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ปีีนี�เป็ีนปีีที�เหน่�อยกาย แล ะเหน่�อยใจเป็ีนพิื่เศษ

ทุกคนเจอคุณโควิดกันหม่ด นับัเป็ีนชีะต้า (กรรม่) ร่วม่กัน

ที�ต้้องเผ่ชิีญกับับัททดสอบัครั�งใหญ่ของม่วลม่นุษยชีาติ้ก็ว่าได้ 

มี่เร่�องราวเกิดขึ�นม่ากม่ายบันโลกใบันี�ภายในระยะเวลาอันสั�น 

ด้วยแรงของคุณโควิด และพื่ลังของ Digital Technology เหม่่อน 

ฉายหนังด้วยสปีีดที�เร็วกว่าเดิม่ราวสิบัเท่า 

มั่นทำาให้เราได้คิด...ได้ทบัทวนอะไรหลายสิ�งอย่าง และ

เกิดการเปีลี�ยนแปีลงไปีสู่ชีีวิต้ที�ดีขึ�น รวม่ถึ์งเพ่ื่�อความ่อยู่รอดของ

ต้นเอง และองค์กรด้วย

หลังจากปีรับัโครงสร้างองค์กร แบ่ังเร่อออกเป็ีน 2 ลำา หวาน 

ภารวี และเพ่ื่�อนอีกจำานวนหนึ�งตั้ดสินใจออกจาก Safe Zone มุ่่งสู่ 

Learning Zone เดนิขึ�นเร่อลำาใหม่่ ที�เปิีดกว้างทางความ่คดิ มี่ความ่

คล่องตั้ว และย่ดหยุ่นในการทำางาน บัางวัน หวาน เหน่�อยที�ต้้องแก้

ปัีญหาหน้างาน หลายอย่างเป็ีนสิ�งใหม่่ ยังไม่่เข้าที� แต่้หวานกลับั

รู้สึกสนุกกับัความ่ท้าทายใหม่่ๆ 

ปีระชุีม่ที�น่าเบ่ั�อ กลายเป็ีนการปีระชุีม่ที�มี่ชีีวิต้ชีีวา ไม่่ผู่กขาด 

เวทีกับัใครบัางคน ทุกคนมี่โอกาสแสดงความ่คิดเห็นม่ากขึ�น 

เพ่ื่�อหาข้อสรุปี ปีระชุีม่ไม่่ย่ดเย่�อ ใช้ีเวลาสั�นๆ อย่างม่ากสุดไม่่เกิน 

1 ชัี�วโม่ง 30 นาที ส่วนม่ากใช้ีเวลาแค่ครึ�งชัี�วโม่ง 

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

เม่่�อก่อนปีระชุีม่เป็ีนวันๆ แถ์ม่บัางครั�งหาข้อสรุปีไม่่ได้ มี่

ความ่งงแถ์ม่เขา้ม่าอีก เรากำาลังปีระชุีม่หัวข้ออะไรกัน?!? (ใครชีว่ย

บัอกที) บ่ัอยครั�งที�หลงปีระเด็น...วนในทะเล เกิดอาการเม่าคล่�น 

ทีม่หวานมี่ทั�งหม่ด 6 คน ไม่่เคยทำางานร่วม่กันม่าก่อน 

นวลแข และกม่ลทิพื่ย์...เคยปีระสานงานกันบ้ัาง รวม่แล้วจึงมี่หลาย

อย่างที�ต้้องเรียนรู้ซึ่�งกันและกัน 

พีื่�อันดาเป็ีนหัวหน้าใหม่่ที�เพิื่�งเข้าม่าร่วม่งานกับัเราชีาว 

Smart Rabbit ท่าน CEO สัม่ภาษณ์ด้วยตั้วเอง พีื่�อันดาเป็ีน

หัวหน้าที�กันเองม่ากๆ และมั่กจะพูื่ดติ้ดปีากเสม่อ “ทีม่ของพีื่�” ทำาให้

รู้สึกดีตั้�งแต่้วันแรก ผ่่านม่าหลายเด่อน ยังไม่่เคยได้ยินแกเรียก 

“ลูกน้อง” สักที

พีื่�อันดาอายุม่ากกว่าพื่วกเราแค่ 3-4 ปีีเอง ถ้์าแกเปีลี�ยน

แว่น…จะแลหน้าเด็กกว่าพื่วกเราซ่ะอีก พีื่�อันดาดูเชีี�ยวในงาน

ม่าก สาม่ารถ์ใหค้ำาแนะนำาที�เป็ีนปีระโยชีนไ์ด้ กับับัางโจทยที์�เราคิด 

ไม่่ออก แกพูื่ดม่าคลิกเดียว เราม่องเห็น Solutions เลย 

และทึ�งม่ากไปีอีก เม่่�อครั�งหนึ�งพีื่�อันดาบัอกว่า 

“เร่�องนี�พีื่�ยังต้อบัไม่่ไดชั้ีดนัก เดี�ยวขอเวลาพีื่�ศึกษาหร่อถ์าม่

ผู้่รู้ก่อน วันศุกร์พีื่�จะม่าบัอก” 

กม่ลทิพื่ย์แอบัเม่าท์...พีื่�แกน่าจะรู้นะ จบัตั้�งปี.โท เห็นว่าได้

เกียรติ้นิยม่ด้วย 

คนเราหร่อคนที�เป็ีนหัวหน้าไม่่จำาเปี็นต้้องรู้ทุกเร่�องปีะ!?!  

หวานว่า...แกจริงใจดี ไม่่มี่ฟัอร์ม่ ไม่่รู้ก็บัอกกันต้รงๆ  

ทึ�งอีก...เม่่�อนวลแข ทำาใบัเสนอราคาให้ลูกค้าผิ่ด 

ถ้์ายังอยู่เร่อลำาเดิม่ ต้้องโดนพีื่�เต้้ยปีระนาม่เสียงดังไปีสาม่

บ้ัาน 

พีื่�อันดาเรียกนวลแขไปี และถ์าม่ว่าคิดต้้นทุนด้วยอะไร 

และอย่างไร ครั�งต่้อไปีให้ทำาเป็ีน Format ม่าต้รฐาน ผู่กสูต้รด้วย 

Excel เพื่ราะจะต้้องใช้ีอีกหลายครั�ง วิธีนี�จะช่ีวยลด Human Error 

ลงได้ เพิื่�ม่ความ่ถู์กต้้องแม่่นยำา และปีระหยัดเวลา ทำาแล้วแชีร์ให้

เพ่ื่�อนๆ ในทีม่ใช้ีด้วย  

ฝัีนไปีหร่อเปีล่า!?! นี�ฉันไม่่ได้ฝัีนไปีนะเธอ แบับันี� “หัวหน้า

ในฝัีน” ชัีดๆ 

ผ่่านไปี 8 เด่อน อันดาสังเกต้ได้ว่า หากต้้องการสร้าง 

ผ่ลงานที�ยอดเยี�ยม่ ยังต้้องพัื่ฒนาความ่เป็ีนทีม่อีกเพื่ราะ Spirit Team 

ยังไม่่ดีเท่าที�ควร น่าจะม่าจากขาด Trust ในทีม่นั�นเอง ซึ่�งรวม่ถึ์ง 

Trust ที�มี่ต่้อตั้วหัวหน้าอันดาด้วย ทำาให้ทำางานแบับัตั้วใครตั้วมั่น 

เห็นได้จากอาการเกี�ยง และโยนงานกันอยู่ 

ทำาไม่ไม่่ให้คนนั�นทำาละคะ?!? หร่อ ที�ทำาอยู่นี�...งานล้นม่่อ

แล้ว อาสา...น้อยม่าก ต้้องเจาะจงตั้วบุัคคล

ของขวัญัปริศินา
Trust x Tell Me More
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จากสีหน้า และแววต้า) กับัตั้วเอง และรู้สึกดีกับัเพ่ื่�อนๆ ที�ม่องเห็น

ข้อดีของต้น ซึ่�งบัางคนไม่่นึกด้วยซ่ำ�าว่าคนอ่�นจะม่องเห็น และสัม่ผั่ส

ได้ กิจกรรม่นี�ช่ีวยทลายกำาแพื่งบัางอย่างลงได้อย่างไม่่น่าเช่ี�อ ช่ีวง

ท้ายเวิร์กชีอปี...ให้พูื่ดถึ์งสิ�งที�อยากให้เพ่ื่�อนทำาเพิื่�ม่เติ้ม่ 1 อย่าง (ค่อ 

จุดอ่อน หร่อจุดที�ควรพัื่ฒนานั�นเอง อันดาพูื่ดในเชิีงบัวก เพ่ื่�อให้ไม่่

ลำาบัากใจที�จะบัอกออกม่า) 

Workshop III # One Team One Mission

ทำาอย่างไรให้ทีม่ทั�งหม่ดสาม่ารถ์เข้าไปีอยู่ในกระดาษ

ขนาด A5 (ครึ�งหนึ�งของ A4) โดยม่ีวัสดุอุปีกรณ์ให้เพีื่ยงกระดาษ 

และกรรไกร 1 อัน ต้้องทำาภารกิจนี�ให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที 

ทุกคน Active ม่าก ช่ีวยกันคิด และออกไอเดียอย่างเป็ีนธรรม่ชีาติ้  

ไม่่กลัวว่าความ่คิดเห็นของตั้วจะโง่ และกล้าที�จะแสดงออกเม่่�อไม่่เห็น 

ด้วย หวานพื่ยายาม่วาดต้าม่สิ�งที�พื่ัดชีาเสนอบันอากาศ เออ!!! 

ไอเดียนี�น่าจะเป็ีนไปีได้ 

กม่ลทิพื่ย์พูื่ดเสียงดังด้วยความ่ต่้�นเต้้น...ลงม่่อทำาจริงเลย 

เหล่อ 3 นาที เดี�ยวไม่่ทัน โอยยย!!! โคต้รกดดนัเลย อม่รม่่อตั้ด...ม่่อ

สั�น “ใจเย็นๆ เพ่ื่�อน” หวานให้กำาลังใจ ทุกคนเพ่ื่งกระแสจิต้ม่าที�เดียว

“ทีม่ทั�งหม่ด” หวานต้ะโกนรัวเหม่่อนนึกอะไรออก “พีื่�อันดา 

...เข้าม่าเร็วค่ะ” พีื่�อันดาสวม่วิญญาณนักวิ�งลม่กรด นวลแขรีบั 

คว้าม่่อพีื่�อันดา เสียงนาฬิิกาจับัเวลาดังขึ�น หลังจากที�พีื่�อันดาก้าว

เข้าม่าในวงแบับัพื่อดีเป๊ีะ เย้!!! พื่วกเราทำาได้ ต่้างกระโดดดีใจ ไม่่รู้

เป็ีนเสียงใครบ้ัาง Mission Possible!!! We Can Do!!!

ภารกิจนี� Together We Can Do!!! พีื่�อันดาปิีดสรุปี One 

Man Show ไม่่มี่พื่ลังที�จะทำางานใหญ่ๆ ได้ นี�เป็ีนงานสร้างสรรค์ 

ต้้องคิดนอกกรอบั พีื่�ขอช่ี�นชีม่ พื่ลังของทีม่วันนี�ยอดเยี�ยม่ม่าก (ต่้าง

ส่งยิ�ม่ให้กัน...ช่ีางเป็ีนภาพื่ที�น่าจดจำา) พีื่�อยากให้พื่วกเรารักษา 

Moment นี�ไว้ และพัื่ฒนา Teamwork ให้แข็งแกร่งขึ�น ทุกคนค่อ

ส่วนสำาคัญของทีม่ เราต้้องสนับัสนุนซึ่�งกันและกัน การส่�อสารที�มี่

ปีระสิทธิภาพื่จะช่ีวยให้ทีม่เดินไปีข้างหน้าได้อย่างมั่�นคง 

ใกล้ปีีใหม่่แล้ว ม่าจัดปีาร์ต้ี�เล็กๆ ฉลองกัน เราน่าจะม่ีจับั

ของขวญักนัด้วยนะครบัั...รบักวนอม่รช่ีวยซ่าวด์เสยีงเพื่่�อนทมี่อ่�นๆ 

ด้วย ปีรากฏว่าทกุคนใน New Boat เหน็พ้ื่องต้้องกนั “ของต้้องม่”ี ถ้์า

จบััฉลากธรรม่ดาๆ กไ็ม่่ใช่ีเรอ่ลำาใหม่่ละส ิพื่ี�อนัดาเสนอให้จับัฉลาก

ชี่�อ ใครได้คนไหน จะต้้องหาของขวัญโดยถ์อดรหัสชี่�อเพื่่�อนคนนั�น

ว่าเขาคู่ควรกับัของขวัญอะไร มู่ลค่าของ ปีระม่าณ 500-1,000 

บัาท แค่คดิกส็นกุแล้ว พื่ี�อนัดาให้พื่วกเราฝึีกใช้ีสม่องซี่กขวาต้ลอด 

สวััสดี็ปีัใหม่ 2564 ค่ะ ขอให้มีควัามสุข และพบควัาม

สุขง่ายๆ

ดูเผิ่นๆ ทุกคนดูเข้ากันได้ดี พูื่ดคุยกันสนุกสนาน ไปีทาน

ข้าวกลางวันด้วยกัน มี่นัดเที�ยววันหยุดเป็ีนกลุ่ม่ย่อย  แต่้นั�นเป็ีน

พื่ฤติ้กรรม่นอกงาน 

เวลาออกความ่คิดเห็นในที�ปีระชุีม่ ยังปีรากฏอาการเก็บังำา

กัน ไม่่ปีล่อยพื่ลังอย่างเต็้ม่ที� 

สิ�งเหล่านี�ล้วนส่งผ่ลให้การทำางานไม่่ล่�นไหล Performance 

โดยรวม่ของทีม่ ต้ำ�ากว่าที�ควรจะเป็ีน 

“รอเวลา และปีล่อยให้ดีขึ�นเอง คงไม่่ใช่ีคำาต้อบัแน่นอน” 

อันดาตั้ดสินใจทำาอะไรสักอย่าง หลังจากการปีระชุีม่จบัลงในชี่วง

บ่ัายวันหนึ�ง 

นับัเป็ีนการตั้ดสินใจที�ถู์กต้้อง เม่่�อม่องย้อนกลับัไปี 

อันดายอม่เหน่�อยม่ากขึ�น เพ่ื่�อแก้ไขปัีญหา...เป็ีนการให้ยา 

ได้ทันท่วงที Trust เปี็นหัวใจสำาคัญของทีม่ ถ้์า Trust บักพื่ร่อง 

ไม่่แข็งแรง ความ่เป็ีนทีม่ย่อม่ถู์กสั�นคลอน และพื่ร้อม่ที�จะล้ม่คร่น

ลงได้ง่ายๆ หากมี่สถ์านการณ์กดดันหร่อตึ้งเครียด พื่วกเขาพื่ร้อม่

ที�จะไม่่เข้าใจกัน และไม่่เสียสละ

อันดาเล่าให้ทิพื่ากรรุ่นพีื่�ที�สนิทฟัังด้วยแววต้ามุ่่งมั่�นฉาย

ปีระกาย อันดาจัด Workshop ให้น้องๆ ในทีม่ถึ์ง 3 ครั�ง หวังให้ปีรับั

เปีลี�ยนทัศนคติ้ที�ดีต่้อกัน และเป็ีนการละลายพื่ฤติ้กรรม่ทีม่ด้วย เธอ

ยอม่ลงทนุจัดหาขนม่เจา้อร่อย และเลี�ยงข้าวม่่�อเที�ยงร้านโปีรดของ

น้องๆ ทั�งสาม่ม่่�อ เพ่ื่�อช่ีวยสร้างบัรรยากาศ เธอใช้ีเวลา 2-3 ชัี�วโม่ง

ในแต่้ละเวิร์กชีอปี มี่เวลาเว้นวรรคเพ่ื่�อให้เกิดจังหวะที�ดี โดยเริ�ม่

จากจันทร์ พุื่ธ ศุกร์ ช่ีวงเช้ีา 

Workshop I # My Strength and Weakness

ให้แต่้ละคนพูื่ดถึ์งจุดแข็งของต้นเอง ที�จะช่ีวยให้งานของ

ทีม่สำาเร็จ และจุดอ่อนที�ควรปีรับัปีรุง ให้เวลาคิด และเขียนจุดแข็ง

ด้วย Keyword ใน Post-it สีฟ้ัา และจุดอ่อนใน Post-it สีชีม่พูื่ จาก

นั�นให้แต่้ละคนพูื่ดถึ์งจุดแข็ง และจุดอ่อนของต้น เม่่�อครบัทุกคน

แล้ว ให้เอา Post-it ไปีแปีะที�กระดานโดยแยกฝัี�งซ้่ายขวา จากนั�น

ให้ช่ีวยกัน Grouping 

พีื่�อันดาชีี�ให้เห็นว่า ทีม่มี่จุดแข็งที�หลากหลาย และมี่บัาง

อันที�เหม่่อนกัน ซึ่�งทั�งความ่ต่้าง และความ่เหม่่อนจะช่ีวยทำาให้ทีม่

แข็งแกร่ง และรับังานได้หลายหน้า สำาหรับัจุดอ่อนนั�น...ค่อนข้าง

คล้ายกัน พีื่�อันดาจึงให้ช่ีวยแชีร์ฮาวทูพัื่ฒนาจุดอ่อน (ให้ช่ีวยกัน

คิดเฉพื่าะตั้วที�เป็ีนอุปีสรรคต่้องานม่ากๆ) 

Workshop II # Tell Me More and Say Something

ให้แต่้ละคนพูื่ดถึ์งข้อดีของเพ่ื่�อนร่วม่ทีม่ พื่ร้อม่ทั�งยก

ตั้วอย่างเหตุ้การณ์ (Evidence) กติ้กาสำาคัญข้อนี�ค่อ ...เปิีดใจกว้าง

รับัฟััง เม่่�อม่าถึ์งโจทย์นี� หลายคนรู้สึกแปีลกใจ และรู้สึกดี (สังเกต้ ขอบัคุณ: ภาพื่สวยจากธนาคารจิต้อาสา




