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Based True Story

“เธอจะรับผิดชอบไหวหรือ?!?” 

นำ�าเสียังบ่้งบ้อกถ้งควิามไม่เช่ี�อว่ิา คนทิี�อย่่ัต่รงหน้าจะ

สามารถบ้รหิารจดัการงานได ้เจา้ขึ้องเสยีังพ่ดอยัา่งจรงิจงัดว้ิยัควิาม

กังวิลิทิี�งานจะพัง

“เธิอจะรบั้ผดิชีอบ้ไหวิหรอ่?!?” เป้น็คำาทีิ�ดงักอ้งสะทิอ้นเหวีิ�ยัง

ไป้มาในหัวิขึ้องนฤมลิ 

ณ์ เวิลิานั�นเธิอนิ�งไม่ต่อบ้ เธิอกำาม่อ แลิะหายัใจลิ้กๆ ให้มัน

ผ่านวิินาทิีนั�นไป้อยั่างสงบ้

แต่่ในใจพลิุ่งพล่ิาน เธิออยัากจะบ้อกกับ้หัวิหน้าทิรงวิิทิย์ั...

เม่�อก่อนเธิอเคยัรับ้ผิดชีอบ้งานในฐานะ Project Leader โครงการ

ม่ลิค่า 20 ลิ้านบ้าทิ สำาเร็จมาแล้ิวิ แลิะมีผลิงานอ่�นๆ อีกมากทิี�เธิอ

นำาทิีม (ขึ้อควิามเชี่�อใจให้เธิอบ้้าง...)

มลิ...ทิำาไมแกย่ันนิ�งอยั่างนั�น ทิำาไมไม่บ้อกไป้วิ่า “ไหวิค่ะ...

ถ้าได้รับ้การสนับ้สนุน แลิะคำาแนะนำาจากหัวิหน้า”

“ฉันอยัากจะอธิิบ้ายัสิ�งทิี�ฉันคิด...แต่่เฮีียัไป้แลิ้วิ!!! ฉันจะพ่ด

ให้ใครฟัังลิ่ะ”

นฤมลิไม่ร่้เหม่อนกันวิ่า ควิามสามารถ ควิามมั�นใจขึ้องเธิอ

ในการทิำางาน...มันหายัไป้ไหน เธิอเริ�มไม่มั�นใจวิ่าทีิ�ผ่านมา ผลิงาน

ขึ้องเธิอเกิดจากควิามบ้ังเอิญหร่ออยั่างไร 

วาจาพิิฆาตวาจาพิิฆาต
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ร่้เพียังวิ่า...เม่�อเฮีียัทิรงวิิทิย์ัทิี�ผ่้คนในองค์กรมักเรียักขึ้านกัน

ด้วิยัควิามเคารพยัำาเกรง ได้ก้าวิเขึ้้ามาเป้็นหัวิหน้าหน่วิยังานขึ้อง

นฤมลิเม่�อ 2-3 ป้ีทิี�แลิ้วิ มันค่อยัๆ เริ�มจากต่รงนั�น

นฤมลิได้ยิันคนโน้นคนนี�พ่ดกัน “เคมีไม่ต่รงกัน ทิำางานด้วิยั

กันลิำาบ้าก” 

บ้างคนถ้งกับ้บ้อกวิ่า ขึ้นาดหายัใจยัังผิดเลิยัแก “อะไรจะ

ขึ้นาดนั�นเชีียัวิ” นฤมลิน้กขึ้ำาในใจ เออ!!! ชี่างคิด ชี่างเป้รียับ้เทิียับ้กัน 

ไม่เคยัคิดสักนิด...วิันหน้�งต่ัวิเองจะเจอเขึ้้าอยั่างจัง 

เคมีทิี�วิ่านี�...ส่งผลิกระทิบ้ต่่องานอยั่างมาก

นฤมลิพยัายัามเรยีันร่ ้วิา่เฮียีัทิรงวิทิิยัเ์ป้น็คนอยัา่งไร มสีไต่ลิ์

การทิำางานแบ้บ้ไหน แลิะสงัเกต่จากคนทิี�ทิำางานกบั้เฮียีัวิิทิย์ัไดด้ ีเธิอ

พยัายัามป้รับ้ต่ัวิ ป้รับ้วิิธิีการทิำางาน เพ่�อให้ต่รงใจ แลิะเพ่�อให้ (สาร) 

เคมีต่รงกัน ทิ้ายัสุดเพ่�อให้การทิำางานร่วิมกันมีป้ระสิทิธิิภาพ แลิะ

ราบ้ร่�น

แต่่ด่เหม่อนไม่เป้็นผลิ ควิามพยัายัามแทิบ้ส่ญเป้ลิ่า หร่อ

พยัายัามผิด...ไม่ถ่กทิี�ถ่กทิาง เม่�องานมีควิามผิดพลิาดเกิดขึ้้�นอีก 2-3 

ครั�งต่ามมา ทิำาให้เฮีียัทิรงวิิทิยั์จับ้ต่ามองนฤมลิเพิ�มเป้็นเทิ่าต่ัวิ แถม

เกิดควิามไม่ไวิ้ใจ...เข้ึ้มงวิดในทุิกเร่�อง ทิำาเหม่อนกับ้นฤมลิเป็้นเด็ก

ฝึกงาน หร่อเพิ�งเคยัทิำางานไม่กี�ป้ี 
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ยัอมรบั้ฟังัเพ่�อหาทิางออก หร่อหา Solutions รว่ิมกนั หากมีคำาชีี�แนะ

...สมาชีิกทิีมก็จะยัอมรับ้ได้ง่ายัขึ้้�น ไม่ร่้ส้กวิ่าหัวิหน้าเผด็จการ

“อะไรเป้็นจุดเด่นขึ้องโมเดลินี�” “ถ้าเพิ�มฟัังก์ชีันให้สามารถ

เขึ้้าถ้งได้ง่ายัขึ้้�น คุณ์วิ่าเป้็นอยั่างไร” เป้็นต่้น

บ้อ่ยัครั�งทิี�หวัิหนา้ส่�อสารกบั้ลิก่นอ้งต่รงไป้ต่รงมา ไมร่ะวิงั ใชี้

ถอ้ยัคำาทีิ�ฟัังแล้ิวิไมเ่ป้น็มิต่รต่อ่กัน ทิี�สำาคญัคดิว่ิาต่วัิเองส่�อสารดีแล้ิวิ

จริงใจป้รารถนาดีด้วิยัซีำ�า ไม่ร่้ต่ัวิวิ่าสิ�งทิี�ส่งสาร (Message) ออกไป้

นั�น...เป้็นสารทิี�ก่อมลิพิษ 

สารพษินั�น สง่ผลิเสยีัมากมายั ทิั�งทิำารา้ยัจติ่ใจ บ้ั�นทิอนกำาลิงั

ใจ แลิะถ้งกับ้ทิำาให้ล่ิกน้องไม่กลิ้าแสดงควิามคิดเห็นหร่อทิำาอะไร 

กลิายัเป้็นคนทิี�มีศักยัภาพต่ำ�ากวิ่าควิามเป้็นจริง

“ว�จ�พิฆ�ติ” มักจะก่อสงครามอยั่างเงียับ้ๆ ส่งผลิเสียัต่่อ

ควิามสมัพนัธิ ์แลิะป้ระสทิิธิิภาพการทิำางาน เกนิกวิา่ทีิ�เราจะคาดคดิได้ 

หากเฮีียัทิรงวิิทิยั์ได้ด่เหตุ่การณ์์จากกลิ้องวิงจรป้ิดทิี�ถ่ายัไวิ้ 

ชี็อต่ป้ลิ่อยัวิาจาพิฆาต่ทิี�ต่่างกรรมต่่างวิาระ 

คิดวิ่าเฮีียัทิรงวิิทิยั์จะร่้ส้กอยั่างไร?!?  

เฮีียัคงได้ฉุกคิดบ้้างไม่มากก็น้อยั เฮีียัอาจไม่เชี่�อวิ่า แกเป้็น

คนๆ นั�นทิี�ป้ลิ่อยัสารพิษ 

แต่่ในควิามเป็้นจรงิ...แกไม่มโีอกาสเห็นภาพสะท้ิอนเหลิา่นั�น

เพราะไม่ได้มีการต่ิดต่ั�งกลิ้อง CCTV ไวิ้ แลิ้วิใครจะมาบ้อกแก เฮีียั

ทิรงวิิทิยั์จะมีโอกาสได้ป้รับ้ป้รุงต่ัวิด้านการส่�อสารไหม 

คงมสีกัวัิน!!! เพราะผ่เ้ขีึ้ยันเชี่�อว่ิา มนษุย์ัเราเกดิมาเพ่�อพฒันา

ต่นเองไป้ส่่ศักยัภาพอันไร้ขึ้ีดจำากัดขึ้องต่น  

ทิกุคนอยัากมีควิามสุขึ้ในการทิำางาน แลิะการดำารงชีวิีิต่ รวิม

ถ้งมีควิามป้รารถนาพัฒนาต่นเองไป้ในทิางทิี�ดี ไม่อยัากทิำาร้ายัใคร 

มาเชี็ค...มาทิบ้ทิวินด่ด้วิยัใจทิี�เป้ิดกวิ้างกันดีกวิ่า 

ในแต่่ลิะวินัทิี�...คณุ์ส่�อสารออกไป้กับ้คนรอบ้ข้ึ้าง กบั้คนทิี�คณุ์

รัก กับ้เพ่�อนร่วิมงาน คุณ์ได้ป้ลิ่อยัสารพิษ หร่อ วิาจาพิฆาต่ ออกไป้

หร่อไม่ คุณ์ได้ฟัังเขึ้าอยั่างต่ั�งใจ ฟัังเพ่�อทิี�จะเขึ้้าใจ...หร่อไม่ หร่อคุณ์

ฟัังเพ่�อทิี�จะต่อบ้โต่้สิ�งทิี�คุณ์มีอยั่่ในใจอยั่่แลิ้วิ 

One of the most sincere forms of respect is actually 

listening to what another has to say. – Bryant H. Mcgrill

การแสดงควิามเคารพต่่อกัน ซี้�งจริงใจทิี�สุดร่ป้แบ้บ้หน้�ง ค่อ

การต่ั�งอกต่ั�งใจฟัังวิ่า...ผ่้อ่�นต่้องการอะไร

วิิธิหีน้�งทีิ�ชีว่ิยัต่รวิจสอบ้วิาจาพิฆาต่ คอ่ เอาใจเขึ้ามาใส่ใจเรา 

คิดด่วิ่า ถ้าเราเป้็นเขึ้า...เราจะร่้ส้กอยั่างไร 

การฝึกพ่ดหร่อส่�อสารอย่ัางสันติ่ ด้วิยัถ้อยัคำาทีิ�เป็้นมิต่รต่่อ

กัน จะว่ิาง่ายัก็ไม่เชีิง จะว่ิายัากก็ไม่ใชี่ หากมีควิามต่ั�งใจ...ย่ัอม

ทิำาได้ในทิี�สุด  

เวล�ทุ่�เร�ใช้ วาจาพิิฆาต เร�เองนั�นแห้ละทุ่� สููญเสูีย

(และเห้น่�อย้)

นฤมลิขึ้าดอิสระ (ภาพ) ในการคิด แลิะการทิำางาน 

นฤมลิ...คุณ์เอางานกลัิบ้ไป้ทิบ้ทิวินก่อนทีิ�จะให้ผมลิงนาม 

อนุมัต่ิ ผมไม่มีเวิลิามาต่รวิจป้ร่�ฟังานขึ้องคุณ์

นฤมลิ...คุณ์แน่ใจนะวิ่าโมเดลินี�จะต่อบ้โจทิยั์ลิ่กค้า  

นฤมลิ...ผมบ้อกคุณ์แล้ิวิ ทิำาไมไม่ฟััง ไม่จำา ถ้าเกิดอะไรข้ึ้�น 

คุณ์จะรับ้ผิดชีอบ้ไหวิไหม?!?

ไม่ต่้องสงสัยั...เม่�อนฤมลิเจอถ้อยัคำาป้ระมาณ์นี�บ้่อยัๆ เข้ึ้า

ควิามมั�นใจยั่อมถ่กพิฆาต่ แลิะชีวินให้ศักยัภาพเริ�มถดถอยั ควิาม

คดิเห็น...ไอเดียัแป้ลิกใหม่ต่า่งหลิบ้มุม แลิะสังเกต่ให้ดี...รอยัยิั�มขึ้อง

นฤมลิดน้อยัลิง แต่ที่ิ�เพิ�มขึ้้�นมาคอ่ รอยัหยัักบ้นหน้าผาก (เป้ลิี�ยันเป็้น

รอยัหยัักสมอง...น่าจะดี)

ถ้าหัวิหน้าร่้ส้กไม่ไวิ้ใจหร่อเชี่�อในผลิงานขึ้องทิีมงาน ควิรใชี้

วิิธิีส่�อสารเชีิงบ้วิก แต่่ยัังคงได้ควิามหมายัเช่ีนเดียัวิกับ้ทิี�ต่้องการส่�อ

“ต่อนนี�ผมยัังต่ิดงานอยั่่ เพ่�อให้งานออกได้เร็วิขึ้้�น นฤมลิ...คุณ์พอจะ

มีเวิลิาช่ีวิยัทิบ้ทิวินเอกสารให้ผมก่อนได้ไหมครับ้” [แลิะถ้านฤมลิด่

เอกสารใหม่ เจอทิี�ผิด แล้ิวิแก้ไขึ้ให้ถ่กต้่องเม่�อเฮีียัทิรงวิิทิย์ัมาด่อีก

ครั�ง ไม่พบ้สิ�งบ้กพร่อง เฮีียัทิรงวิิทิย์ั ควิรกลิ่าวิชีมเชียั เพ่�อเป้็นแรง

เสริมให้นฤมลิทิำางานด้วิยัมาต่รฐานม่ออาชีีพ “งานเรียับ้ร้อยั...เยัี�ยัม

มากนฤมลิ” นฤมลิก็จะมีกำาลิังใจ แลิะพัฒนาฝีม่อดีเร่�อยัๆ ครั�งต่่อไป้

เฮียีัทิรงวิิทิยัเ์พยีัง Spot Check เฉพาะจดุสำาคญั...แลิว้ิลิงนามเอกสาร

นั�นเลิยั การทิำางานง่ายัขึ้้�น ไม่ต่้องเครียัดวิ่าจะผิด]

“งานนี�มีความท้าทายมาก เราต้้องทำางานกันอย่างรอบคอบ

แลื่ะระวังจัุดที�เปราะบางด้วย...เราจัะมองขั้ามไม่ได้ เดี�ยวเรามา

ช่่วยกันดู” กรณ์ีต่้องการทิวินสอบ้หร่อเชี็คงานให้แน่ใจ เราจะส่�อสาร

อยั่างไรให้ได้งาน แลิะได้ใจ เจ้าขึ้องงานไม่เสียัควิามร่้ส้ก 

ควิรใชี้คำาถามป้ลิายัเป้ิด หร่อชีี�แนะอยั่างสุภาพ 

ถา้ต่ั�งอยั่บ่้นพ่�นฐานขึ้อง ”ควิามเมต่ต่า” ต่อ่กนัด้วิยั จะดทีิี�สดุ 

ซี้�งจะชีว่ิยัทิำาใหเ้ร่�องยัาก งา่ยัขึ้้�น แลิะทิำาใหก้ารป้ฏิิสัมพันธิกั์นเป้น็ไป้

ดว้ิยัด ีแมจ้ะเหน็ต่า่ง เม่�อมเีมต่ต่าต่อ่กนั เราจะไมใ่ชีอ้ารมณ์์เป้น็ใหญ่

หร่ออำานาจขึ้่มขึ้่่ แลิะไม่มองวิ่าเขึ้าเป้็นฝ่ายัต่รงขึ้้ามทิี�ต่้องเอาชีนะ 

“คณุ์วิา่โมเดลินี�จะต่อบ้โจทิยัท์ิางธิรุกิจใหกั้บ้ลิก่คา้ไดอ้ยัา่งไร” 

เพ่�อเป้ิดชี่องให้ลิ่กน้องได้อธิิบ้ายัชีี�แจงในสิ�งทีิ�เขึ้าทิำามา 

เป้็นการสร้างควิามเข้ึ้าใจทีิ�มีต่่อกัน ไม่ถ่อควิามคิดขึ้องต่นเป็้นใหญ่ 
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