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เป็้นเวิลา 3 ปี้กว่ิา ทุ้�เราได้พาคุณ์มาร้้จักมนุษย์ออฟัฟิัศ

หัลายช้ิวิิต้ ม้ทัุ�งสุขทุุกข์ในการทุำางานคละเคล้ากัน เจอป้ัญหัา

อุป้สรรคต่้างกันไป้ ปั้ญหัาส่วินใหัญ่ทุ้�ไม่ว่ิาคุณ์จะสวิมหััวิโขน

หััวิหัน้าหัร้อล้กน้อง ค้อ การส้�อสารทุ้�ไม่ม้ป้ระสิทุธิุภูาพ  ขาด Trust 

และเคม้ไม่ต้รงกัน ซ้ี�งสิ�งเหัล่าน้�จะนำาพาปั้ญหัาอ้�นต้ามมาอ้ก 

งานยากมักถ้กมองว่ิาเป็้นเร้�องรอง สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่ิา

ปั้ญหัาเก้�ยวิกับคน เพราะคนมาจากสภูาพแวิดล้อมทุ้�แต้กต่้างกัน ม้

ควิามหัลากหัลาย และซัีบซ้ีอนในมิติ้ของจิต้ใจ อารมณ์์ ควิามร้้ส้ก   

มาต้ามด้วิิถ้ช้ิวิิต้การทุำางานของเขากัน ว่ิาเป็้นอย่างไร ทุ้�

ผ่านมาเขาไดเ้ติ้บโต้ และเร้ยนร้้ (Learning and Growth) อะไรบา้ง 

คงจำานายนภัูทุรกันได้ ด้วิยควิามชิิลล์ เพราะเช้ิ�อมั�นใน

ต้นเองทุ้�เกินขนาด...ทุำาให้ังานเก้อบพัง 

สถานการณ์์ทุ้�เขาเผชิิญต้อนนั�น ค้อ ล้กทุ้มออกอาการไม่ 

เช้ิ�อถ้อ และสงสัยควิามสามารถของหััวิหัน้างาน ภูายใต้้การ Supervise 

ไม่ผ่านการอนุมัติ้จาก Big Boss ล้กน้องเซ็ีงกับการแก้ไขงานแบบ

ไร้ทิุศทุาง ควิามเป็้นทุ้มสั�นคลอน    

บางคนทุำางานเกง่…เม้�อข้�นมารับบทุบาทุหััวิหัน้า กลับไม่รุ่ง 

ม้ปั้ญหัามากมาย เก่งงานอย่างเด้ยวิคงไม่พอ คุณ์ต้้องเก่งคนด้วิย 

หััวิหัน้าบางคนไมเ่ก่งงาน แต้ส่ามารถพาทุ้มไป้รอด เขาใชิค้นเป็้น...

ได้ใจทุ้ม การบริหัารคนต้้องอาศัยทัุ�งศาสต้ร์ และศิลป์้  

ม้หัลายคนอย่้ในวัิงวินของการแก้ไขปั้ญหัาทุ้�ไม่ร้้จบ โดย

เฉีพาะปั้ญหัาทุ้�มาจากคน

หัา Root Cause ไม่พบ แก้ปั้ญหัาไม่ถ้กจุด ให้ัยาไม่ถ้ก

ขนาน เพ้ยงเพราะ อัต้ต้าหัร้ออ้โก้ (Ego) ในตั้วิคุณ์นั�นเอง คนทุ้�

แสงอรุณ พูนพิพัฒธ์นศุรี

นักพััฒนาที่รึัพัยากรึมนุษย์

โดนััท...รู้้�จัักตนัเอง
Self Awareness X Be Strong

เช้ิ�อมั�นตั้วิเองส้ง คงยากทุ้�จะมองเห็ัน…เพราะเม้�อเจอปั้ญหัาหัร้อ

ข้อผิดพลาด มักจะช้ิ�ออกจากตั้วิ “ปั้ญหัาอย่้ทุ้�คนอ้�น…ไม่ใช่ิฉัีน 

ฉัีนทุำาถ้กเสมอ” 

เริ�มจาก...ต้้องจริงใจกับตั้วิเองก่อน 

ขึ้อให้ตั�งใจำตั�งจิำตให้ดี เปิดใจำกว้ัาง วัางตัวัตนลัง 

วิัเคราะห์แยกแยะประเด็นปัญ่หาอย่างตรงไปตรงมา  

พัยายามมองตามควัามเป็นจำริง…ยอมรับว่ัามนุษย์ทุี่กคน

ผิู้ดพัลัาดกันได้ รวัมถุ้งตัวัเราเองด้วัย มันเป็นควัามธิรรมดา

ขึ้องโลัก  

ฟัังเส้ยงสะทุ้อนจากผ้้คนรอบข้างให้ัมากข้�น ทัุ�งล้กน้อง 

เพ้�อนร่วิมงาน รวิมถ้งคนทุ้�ป้รารถนาด้ ลองทุบทุวิน ทุ้�ผ่านมาม้คน

พ้ดถ้งเราในแงไ่หันบ้าง ม้คนพยายามส่งสัญญาณ์จะบอกอะไรเรา

ทัุ�งทุางต้รง และทุางอ้อม 

จากการเปิ้ดใจ และใช้ิหััวิใจฟััง นายนภัูทุรห้ัเก้อบดับ 

อุณ์หัภู้มิในร่างกายข้�นส้ง เหัม้อนถ้กสั�นสะเทุ้อนอย่างแรง เม้�อ 

ทุุกอย่างสงบ กลบัร้้ส้กเบาสบายโลง่ ปั้ญหัาหัลกัอย่้ทุ้�ตั้วิเรานั�นเอง 

และได้รับร้้ถ้งสิ�งทุ้�ทุ้มต้้องการอย่างแทุ้จริง + คำาแนะนำา 

ทุ้�มากกว่ิาป้กติ้ เน้�องจากเป็้นงานยาก และซัีบซ้ีอน + Feedback 

และ Comment อยา่งสมำ�าเสมอ + เป้น็ทุ้�ป้ร้กษาใหักั้บทุ้ม และรว่ิม

กันแก้ไขปั้ญหัา + กำาลังใจ และควิามเป็้นทุ้มเด้ยวิกัน  

สถานการณ์์ด้ข้�น หัลังจากยอมรับ และใส่ใจดำาเนินการ

อย่างจริงจัง 

แต่้เหัม้อนการซี่อมบ้านชัิ�วิคราวิเทุ่านั�น เพ้�อให้ัการทุำางาน

ในระยะยาวิราบร้�น และสามารถรับม้อกับควิามทุ้าทุายใหัม่ ๆ 
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นายนภัูทุรจ้งต้้องวิางแผนป้รับป้รุงพัฒนาต้นเอง โดยเฉีพาะเร้�อง

การส้�อสารอย่างสร้างสรรค์ เทุคนิคการบริหัารจัดการทุ้�ได้ทัุ�งงาน 

และใจล้กน้อง  

สิู�งสูำาคัญ่ทีี่�นายนภััที่รได้เรียนรู้ คือ บริหารอีโก้ขึ้อง 

ตัวัเองใหดี้ พัร้อมใสู่ใจำทีี่มงานอยา่งจำริงจัำง แล้ัวัผู้ลังานด ีๆ  จำะ

ตามมา เมื�อจัำดการกับอีโก้ได้ เรื�องใหญ่่ก็กลัายเป็นเรื�องเล็ัก 

ทีี่�แก้ยากก็แก้ง่าย แลัะวัันใดที่ี�คุณที่ำาตัวัเป็นหัวัหน้าทีี่�ลัอยอยู่

เหนือปัญ่หา เตรียมตัวัรับควัามพัังได้เลัย 

อ้กคนทุ้�อยากจะพาย้อนกลับไป้ ค้อ หัทัุยชินก หัร้อ ฟ้ัา 

น้องใหัม่ทุ้�ทุำางานเก่งเหัล้อเช้ิ�อ ช่ิางเจรจา และม้ควิาม

กระต้้อร้อร้นใฝ่่เร้ยนร้้ 

คุณ์ภูาพงานระดับพร้เม้�ยม งานส่งต้รงเวิลา ม้อะไรให้ั 

Wow อย่้เสมอ 

เม้�อหััวิหัน้ามอบหัมายงานใหั้ หัทัุยชินกจะทุำาการบ้าน 

มาก่อนเสมอ เพ้�อนำามาพ้ดคุยในทุ้�ป้ระชุิมครั�งต่้อไป้ หัร้อเข้าหัาร้อ

ป้ร้กษาหััวิหัน้า ขอควิามเห็ันชิอบ และคำาแนะนำา 

งานของหัทัุยชินกจ้งม้ควิามก้าวิหัน้า

เธุอมักป้ระเมินสถานการณ์์จากการคาดการณ์์ปั้ญหัา

หัร้ออุป้สรรคทุ้�อาจเกิดข้�น เพ้�อตั้�งรับ และป้รับแผนอย่้ต้ลอด เธุอ

ชิอบทุำางานแบบเชิิงรุก (Pro-Active) มากกว่ิาทุำางานแบบตั้�งรับ 

(Passive) 

เธุอสามารถต้อบโจทุย์ได้ทุุกร้ป้แบบ ไม่ว่ิางานด่วินหัร้อ

งานหัิน หััวิหัน้าไม่ต้้องกังวิลว่ิางานล่าช้ิาหัร้อม้ปั้ญหัา หัทัุยชินก

จะรายงานควิามค้บหัน้าเป็้นระยะ โดยไม่ต้้องทุวิงถามควิามรับ

ผิดชิอบของเธุอเกินร้อย 

หััวิหัน้าทุุกคนจ้งชิอบ และไว้ิใจเธุอ 

เธุอเสพต้ิดควิามสมบ้รณ์์แบบ และคำาช้ิ�นชิมจากผลงาน 

คุณ์ภูาพทุ้�เธุอสร้าง การทุำางานอย่างหันักเพ้�อสร้างผลงานทุ้� 

ยอดเย้�ยมเป็้นระยะเวิลาติ้ดต่้อกันนั�น ทุำาให้ัเกิดควิามเคร้ยดสะสมจาก 

การกดดันตั้วิเองโดยไม่ร้้ตั้วิ สุขภูาพจิต้เส้ย ร่างกายทุรุดโทุรม จน

ต้้องหัาทุางเย้ยวิยาในทุ้�สุด  

6 เด้อนต่้อมา เธุอกลับมาม้สุขภูาพด้จนเป็้นทุ้�พอใจ เธุอ

สามารถนอนได้สนิทุเต็้มอิ�ม และม้วิินัยในการออกกำาลังกาย เธุอ

พยายามรักษาสิ�งเหัล่าน้�ไว้ิ 

ทุะเลงามย่อมม้คล้�น ลมสงบได้ไม่นาน 

เธุอได้พบกับหััวิหัน้าคนใหัม่ทุ้�เคม้ไม่ต้รงกันอย่างแรง แม้

จะป้รับกระบวินยุทุธ์ุแล้วิ 

เธุอพยายามรักษาใจไว้ิไม่ให้ัเคร้ยดเกินไป้ และไม่ยอมกลับ

ไป้ม้สุขภูาพยำ�าแย่เหัม้อนก่อนเด็ดขาด 

ผลงานยังพอไป้ได้ ส่วินสัมพันธุภูาพไม่ราบร้�น เธุอร้้ต้ัวิว่ิา

สอบไม่ผ่าน

โชิคคงเข้าข้างเราบ้าง!!! เธุอแอบคิด เม้�อได้ข่าวิ...จะม้

หััวิหัน้าใหัม่มา ป้รากฏิว่ิา สถานการณ์์ไม่ต่้างกัน เคม้ยังเป็้นเร้�อง

ทุ้�ต้้องจ้นอย่างมาก

บที่เรียนครั�งสูำาคัญ่ขึ้องฟ้า ทีี่�เธิอเองก็แปลักใจำมาก 

เธิอใชุ้เวัลัา (เรียนรู้) นาน กว่ัาจำะตกผู้ล้ัก ปัญ่หาใหญ่่ในชุ่วัง

หลัังทีี่�แก้ไขึ้ไม่ได้ แล้ัวัมักวันกลัับมาอีก มันมาจำากอีโก้ขึ้องตัวั

เธิอเองล้ัวันๆ เธิอมักภูัมิใจำกับควัามสูามารถุในการจัำดการ

กับโจำที่ย์งานยากๆ ประสูบการณ์สูร้างให้เธิอเก่ง แลัะแกร่ง 

แต่อีโก้ขึ้องเธิอมักลัำ�าหน้าไปไกลั บ่อยครั�งออกมาแสูดงหน้า

เวัทีี่แบบไม่ได้เชืุ�อเชิุญ่ 

ด้ใจกับเธุอด้วิย...ทุ้�สามารถทุะลายกำาแพงตั้วิเองไป้ส่้

ศักยภูาพไร้ข้ดจำากัด  

ไม่ใช่ิเร้�องง่ายทุ้�จะยอมรับข้อเส้ย และจุดบอด หัร้ออ้โก้ของ

เราไม่น่ารัก ไม่พ้งป้ระสงค์

และเราต้้องใช้ิควิามตั้�งใจจริงทุ้�จะป้รับเป้ล้�ยนตั้วิเอง เพ้�อ

ยกระดับคุณ์ภูาพจิต้ใจ 

การทุำางานย่อมม้ปั้ญหัาให้ัแก้ไขเสมอ หัากเราเข้าใจ

ธุรรมชิาติ้ของงาน และร้้จักตั้วิเองอย่างแทุ้จริง เราจะสนุกกับงาน 

และการใช้ิช้ิวิิต้ ขอฝ่ากคำาคร้บาอาจารย์ เพ้�อเต้้อนใจ

“ถุ้งจำะมีควัามรู้รอบตัวัมากมายสัูกแค่ไหน

ถุ้าเราไม่รู้จัำกตนเองอย่างแท้ี่จำริง

ควัามรู้ขึ้องเราย่อมไม่สูมบูรณ์

อย่าให้ควัามรู้ขึ้องเราเหมือนขึ้นมโดนัที่

ควัามรู้รอบตัวัหนาฟู

แต่ควัามรู้เกี�ยวักับตนเองกลัวังโบ๋

สัูงเกตตัวัเองให้มาก…อ่านตัวัเองให้ออก

บอกตัวัเองให้ได้…ใชุ้ตัวัเองให้เป็น

รู้จัำกปรับปรุงแก้ไขึ้ตัวัเองอยู่เสูมอๆ”


