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ง�นเดีืยวพรีเซีนต์่ตั่�ง 3 ครั�ง ปรับัแก้ัไขจำนเครียดืไปต่�มีๆ กััน

ช่้วงนี�เป็นอะไร ประสิำทธิิภ�พกั�รทำ�ง�นต่ำ�� ทุ่มีเทพลังไป

กัับัโจำทย์ง�นมี�กัมี�ย แต่่ง�นกัลับัไม่ีก้ั�วห้น้� นำ�เสำนอ 3 ครั�ง 

ยังไม่ีนับัรวมีนอกัรอบัห้ล�ยรอบั...ที�ฉันวิ�งเข้�พบัหั้วห้น้� 

ด้ือ�กั�รออกัแห้ละ น้องในทีมีเริ�มีเบืั�อ เริ�มีตั่�งคำ�ถึ�มี

มีองไม่ีเห็้นว่�ง�นจำะผ่่�นไปได้ืยังไง และเมืี�อไห้ร่ ?!?  

ฉันในฐ�นะ Lead Team (แอบัห้วั�น) เซ็ีงกัว่�ทุกัครั�ง 

นับัเป็นกั�รนำ�เสำนอง�นที�หิ้นที�สุำดืในชี้วิต่ 

เห้นื�อยสำ�หั้สำที�จำะต้่องอธิิบั�ยพี�พลอยลี� พี�แกัไม่ีมีีองค์คว�มีร้้ 

เรื�องนี�เลย แกัถึ�มีทุกัอย่�ง บั�งคำ�ถึ�มี...ไม่ีน่�ถึ�มีด้ืวยซีำ�� แต่่

ประเด็ืนนั�นคงไม่ีสำำ�คัญี่เท่�ไห้ร่ ถึ�มีมี�เร�เคลียร์ได้ืห้มีดื 

เรื�องให้ญ่ี่คือแกัไม่ีพย�ย�มีฟััง แกัตั่ดืบัท และอ�รมีณ์ร้�ย

ใส่ำต่ลอดื แกัไมีมี่ีเห้ต่ผุ่ล แถึมีไลเ่สีำยงดัืงให้้ไปทำ�ให้มี ่แล้วเดิืนออกั

จำ�กัห้้องประชุ้มีไปเห้มืีอนไม่ีมีีอะไรเกิัดืขึ�น ปล่อยให้้พวกัเร�เห้วอ

ไปต่�มีๆ กััน  

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

เมื่่�อเมื่่�อลููกน้้องคน้เก่ง
เจอเจอเจ้้าน้ายเบอร์์แร์ง

มัีนจีำ�ดืใจำต่รงที�...กัล่�วห้�ว่�เร�พ้ดืไม่ีร้้เรื�อง 

ฝ่นส่ำงสำ�ยต่�ห้งดุืห้งดิื เห้มีอืนอย�กัจำะถึ�มี...ใครกัันแน ่!?!

อืมีมี!!! พี�พลอยลี�บัอกั เร�ยังไม่ีต่อบัโจำทย์

ก็ัแกัไมี่พย�ย�มีฟััง และพย�ย�มีเข้�ใจำสิำ�งที�เร�ต่้องกั�ร

สืำ�อสำ�ร

ก่ัอนนำ�เสำนอง�น...ฉัน และทีมีว�งแผ่นซีักัซ้ีอมีเพื�อคว�มี

เข้�ใจำต่รงกััน ช่้วยปิดืจุำดืโห้ว่ต่่�งๆ ที�จำะมี�ลดืทอนประสำิทธิิภ�พ

ของง�น มีีขย�ยคว�มีเป็นสำรุปย่อทฤษฎี ห้รือ Technical Term 

ที�นำ�มี�ใช้้ประกัอบักั�รสำร้�งโมีเดืล เร�ว�งโครงสำร้�งสำไลด์ื โดืยให้้ 

Story มีีคว�มีต่่อเนื�องสำอดืคลอ้ง มีี Logic ไมีก่ัระโดืดืไปมี�ให้้งุนงง 

เร�ใส่ำใจำเรื�องนี�กัันมี�กั เพื�อพี�พลอยลี�จำะได้ืทำ�คว�มีเข้�ใจำได้ืง่�ยขึ�น  

555 ด่ื�นแรกัก็ัไม่ีผ่่�นแล้วครับัท่�น 

นำ�เสำนอแต่่ละครั�ง เห้มีือนลงสำน�มีสำงคร�มี และพวกัเร�

ก็ัเป็นฝ่��ยบั�ดืเจ็ำบั ฉันเสีำยพลังไปมี�กั เมืี�อพ�ยุมี� ฉันก็ัต่อบัโต้่ไป

ด้ืวยกัับักัระแสำแรงลมี เมืี�อส้้ำไม่ีได้ื ก็ัต้่องล่�ถึอย บ่ัอยครั�งที�พี�พลอยลี� 

มีีสีำห้น้�ไมี่พอใจำ เร�ไมี่เข้�ใจำ ทำ�ไมีพี�แกัไม่ีใจำเย็น...ให้้เวล�เร� 

นำ�เสำนอจำนจำบั

ครั�งที� 3 เกิันพอ แต่่ผิ่ดืค�ดื!!! ทีมีต้่องถึอยทัพกัลับัมี� 

ตั่�งห้ลักักัันให้ม่ี (อีกั) 

How to Blend Essential Soft Skil l
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เอ�ยังไงกัันดีืครับัพี�ปันปัน บัอกัต่รง...ผ่มีไม่ีมีีไอเดีืยเลย 

สำมี�ชิ้กัทีมีต่่�งถึอดืใจำ คร�วนี�ฉันร้้สึำกัห้มีดืห้นท�ง แต่่ฉันยัง

มัี�นใจำมี�กัในท�งเลือกั (Solution) ที�ทีมีได้ืร่วมีกัันทำ� ซึี�งน่�จำะเป็น

คำ�ต่อบัที�ใช่้ ฉันทบัทวนที�มี�ที�ไป ยิ�งมัี�นใจำว่� เร�มี�กัันถ้ึกัท�งแล้ว 

ฉันต้่องห้อบัง�นมี�คิดืมี�แก้ัไขต่่อที�บ้ั�นอย่�งห้ลีกัเลี�ยง 

ไม่ีได้ื ทั�งที�ตั่�งใจำไว้แล้วว่� ต้่องบัริห้�รจัำดืกั�รง�นให้้ได้ื ไม่ีเอ�ง�น

มี�ทำ�ที�บ้ั�น ช่้วง 3 อ�ทติ่ย์ ไม่ีได้ืไปออกักัำ�ลังกั�ยที�สำวนสำ�ธิ�รณะ 

อุต่ส่ำ�ห์้สำร้�งวินัยมี�เป็นแรมีปี พอเข้�ที�กัลับัพัง เครียดืแล้วก็ัเข้�

วงจำรเดิืมี...กิันแล้วก็ักิัน 

โห้!!! น่�ต่กัใจำ ภ�ยในเวล�อันสัำ�น นำ��ห้นักัขึ�นมี�พรวดื 1.5 

กิัโลกัรัมี แถึมีเสีำยสุำขภ�พจิำต่ที�ประเมิีนค่�มิีได้ือีกัต่่�งห้�กั 

ทำ�ไมีถึึงนำ�เสำนอไม่ีผ่่�น ?!?  คิดื...คิดื...คิดื มีีเวล�อีกั

อ�ทิต่ย์เดีืยวเท่�นั�น 

สำมีองล้� หั้วไม่ีแล่น ปวดื มึีนหั้ว มัีนเป็นกั�รส่ำงสัำญี่ญี่�ณ

จำ�กัร่�งกั�ยว่�ไม่ีไห้วแล้ว...ทำ�แบับันี�ไม่ีมีีประโยช้น์อันใดื พอกัันที 

...พ�กั�ยใจำเข้�โห้มีดือัลฟั��...นิ�งสำงบัดีืกัว่� ต้่องเยียวย�อย่�งเร่ง

ด่ืวน

วันนี�ถึึงคร�วทีมีพี�ช้ว�ล นำ�เสำนอโครงกั�รพัฒน� Talent 

ของบัริษัท เป็นไปต่�มีค�ดื ระเบิัดืลงเต็่มีๆ ทุกัพิกััดื พี�ช้ว�ลกัับัทีมี

รับัมืีอไม่ีทัน ลงสำน�มีไม่ีถึึง 30 น�ที บั�ดืเจ็ำบัสำ�หั้สำถ้ึวนห้น้� และ

ไม่ีมีีโอกั�สำได้ืเปลี�ยนตั่วผ้้่เล่น

 คร�วนี�พี�พลอยลี�มี�แรงกัว่�ทุกัครั�งจำนทุกัคนตื่�นต่กัใจำ 

พี�ช้ว�ล และทีมีรวนไม่ีเป็นกัระบัวนท่� แถึมีถ้ึอยคำ�พิษถ้ึกัพ่นออกัมี� 

ไม่ีข�ดืสำ�ย

  ช่้วงเช้้�พอแค่นี� (ทั�งที�เห้ลือเวล�อีกัตั่�ง 2 ชั้�วโมีง 2 Agenda 

รอเก้ัอ) พี�พลอยลี�พ้ดืสัำ�นๆ ไม่ียิ�มี ช่้วงบ่ั�ยพี�ขอสำลับัต่�ร�ง เป็นทีมี

ปันปันเรื�องเดีืยว แล้วเดิืนจำ�กัไป แกัไม่ีร้้เลยว่� แกัได้ืทำ�ให้้อ�ห้�ร

มืี�อเที�ยงของห้ล�ยคนห้มีดืรสำช้�ติ่คว�มีอร่อยไปทันที 

ฝ่น และบััวหั้นมี�มีองหั้วห้น้�ปันปันด้ืวยสีำห้น้�กัังวล 

ปันปันบัอกัทีมีทุกัคน...ใจำเย็นๆ ครั�งนี�พี�จำะเป็นคนนำ�เสำนอเองทั�งห้มีดื 

กัังวลไปกั็เท่�นั�น คว�มีกัังวลที�มี�กัไปจำะทำ�ให้้สำมี�ธิิของ

เร�รั�ว เรือก็ัล่มีได้ืง่�ย ทำ�อะไรได้ืไม่ีดีื มัีนคงไม่ีมีีอะไรเลวร้�ยไป

กัว่� 3 ครั�งที�ผ่่�นมี�นั�นแล้ว บััวงง...อะไรรั�ว เรืออะไรล่มี?!? แต่่

ไม่ีทันได้ืถึ�มี

ไม่ีมีีใครค�ดืคิดื สำถึ�นกั�รณ์จำะพลิกัได้ืถึึงขน�ดืนี� พี�พลอยลี� 

เวอร์ชั้�นเมืี�อเช้้�ห้�ยไปไห้น ทุกัคนทึ�งกัับักั�รนำ�เสำนอครั�งนี� ปันปัน

ทำ�ได้ืดีืมี�กั สำ�มี�รถึโน้มีน้�วให้้พี�พลอยลี�เห็้นด้ืวย และจำบัลงอย่�ง 

Happy Ending 

ระห้ว่�งนำ�เสำนอง�น...น้องในทีมีไลน์มี�ให้้กัำ�ลังใจำไม่ี 

ข�ดืสำ�ย ส้้ำ ส้้ำ นะคะ พี�ปันปันเก่ังมี�กัๆ สำม้ีทกัว่�เมืี�อเช้้� 300 เท่�เลยครบัั

WoW พี�ปันปันทำ�ได้ืยังไง Amazing มี�กัๆ พี�พลอยลี�เออออ

ด้ืวย...เห้มืีอนเสำกัเลย
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ไม่ีเว้นแม้ีแต่่พี�ต้่อย Upper Boss ดีืใจำด้ืวยจ้ำะ ปันปันทำ�ได้ื

ยอดืเยี�ยมีมี�กั เร�จำะได้ืเดิืนห้น้�โปรเจำคนี�  

ไม่ีน่�เป็นไปได้ื ร�วเป็นห้นังคนละม้ีวนกัับัไต่รภ�คที�ผ่่�นมี� 

ถ้ึ�เร�ย้อนกัลับัไปด้ือย่�งพิเคร�ะห์้ จำะเห็้นคว�มีแต่กัต่่�งกัันของ 

ผ้้่เล่น ผ้้่กัำ�กัับั ที�ใช้้มุีกั (กัลยุทธ์ิ) รวมีถึึงบัรรย�กั�ศึ ที�ต่่�งกัันโดืย

สิำ�นเชิ้งในกั�รดืำ�เนินเรื�อง 

ห้นังไต่รภ�คมีีโทนไปท�งสำ�ยบ้ั� สำ�ดือ�วุธิเข้�ห้�กััน ยึดืมัี�น 

ในที�ตั่�งของต่นเอง จำบัลงแบับัไม่ีมีีใครช้นะ ทิ�งไว้แต่่ร่องรอยคว�มี

เจ็ำบัปวดื

มัีนเกิัดือะไรขึ�นกัับัคว�มีเปลี�ยนแปลง!?! ทำ�ไมีห้นังม้ีวนนี�

ถึึงจำบัได้ือย่�งสำวยง�มี สำ�มี�รถึพลิกัเกัมีได้ื

ปันปันได้ืเปลี�ยนวิธีิกั�รดืำ�เนนิเรื�อง ปรับัมุีมีมีอง (Mindset) 

ที�มีีต่่อหั้วห้น้� (พี�พลอยลี�) ถ้ึ�เข�ไม่ีร้้ เข�จำะถึ�มีเอง (เร�เต่รียมี

ไว้...รอบัคอบัดืีแล้ว) ตั่ดืทอนสิำ�งที�เร�คิดืว่�เข�ไมี่ร้้ออกัไป ดัืงนั�น 

เร�ต่อ้งสืำ�อสำ�รเฉพ�ะเรื�องที�สำำ�คัญี่ต่่อกั�รต่ดัืสิำนใจำจำริงๆ เอ�เฉพ�ะ

เรื�องที�ต้่องร้้ และสืำ�อสำ�รในแบับัที�เข�สำนใจำฟััง ยืนฝั่�งเดีืยวกัับัเข� 

ไม่ีใช่้เผ่ชิ้ญี่ห้น้�กััน เพร�ะง�นที�กัำ�ลังนำ�เสำนอ ก็ัคือ (ผ่ล) ง�นของ

หั้วห้น้�เช่้นกััน 

ถ้ึ�ดีืจำริง ทำ�ไมีเข�ถึึงจำะไม่ีให้้ผ่่�นล่ะ อีกัอย่�งที�สำำ�คัญี่ เร�

ต้่องดึืงเข�ให้้เข้�มี�มีีส่ำวนร่วมีในง�นที�นำ�เสำนอให้้ไดื้ ไม่ีแยกัเข�

แยกัเร� แสำดืงให้้เห็้นว่� เร�เค�รพ ให้้เกีัยรติ่ และใส่ำใจำในสิำ�งที�เข�

พ้ดืออกัมี�  

Special Thank: ภ�พสำวยจำ�กัเพจำวิช้�ใจำ

เร�ร้้จัำกัเข� (หั้วห้น้�) ดีืพอแล้วห้รือยัง เข้�ให้้ถึึง Empathy 

เข�ให้้ได้ื  

พี�พลอยลี�จำำ�ได้ืไห้มีคะ...ที�พี�ให้้คำ�แนะนำ� ต่อนที�ปันปันไป

ปรึกัษ�นอกัรอบั ทีมีนำ�มี�ปรับัให้ม่ีเป็นแบับันี�

ส่ำวนประเด็ืนต่่�งๆ ที�พี� Concern ทีมีได้ืร่วมีกัันทำ�กั�รบ้ั�น 

ห้�แนวท�งคร่�วๆ เป็น Solution ดัืงนี�...เพื�อคล�ยกัังวลกัับัปัญี่ห้�

ที�จำะเกิัดืขึ�นในช่้วง Implement ระบับั ห้�กัได้ืรับัคว�มีเห็้นช้อบัจำ�กั

พี�พลอยลี� ทีมีจำะไปเวิร์คในร�ยละเอียดืเพิ�มีเติ่มีค่ะ 

Approach แบับันี� พี�พลอยลี� เปลี�ยนเวอร์ชั้�นทันที ข้�มีเส้ำน

เข้�มี�อย่้ในวงเดีืยวกััน พ้ดืจำ�ภ�ษ�เดีืยวกััน 

เรื�องแค่นี�ทำ�ไมีคิดืไม่ีออกัตั่�งแต่่แรกั!!!

ปันปันผ่่�นกั�รนำ�เสำนอง�นมี�ห้ล�ยครั�ง นับั 10 ปีที�อย่้ใน

วงกั�รทำ�ง�น ถืึอว่�เจำนเวทีน่�จำะได้ื 

ปันปันร้้ดีื…ไม่ีใช่้ไม่ีร้้ว่� กัรอบัคว�มีคิดื และกั�รมีีส่ำวนร่วมี 

มีีคว�มีสำำ�คัญี่ต่่อคว�มีสำำ�เร็จำของทีมี และง�นแค่ไห้น Mindset 

เห้มีือนแว่นต่�ที�สำวมีใส่ำ ถ้ึ� Mindset ไมี่ถ้ึกัต้่องตั่�งแต่่ต้่นกัับั 

สิำ�งใดืก็ัต่�มี เร�จำะมีองไมีเ่ห็้นประต้่ท�งออกั ทั�งที�มีีคนมี�ชี้�แนะท�ง

สำว่�งให้้มี�กัมี�ย 

นั�นเพร�ะมีีบัทเรียนที�ย�กัในร้ปแบับัต่่�งๆ เข้�มี�ให้้เรียน

ร้้เสำมีอ 

เมืี�อปันปันมี�เจำอคนที�แรง และแต่กัต่่�งไปอย่�งพี�พลอยลี� 

รวมีถึึงสิำ�งแวดืล้อมี และสำถึ�นกั�รณ์ที�กัดืดัืน กัลับัพ�ให้้ห้ลงท�ง

ไปไกัลในช้ว่งแรกั เกัอืบัไป ดีืที�มีีคุณสำติ่ (Mindfulness) เข�้มี�ช้ว่ย

ทำ�ให้้ทุกัอย่�งคลี�คล�ยในท�งดีื  

กั�รสืำ�อสำ�รที�ดีืมีีประสิำทธิิภ�พจำะมีีโอกั�สำเกิัดืขึ�นได้ื เมืี�อทั�ง

สำองฝ่��ยยอมีรับัในคว�มีไม่ีเข้�ใจำในด้ื�นต่่�งๆ และเปลี�ยนกั�ร

สำนทน�จำ�กักั�รปะทะกัันเพื�อเอ�ช้นะอีกัฝ่��ยห้นึ�ง เป็นกั�รช่้วย

กัันทำ�คว�มีเข้�ใจำในสิำ�งที�ยังไม่ีเข้�ใจำกััน และกั�รเปลี�ยนแปลงนั�น 

สำ�มี�รถึเริ�มีต้่นได้ืที�ตั่วเร�ก่ัอน ไม่ีต้่องรอใคร   

เป็นอีกัวันที�ฉันจำะต้่องบัันทึกัไว้ เพื�อสำะกิัดืใจำตั่วเอง

“เมืี�อเร�เจำอปัญี่ห้� เร�ต้่องมีีสำติ่ให้้มี�กัขึ�น และไม่ีรีบั

กัระโดืดืไปในร่องเดิืมีๆ ต่�มีคว�มีเคยชิ้น”

ปันปันร้้สึำกัดีืที�สำ�มี�รถึทะลุกัำ�แพงของตั่วเอง และน�ย 

ไปได้ื เตื่อนต่นให้้มี�กั... อย่�มัีวห้ลงภ้มิีใจำกัับัง�นที�คดิืออกั (เก่ังไม่ี

กัลัว) จำนห้ลงท�ง ต่ร�บัใดืที�เร�ยังไม่ีได้ืใช้้ Softskill ที�ใช่้ และลงตั่ว

มี�เป็นส่ำวนผ่สำมีสำำ�คัญี่ในกั�รผ่ลักัดัืนง�น และชี้วิต่




