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เมื่่�อเจอเมื่่�อเจอ  หััวหัน้้าหัมดไฟ
ทำำอย่่างไรใหั้ทำีมรอด
Work with Growth Mindset

“ภายในี้เวล่า 10 ปีี พวกเร้าม้หัวหนี้้ามาแล่้วถึึง 4 คนี้ 

หมุนี้เว้ยนี้เปีล่้�ยนี้กันี้มา Landing หนี้่วยงานี้ของเร้าคงเปี็นี้

สนี้ามเดู็กเล่่นี้ท่้�ม้เคร้้�องเล่่นี้นี้่าสนีุ้ก นี้่าดูึงดููดู” สุมาล่้เอ่ยขึ�นี้ 

“ไม่ไหวจะชิินี้” นี้้องอ้อนี้เสร้ิม

ลู่กนี้้องหร้้อผูู้้ใต้้บัังคับับััญชิาของหนี้่วยงานี้นี้้� ม้ท่ักษะ

ปีร้ับัต้ัวเก่งโดูยปีร้ิยาย ดู้วยผู้่านี้ปีร้ะสบัการ้ณี์การ้เร้้ยนี้รู้้ แล่ะ

ฝึึกวิชิาอ่านี้ใจ ล่องผู้ิดูล่องถึูกในี้การ้บัร้ิหาร้จัดูการ้หัวหนี้้า 

หัวหนี้้าแต้่ล่ะคนี้ม้ความแต้กต้่างกันี้ ท่ั�งนี้ิสัยใจคอ วิธี้

การ้ท่ำงานี้ สไต้ล่์การ้ส้�อสาร้ ร้วมถึึงภาวะผูู้้นี้ำ  

“คร้าวน้ี้�เร้าจะไดู้หัวหนี้้าแบับัไหนี้ ล่องเส้�ยงท่ายกันี้

ไหม” สุมาล่้ถึามขึ�นี้มาอย่างม้ความหวัง 

“ไม่อยากคาดูเดูาค่ะ” นี้้องอ้อนี้ต้อบัท่ันี้ใดู พ้�นี้ันี้ท่า 

Team Lead มองนี้้องอย่างเอ็นี้ดูู 

“นี้้องอ้อนี้อ่อนี้ต้่อโล่กสุดู พวกพ้� ๆ กร้ำแดูดูกร้ำฝึนี้มา

เยอะ” เฮี้ยอภิชิาต้ิชิายเดู้ยวในี้ท่้มล่งความเห็นี้

คืุณีจะ “ให้ใจ” หัวัหน้าแบบนี�แคื่ไหน?!?

หวัหน้ี้าสถิึต้ กดูดูนัี้เร้าในี้ทุ่กงานี้ ไม่ค่อยให้อสิร้ะในี้การ้

ท่ำงานี้ ต้ามจ้�งานี้เหมอ้นี้ไมไ่วใ้จกนัี้ เวน้ี้ร้ะยะหา่งจากล่กูนี้อ้ง 

ไม่ให้ความสนิี้ท่สนี้ม เป็ีนี้หัวหน้ี้าท่้�เข้าถึึงยาก ท่ำงานี้กันี้ไปี

พยากร้ณี์ (เดูาใจ) กันี้ไปี ลู่กท่้มพยายามเคล่้ยร้์ Expectation 

กบััหวัหนี้า้ เพร้าะอยากท่ำงานี้ต้ร้งต้ามเปีา้หมาย ไมอ่ยากเสย้

แร้งไปีเปีล่่า ๆ   

หัวหนี้้าวิจิต้ร้า มักไม่ให้คำแนี้ะนี้ำ หร้้อไม่ให้ไกดู์ไล่นี้์

ในี้งานี้ ถึามกต็้อบัมางง ๆ  พาหล่งท่างอก้ต่้างหาก เวล่าปีร้ะชุิม

ข้ามสายงานี้ เธีอมักจะหนี้้บัลู่กท่้มไปีดู้วย 2-3 คนี้ สิ�งหนี้ึ�งท่้�

หวัหน้ี้าวิจติ้ร้าไดู้ใจพวกเร้าไปี 100% ค้อความมใ้จนัี้กเล่ง คอย

ปีกปี้อง แล่ะให้เคร้ดูิต้ลู่กนี้้อง ถึ้าม้อะไร้พล่าดูมา เธีอออกร้ับั

แท่นี้ท่ันี้ท่้ 

หัวหนี้้าอร้พร้ร้ณี เปี็นี้หัวหนี้้าท่้� Conservative มาก ๆ 

นี้้�มันี้ยุคไหนี้แล่้ว จะว่าแกกล่ัวเท่คโนี้โล่ย้ก็ไม่นี้่าจะใชิ่ แกเปี็นี้

ครู้เจ้าร้ะเบั้ยบั เน้ี้นี้ล่ายลั่กษณ์ีอักษร้ ชิอบัให้ท่ำเอกสาร้ 

เปี็นี้การ้เพิ�มงานี้โดูยไม่จำเปี็นี้ แม้บัางสถึานี้การ้ณี์ยกหูโท่ร้

คุยหร้้อส้�อสาร้กันี้ก็จบั จำไดู้ว่าเปี็นี้ช่ิวงท่้�พวกเร้าไดู้ฝึึกท่ักษะ

การ้เข้ยนี้จร้งิจัง ไดูว้ชิิาการ้เข้ยนี้ต้อบัโต้จ้ดูหมาย (อเ้มล่)์ อยา่ง

เปี็นี้ท่างการ้ ร้วมถึึงการ้นี้ำเสนี้อโคร้งการ้  ถึ้ายังไม่ดู้ต้าม

มาต้ร้ฐานี้หร้้อไม่ม้ปีร้ะสิท่ธีิภาพ แกไม่ยอมปีล่่อยผู้่านี้  

หัวหนี้้าร้ัชิน้ี้กร้ เห็นี้เปี็นี้ผูู้้หญิงหนี้้าหวานี้ แต้่ดูุมาก 

ดูจูากภายนี้อกไม่บ่ังบัอก งานี้ต้้องเนี้้�ยบั กดูดูนัี้ไปีอก้แบับั ไดู้ใจ 

ลู่กนี้้อง ต้ร้งท่้�ใสใจถึาม งานี้ม้ปีัญหาต้ิดูขัดูต้ร้งไหนี้ ม้อะไร้ให้

พ้�ชิว่ยหร้้อสนัี้บัสนี้นุี้ใหบ้ัอกมา แกชิว่ยเคล่ย้ร้ ์ไดูบ้ัา้งไมไ่ดู้บัา้ง 

แต้่ Action ของแกม้ความพยายาม ม้ความต้ั�งใจ 

“หัวหนี้้าปีิยะพัฒ่นี้์ หัวหนี้้ารุ้่นี้บัุกเบัิก รุ่้นี้ฟั้าปีร้ะท่านี้ 

เปีน็ี้หวัหนี้า้ในี้ดูวงใจของใคร้ต้อ่ใคร้” นี้นัี้ท่า Team Lead ท่้�นี้ั�ง

ฟังัอยูน่ี้านี้ กล่า่วขึ�นี้บัา้ง เธีอหันี้ไปีเห็นี้นี้อ้งออ้นี้ท่ำหน้ี้าครุ่้นี้คิดู 

“นี้้องอ้อนี้มาไม่ท่ันี้พ้�ปีิยะพัฒ่นี้์ค่ะ”

Search อากู�ไดู้เล่ย หัวหนี้้าท่้�ดู้เปี็นี้แบับัไหนี้  

10	คุณีลักษณีะห่ัวห่น�าดีที�ล้กน�องอย่ากทำางานด�วย่		

ม่ีภัาวัะผูู้้นำ หรือ Leadership ค้อ ม้พฤต้ิกร้ร้มท่้�

แสดูงออกเดู่นี้ชัิดู ไดู้แก่ กล้่าต้ัดูสินี้ใจ ปีกป้ีองลู่กนี้้อง กล่้า 
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ร้บััผู้ดิูแท่นี้ ยกเคร้ดิูต้ความดู้ความชิอบัให้ท่ม้งานี้ ร้กัษาคำพูดู

หร้้อสัญญา พูดูจร้ิงท่ำจร้ิง เปี็นี้ท่้�พึ�งหร้้อไว้ใจไดู้   

ม้ความยุต้ิธีร้ร้ม ร้ับัผู้ิดูชิอบัในี้งานี้ ท่ำงานี้เปี็นี้ร้ะบับั 

เปี็นี้กันี้เอง แล่ะให้เก้ยร้ต้ิ ม้ความสามาร้ถึชิ่วยแก้ไขปีัญหาให้

ลู่กนี้้อง เปีิดูใจ แล่ะร้ับัฟัังความคิดูเห็นี้ ม้ความคิดูสร้้างสร้ร้ค์ 

ให้ความสนี้ับัสนีุ้นี้ แล่ะชิ่วยเหล่้อ ส่งเสร้ิม แล่ะพัฒ่นี้าลู่กนี้้อง 

“หัวหนี้้าปีิยะพัฒ่นี้์ไม่ม้คุณีล่ักษณีะหัวหนี้้าท่้�ดู้ข้อไหนี้ 

เชิิญเอาปีากกามาวงไดู้เล่ย” นี้ันี้ท่าพูดูอย่างมั�นี้ใจ แล่ะชิ้�นี้ชิม

จากใจ  

“อ้อนี้จะม้โอกาสเจอหัวหนี้้าแบับันี้้�บั้างไหมคะพ้� ๆ” 

“ต้้�นี้ ๆ ทุ่กคนี้ กล่ับัมาสู่ปีัจจุบัันี้ โล่กแห่งความเปี็นี้จร้ิง

กันี้เถึอะ” สุมาล่้ให้สต้ิ

ต้อนี้นี้้�เร้าอยูใ่นี้ยุคสมัยของหัวหน้ี้าภานุี้เดูชิ ร้ะยะเวล่า

เก้อบั 2 ปีี กับัการ้ท่ำงานี้แบับั Hybrid การ้ปีร้ับัตั้วเข้ากับั

หัวหนี้้าคนี้ใหม่นี้ับัว่าร้วดูเร้็ว แกให้ความเปี็นี้กันี้เอง 

แต้่ท่้มฯ อดูแปีล่กใจในี้พฤต้ิกร้ร้มของหัวหนี้้าภานีุ้เดูชิ

ไม่ไดู้ 

พลัังหายเม่ื�อเจอหัวัหน้า Dead Wood  

หัวหนี้้าภานีุ้เดูชิ มักจะพูดูว่า ท่ำไปีเล่ยคร้ับั ต้ัดูสินี้ใจ

กันี้ไปี ไม่ต้้องร้อ ผู้มเชิ้�อในี้ความสามาร้ถึของท้่มทุ่กคนี้ ท่ั�งท่้�

บัางคร้ั�งมนัี้เปีน็ี้เร้้�องของนี้โยบัายหร้อ้กล่ยทุ่ธีส์ำคญัท่้�ต้อ้งการ้

คำชิ้�แนี้ะหร้้อต้ัดูสินี้ใจจากร้ะดูับัหัวหนี้้า  

หัวหนี้้าไม่ค่อยเข้าปีร้ะชิุม มอบัหมายให้ Team Lead 

ท่ำหนี้้าท่้�แท่นี้บ่ัอยคร้ั�ง ส่วนี้การ้ปีร้ะชิุมผู้่านี้ซึู่มนี้ั�นี้ แกจะให้ 

พ้�นี้ันี้ท่านี้ำเสนี้อข้อมูล่แท่นี้ (เคร้้�องคอมของแกม้ปัีญหาเร้้�อง

เสย้ง ซึึ่�งคร้ั�งท่้�แล้่วก็เหตุ้ผู้ล่เดู้ยวกนัี้ จบัไอท่ม้าไม่นี้า่จะเกินี้วิสยั 

งง ท่ำไมแกไม่ร้้บัหาท่างแก้ไข) 

เร้าจะมห้วัหนี้า้ไปีท่ำไม ท่ำต้วัล่อยเหนี้อ้ปีญัหา มาเจอ

แบับันี้้�เร้าก็ท่้อ

สุมาล่้ท่นี้ไม่ไดู้กับัความอยากรู้้ ท่ำไมหัวหนี้้าชิอบัปีัดู

ความร้ับัผู้ิดูชิอบั แล่ะแล่้วสุมาล่้ก็ส้บัไดู้ความมาว่า หัวหนี้้า 

ภานี้เุดูชิ เคยถึกูแขวนี้ถึกูดูองหล่ายปีี สมยัอยูส่ายงานี้สาร้สนี้เท่ศ 

แล่ะแกม้โร้คปีร้ะจำต้ัวท่้�ยังต้้องไปีหาหมอเปี็นี้ร้ะยะ 

“ดู้วยปีร้ะการ้ฉะนี้้� แกคงหมดูไฟัในี้การ้ท่ำงานี้เก้อบั 

100% แกไม่รู้จ้ะล่กุขึ�นี้มาไดู้อย่างไร้กับัวังวนี้นี้ั�นี้ ไม่มแ้ร้งพอท่้�

จะสร้้างวินี้ัย ความกร้ะต้้อร้้อร้้นี้ ขึ�นี้มาใหม่ จะผู้ิดูไหมถึ้าผู้ม

จะต้ดัูสนิี้แกแบับันี้้� ผู้มจะไดูส้บัายใจ ไมต้่้องไปีต้ั�งคำถึามสงสยั

อะไร้อ้ก” เฮี้ยอภิชิาต้ิพูดูนี้่าคิดู 

“ดู้เหม้อนี้กันี้นี้ะคะพ้� ๆ เลิ่กใช้ิคำถึาม “ท่ำไม” กับั

หัวหนี้้า มันี้คงเปี็นี้ฝึันี้ร้้ายท่้�แกเจอซึ่�ำ ๆ มาหล่ายปีีจนี้ไม่

สามาร้ถึ  Move on ไดู้” 

“แต้่...ท่ำไมผูู้้บัริ้หาร้ถึึงย้ายแกมาล่งหน่ี้วยงานี้ของเร้า

ล่ะคะ” ใคร้จะต้อบัคำถึามคล่าสสิกของนี้้องอ้อนี้ไดู้ 

Growth Mindset ช่วัยเปีลัี�ยนวัิกฤต์เปี็นโอกาส 

Mindset ที�ดีีช่วัยให้เราม่ีพลัังในการทำงาน  

“คงเปี็นี้บัท่ท่ดูสอบัท่้�ท่้าท่ายสำหร้ับัท่้มของเร้า” 

“อ้ก 2 ปีี แกก็เกษ้ยณี ใจเย็นี้ อดูท่นี้ ท่ำหนี้้าท่้�ของเร้า

ให้ดู้ท่้�สุดู หาวิธี้ท่ำงานี้ให้ลุ่ล่่วง เร้้�องปี่วยนี้ั�นี้ทุ่กคนี้เห็นี้ใจกันี้

ในี้ฐานี้ะเพ้�อนี้มนุี้ษย ์สว่นี้การ้ไมแ่สดูงความรั้บัผู้ดิูชิอบังานี้ในี้

ฐานี้ะหวัหนี้า้ ปีร้ะเดูน็ี้หล่งันี้้�ยากท่้�จะเขา้ใจ แต้ใ่นี้เม้�อวนัี้นี้้� เร้า

ไมส่ามาร้ถึปีร้บััแกผูู้้้อ้�นี้ไดู ้เร้ามาเริ้�มท่้�ต้วัเร้านี้า่จะเปีน็ี้ท่างออก

ท่้�ดู้ท่้�สุดู” นี้ันี้ท่าพูดูเชิิงให้กำล่ังใจ แล่ะโน้ี้มนี้้าวเพ้�อนี้ร้่วม 

เร้้อล่ำเดู้ยวกันี้    

สมาชิิกในี้ท่้มสบัต้ากันี้ เหม้อนี้ส่งสัญญาณีบัวกท่้�จะ

ชิ่วยกันี้หาวิธี้บัร้ร้ลุ่เปี้าหมายท่้�ท่้าท่าย 

นี้ันี้ท่าในี้ฐานี้ะ Team Lead เร้้ยกปีร้ะชิุมขอความเห็นี้

จากท่้ม เก้�ยวกับัแผู้นี้งานี้ปีร้ะจำปีี ”ต้อนี้น้ี้�เร้าม้โคร้งการ้อยู่ 

ในี้ม้อ ม้ความคบ้ัหน้ี้าปีร้ะมาณี 60-70% อยู ่2 โคร้งการ้ ไม่ร้วม 

งานี้อ้�นี้ท่้�เร้าต้้อง Maintain ร้ะบับั ทุ่กปีีหน่ี้วยงานี้ของเร้าจะ

ต้้องนี้ำเสนี้อโคร้งการ้ใหม่อย่างนี้้อย 1 โคร้งการ้ ปีีนี้้�พวกเร้าม้

ความคิดูเห็นี้อย่างไร้กันี้บั้าง พ้�อยากฟัังเส้ยงจากทุ่กคนี้” 

“ถึ้าหัวหนี้้ายังไม่ Active ปีีนี้้�เร้าคงขึ�นี้โคร้งการ้ใหม่ 

ไดู้ยาก ขาดูคนี้นี้ำเสนี้อ ท่้�สำคญัขาดูการ้ผู้ล่กัดูนัี้ แล่ะสนี้บััสนี้นุี้ 

ในี้ร้ะดัูบั Top Management โคร้งการ้ใหม่ต้้องใช้ิพล่ัง 

ร้อบัดู้านี้” เฮี้ยอภิชิาต้ิเสนี้อความเห็นี้เปี็นี้คนี้แร้ก

“หร้้อพ้�นี้นัี้ท่า จะขึ�นี้มา Exercise เองท่ั�งหมดูแท่นี้หวัหน้ี้า 

แต้่พ้�จะเหนี้้�อยเกินี้ไปี ซึ่ึ�งมันี้ไม่ใชิ่ท่างออกท่้�ดู้” สุมาล่้เอ่ยขึ�นี้

“ท่้�ผู้่านี้มาม้หล่ายสิ�งอย่างท่้�เร้าไดู้ท่ำแท่นี้หัวหนี้้า แต้่

งานี้นี้้� พ้�จะล่องปีร้ึกษาหาร้้อหัวหนี้้า ถึ้าเขาไม่ต้ัดูสินี้ใจ หร้้อ

ล่ังเล่ แบ่ังรั้บัแบ่ังสู้ ไม่ม้ความชัิดูเจนี้ ไม่ม้ไอเดู้ยอะไร้ท่้�จะ

แนี้ะนี้ำ แสดูงวา่หน่ี้วยงานี้ของเร้ายงัไม่พร้้อมสำหร้บััโคร้งการ้

ใหม่ พวกเร้าเห็นี้เปี็นี้อย่างไร้บั้างกับัแนี้วท่างนี้้�” 

เม้�อคุณีต้้องท่ำงานี้กับัหัวหนี้้าท่้�หมดูไฟั เปี็นี้ Dead 

Wood ขององค์กร้ คุณีจะแก้ไขสถึานี้การ้ณี์อย่างไร้ ล่าออก 

ไม่อยู่ดู้กว่า อยู่ไปีก็ไม่ก้าวหน้ี้า หร้้อ หมดูไฟัไปีดู้วยกันี้ หร้้อ 

สู้ต้่อ




