฉันเช่�ยัวชาญ่ ฉันทำาได้ 

ฉันเก่ง อยั่ายัอมนะ...เข้าไม่ให้้เก่ยัรติเธิอ 

โล้กข้องเราเปล่้�ยันแปล้งรวดเร็ว การดำาเนินธุิรกิจให้้รอด

ประสบการณ์เดิมอาจช่วยัเราไม่ได้อ่กต่อไป เราต้องพัฒนาตนเอง

ทั�ง Unlearn Relearn Upskill อย่ัางไรก็ตาม อย่ัาล้่ม “พัฒนาจิ้ติ์ 

ยกิระดับ (จ้ิติ์) ใจ้ของเรา” ด้วยันะคะ   

ปล้ายัป.ี..การประเมนิผล้การปฏิบิตังิาน ไดเ้กรด C+ (ผล้งาน

อยั้ใ่นเกณฑ์์มาตรฐาน) ธิมัรินทร์อยัากจะกร่�ดดังๆ รบัไม่ได้กบัสิ�งท่�อยั้่

ตรงห้น้า ร้้สึกไม่ยัุติธิรรม แล้ะถู้กเอาเปร่ยับอยั่างแรง 

มนัเปน็การเพิ�มความเกล้ย่ัดชงั แล้ะล้ดระดบัความน่าเช่�อถู่อ

...ความไว้ใจท่�ควรมใ่ห้้กับผ้้ชายัท่�อย่้ัในฐานะห้วัห้น้าข้องเธิอ TRUST 

สั�นคล้อน ถู่อเปน็วฤิตสญั่ญ่าณสำาคัญ่ข้องการทำางานรว่มกัน ระห้ว่าง

ห้ัวห้น้ากับล้้กน้อง รวมถูึงการทำางานเป็นท่ม   

ธิัมรินทร์ห้มดกำาล้ังใจ แล้ะเริ�มท้อ รอยัร้าวข้องความสัมพันธิ์

เริ�มมากข้ึ�นๆ แล้ะห้่างข้ึ�นทุกท่  

ถูา้คณุเปน็ ธิมัรนิทร ์จะแกไ้ข้ปญั่ห้าน่�อย่ัางไร ทำาใจ...ยัอมรบั

ชะตากรรมห้ร่อห้าทางเปล้่�ยันนายั (ห้ัวห้น้า)  

เธิอเล้่อกทำาทั�งสองอยั่างข้นานกันไป 

ห้ล้งัจากท่�เธิอสรปุไดแ้ล้้ววา่ อย่้ักับห้วัห้นา้คนน่�…ความเจริญ่

ก้าวห้น้าในสายัอาช่พ (Career Path) คงเกิดข้ึ�นยัากแน่ การล้าออก

จากงาน ไมใ่ชท่างเล้อ่กท่�ดส่ำาห้รบัยุัคสมยััน่� อก่ทั�งเธิอมต่น้ทนุสง้ การ

มองห้างานท่�เห้มาะสมในองคก์รมค่วามเปน็ไปไดม้าก เธิอเริ�มคยุักบั

เพ่�อน…กับอด่ตห้ัวห้น้าท่�เคยัร่วมงานกัน

ธิัมรินทร์ร้้สึกสบายัใจ แล้ะผ่อนคล้ายัท่�จะได้ไปเข้้าร่วม 

Workshop  Relearn ท่�องค์กรจัด ระยัะเวล้า 3 วัน เพ่�อเตร่ยัมความ

พร้อมกลุ้่ม Leader กับการเปล้่�ยันแปล้งข้องธิุรกิจ (ท่�จริงค่อ ไม่ต้อง

อยั้่ในออฟัฟัิศู ช่วงน่�ไม่อยัากเจอห้ัวห้น้า เล้่�ยังได้เป็นด่ท่�สุด) 

เธิอตกใจระคนแปล้กใจ เม่�อกระบวนกร ห้รอ่ Facilitator แบง่

คนทั�งห้มด ออกเป็น 7 กลุ้่มๆ ล้ะ 5 คน ตามความสมัครใจ พ่�ทิชาเดิน

ตรงมาจากอ่กฝ้ั�ง “น้องรินทร์ !!!” เร่ยักด้วยัเส่ยังต่�นเต้น 

“น้องรินทร์...พ่�ข้ออย่้ักลุ่้มด้วยัคนนะ” ภาพจริงเส่ยังจริง 

ใช่ไห้ม?!?  ธิัมรินทร์นิ�งเห้ม่อนถู้กสะกด แต่ก็เร่ยักสติกล้ับมาได้เร็ว 

ก่อนท่�ความเง่ยับจะทำาล้ายับรรยัากาศูด่ๆ ไป 

“ได้เล้ยัค่ะ ยัินด่ค่ะพ่�ทิชา ไม่ต้องข้อ” 

จะไมใ่ห้ธ้ิมัรนิทรแ์ปล้กใจไดอ้ยัา่งไร ในเม่�อ 3 ปที่�แล้้ว พ่�ทชิา

 ค่อ Senior Team Leader ท่�เคยัทำางานร่วมกัน พ่�ทิชาเป็นห้ัวห้น้าท่�

สนุกกับการบริห้ารอำานาจ แล้ะชอบเผด็จการ TPA
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