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แสงอรุณ พูนพิพัฒธนศรี

นักพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

ตั�ง
แต้่เร่้ยนี้จบัมา ชิไมพื่ร่ เปล้�ยนี้งานี้แค่ 2 คร่ั�ง 

ในี้ร่อบั 16 ปี นี้ับัว่านี้้อยมาก 

ท้�แร่กทำงานี้อยู่ 3 ปี เป็นี้ความโชิคด้ของชิไมพื่ร่ท้�ได้ร่่วม

งานี้กับัท้มท้�ด้ ไม่ม้การ่เม่อง และเจอหัวหนี้้าท้�เคม้ต้ร่งกันี้ ไม่ต้้อง

ปร่ับัต้ัวกันี้มาก 

ทำงานี้แล้วม้ความสุข เป็นี้ช่ิวงเวลาแห่งการ่เร่ิ�มต้้นี้ชิ้วิต้-

ทำงานี้ท้�ยอดเย้�ยม ได้เร่ย้นี้รู่ร้่ะบับัการ่ทำงานี้ในี้องค์กร่ขนี้าดใหญ่ 

และการ่ใชิ้ความรู้่ และทฤษฎ้ท้�ร่�ำเร้่ยนี้มาสู่การ่ปฏิิบััต้ิจร่ิง ได้ 

ลองผิดลองถึูก ได้รู่้ว่าทฤษฎ้เป็นี้เพื่้ยงแนี้วทางหร่่อสิ�งชิ่วยในี้การ่

ต้ั�งสมมต้ิฐานี้เท่านี้ั�นี้ การ่นี้ำมาใชิ้ให้เหมาะสมต้้องคำนี้ึงถึึงบัร่ิบัท

ขององค์กร่เป็นี้สำคัญ   

หัวใจการ่ทำงานี้อย่างหนึี้�ง ค่อ ศิลปะในี้การ่ปร่ะยุกต์้ใช้ิ

เคร่่�องม่อหร่่อทฤษฎ้ต้่าง ๆ  

การ่ทำงานี้ในี้ลักษณะ Project Based ทำให้

ชิไมพื่ร่ได้คิด ได้ลงม่อทำ และบัร่ิหาร่จัดการ่งานี้เอง

ทั�งหมด ร่ะยะเวลา 3 ปี จึงเต็้มไปด้วยปร่ะสบัการ่ณ์

ท้�ด้ และเป็นี้พื่่�นี้ฐานี้แข็งแร่งของการ่ทำงานี้สำหรั่บั

ก้าวต้่อไป   

เม่�อสถึานี้การ่ณ์ และผู้คนี้เปล้�ยนี้

หัวหนี้้าของชิไมพื่ร่ได้ร่ับัมอบัหมายให้ไป 

ร่บััผดิชิอบังานี้ชิานี้เมอ่ง เหตุ้การ่ณ์นี้ั�นี้ทำให้ชิไมพื่ร่เริ่�ม

เจอมร่สมุ เพื่่�อนี้ร่่วมงานี้แต้กสามคัคแ้บัง่ฝ่�าย การ่ทำงานี้

เร่ิ�มไม่สนุี้ก ต้้องคอยร่ะแวดร่ะวังมากขึ�นี้ ดูเหม่อนี้ม ้

หลายสญัญาณท้�บัง่บัอกวา่ หวัหนี้า้ใหมไ่มค่อ่ยชิอบัเธ์อ 

ร่วมถึงึสไต้ลก์าร่ทำงานี้ท้�ไมเ่ข้าขากนัี้ นี้ั�นี้เปน็ี้สิ�งสำคัญ

ท้�ทำให้การ่ทำงานี้ยากขึ�นี้ และอาจส่งผลต้่อความ

ก้าวหนี้้าในี้สายอาชิ้พื่ 

สัญชิาต้ญาณบัอก 

เธ์อต้ัดสินี้ใจเส้�ยงสมัคร่งานี้ใหม่ทันี้ท้อย่างไม่

ลังเล 

ร่อไม่นี้านี้นัี้ก เธ์อก็ได้ร่ับัการ่เร่้ยกสัมภาษณ์ ด้วย

ปร่ะสบัการ่ณ์การ่ทำงานี้ และการ่พูื่ดจาฉะฉานี้มห้ลักการ่ วเิคร่าะห์ 

และต้อบัปัญหาได้ต้ร่งปร่ะเด็นี้ พื่ร่้อมกับัด้กร่้ความรู่้สายต้ร่งกับั

ต้ำแหน่ี้งงานี้ท้�องค์กร่ต้อ้งการ่ ทำให้คณุสมบัติั้ของชิไมพื่ร่น่ี้าสนี้ใจ

และโดดเด่นี้ชิัดเจนี้   

สภาพื่แวดล้อมใหม่ 

ท้�ทำงานี้แห่งใหม่ เป็นี้องค์กร่ชิั�นี้นี้ำแถึวหน้ี้าด้านี้การ่เงินี้ 

ชิไมพื่ร่ทำงานี้ได้เด่อนี้กว่า เร่ิ�มรู่้สึกเหนี้่�อย ใชิ้พื่ลังมากเป็นี้พื่ิเศษ 

วัฒนี้ธ์ร่ร่มองค์กร่ต้่างจากท้�เดิมค่อนี้ข้างมาก 

ม้การ่แข่งขันี้ (แอบั) แฝ่งอยู่ ม้หลายสิ�งท้�ยากเกินี้เบัอร่์ 

ทั�งท้�ไม่ควร่ยาก แต้่หัวหนี้้า และเพื่่�อนี้ร่่วมงานี้ชิ่วยทำให้ยาก 

กลายเป็นี้มโ้จทยย์ากหลายมิติ้ จนี้ทำให้ผู้มาใหมอ่ยา่งชิไมพื่ร่กลวั

ไม่พื่้นี้โปร่ 

ถึึงเวลาก�าวออกจัากพื้ื�นที่่�ปลอดภััย
Comfort Zone ĭ Learning Zone
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Special Thanks : ภาพื่ปร่ะกอบัจากเพื่จวิชิาใจ

เย้ยวยาด้วยการ่ร่ับัฟัังจากใจ

ชิไมพื่ร่มักจะโทร่ไปร่ะบัายความอึดอัดกับัหัวหนี้้าเก่าท้�

สนี้ิทกันี้ แม้พื่้�เขาจะชิ่วยแก้ปัญหาอะไร่ไม่ได้ แต่้การ่ร่ับัฟััง และ

เห็นี้ใจ ชิ่วยให้เธ์อสบัายใจ ม้กำลังใจขึ�นี้มา และ (ฝ่ึก) วางใจในี้

แดนี้บัวกได้มากขึ�นี้  

เก่งแล้วไงล่ะ!!! 

ม้คนี้บัอกว่าชิไมพื่ร่ทำงานี้เก่ง เร่้ยนี้รู่้ไว โจทย์ยากหินี้ เธ์อ

สามาร่ถึ คนี้ภายนี้อกจะเห็นี้ว่าเธ์อชิิลล์ และมั�นี้ใจในี้การ่นี้ำเสนี้อ

หร่่อออกความคิดเห็นี้ หารู่้ไม่ภายในี้เธ์อเคร่้ยด อุณหภูมิสูง อยู่ในี้

โหมดกดดันี้ต้ัวเองอย่างไม่รู่้ต้ัว

ชิไมพื่ร่ยังจำได้ด้กับัภาพื่การ่เร่ิ�มต้้นี้งานี้แห่งท้� 2 เหนี้่�อย

สาหัสกว่าจะผ่าด่านี้มาได้ จากนี้ั�นี้กาลเวลานี้ำพื่าให้พื่บัเจอ 

เจา้นี้ายหลายแบับั ทั�งท้�ม ้และไม่ม ้Content ในี้งานี้ มเ้มต้ต้า และ

ไม่ม้เมต้ต้า ภาพื่ความสำเร่็จผุดซ้อนี้ขึ�นี้มา ถึ้วยร่างวัลด้เด่นี้จาก

การ่ทำงานี้หลายปีต้ดิต้อ่กนัี้ วางเร่ย้งหลายใบัในี้ตู้โ้ชิว์หอ้งร่บััแขก 

เหม่อนี้ม้เส้ยงเร่้ยกออกมา “ชิไมพื่ร่ ผลของความทุ่มเท 

ไม่ได้หายไปไหนี้ จงภูมิใจในี้ต้ัวเอง”

ชิ่วงหลังชิไมพื่ร่ ม้อาการ่ชิ็อป กินี้ แบับัไม่ปกต้ิ เพื่่�อชิดเชิย

ความเหนี้่�อยลา้จากการ่โหมงานี้หนี้กั และเร่ิ�มป�วยบัอ่ย นี้อนี้ไมห่ลบัั 

หลับัไม่สนี้ิท จนี้ต้้องไปพื่บัแพื่ทย์ และหันี้มาออกกำลังกาย ใส่ใจ

เร่่�องการ่กินี้อยู่มากขึ�นี้

“ฉันี้ต้้องการ่อะไร่จากชิ้วิต้กันี้แนี้่”

เป็นี้คำถึามสำคัญท้�เร่ามองข้าม และไม่จร่ิงจัง เร่าต้ัดสินี้

ใจอะไร่หลายอย่างในี้ชิ้วิต้ 

อยากทำงานี้ท้�มั�นี้คง อยากไปเท้�ยวต้่างปร่ะเทศ อยาก 

ขับัร่ถึท้�ม้สมร่ร่ถึนี้ะสูง อยากกินี้อาหาร่อร่่อย ๆ อยากซ่�อร่องเท้าเท่

ทนี้ลุยฝ่นี้ได้ เป็นี้ต้้นี้ เร่าก็ได้สิ�งเหล่านี้ั�นี้มาคร่อบัคร่อง 

ต้ัดสินี้ใจท้�จะใชิ้ชิ้วิต้อย่างม้ความสุข

แต้ย่งัมส้ิ�งสำคัญ...ท้�เร่ายังไม่เคยตั้ดสินี้ใจ ถึงึวันี้น้ี้� “ตั้ดสินี้ใจ 

ท้�จะใชิ้ชิ้วิต้อย่างม้ความสุข” ได้หร่่อยัง ถึ้าเร่าชิัดเจนี้เพื่้ยงพื่อ เร่า

จะไม่เบั้ยดเบั้ยนี้ต้ัวเอง นี้ั�นี้ค่อ เร่าจะม้พื่ฤต้ิกร่ร่มท้�ลด ละ เลิก สิ�ง

ท้�นี้ำพื่าความเคร่้ยด ความโกร่ธ์ ความอิจฉา ความทุกข์ มาให้  

13 ปีกับัการ่ทำงานี้ ณ องค์กร่แห่งนี้้� ชิไมพื่ร่โลดแล่นี้

หมุนี้เว้ยนี้งานี้ (Rotate) ไปหลายงานี้ในี้สายงานี้ท้�สังกัด หน้ี้าท้�

การ่งานี้นี้ับัว่าก้าวหนี้้าเป็นี้ท้�พื่อใจร่ะดับัหนี้ึ�ง งานี้ล่าสุดเพื่ิ�งทำได้

ปีเด้ยว เป็นี้งานี้ท้�ไม่ชิอบั และไม่ถึนี้ัดท้�สุดในี้บัร่ร่ดาท้�เคยทำมา  

13 เลขอาถึร่ร่พื่์หร่่อโชิคชิะต้า 

ชิไมพื่ร่เร่ิ�มมองหางานี้ใหม่ท้� ใชิ่สำหร่ับัเธ์อ งานี้ท้�เธ์อ

สามาร่ถึ Contribute ได้มากกว่านี้้� และทำแล้วม้ความสุข การ่ไป

สมัคร่งานี้บัริ่ษัทอ่�นี้ดูจะม้ความเส้�ยงเร่่�องความมั�นี้คง ผู้ร่่วมงานี้ 

อ้กเง่�อนี้ไขสำคัญค่อ ค่าต้อบัแทนี้ สวัสดิการ่ โดยร่วมต้้องไม่นี้้อย

กวา่เดิม เธ์อจึงเร่ิ�มจากภายในี้บัริ่ษทั และบัริ่ษทัในี้เคร่อ่ท้�นี้า่สนี้ใจ

ไปให้สุดทางกับั Job Enrichment 

ชิ่วงหยุดยาวชิไมพื่ร่ขอ Work from Home จากบั้านี้ต้่าง

จังหวัด ร่อจนี้เก่อบัหมดหวัง และแล้ววันี้หนี้ึ�ง ผู้บัร่ิหาร่บัร่ิษัท

ในี้เคร่่อท้�เคยร่่วมงานี้กันี้ เสนี้องานี้ให้ชิไมพื่ร่ในี้ต้ำแหน่ี้ง ผู้ชิ่วย 

Managing Director ชิไมพื่ร่สนี้ใจ ขอบัข่ายงานี้ท้�ต้่างออกไป แต้่

ยังอยู่บันี้ความเชิ้�ยวชิาญหลักของเธ์อ ท้มท้�จะไปร่่วมงานี้ด้วยเป็นี้

ร่ะดับับัร่ิหาร่รู่้จักกันี้ และเห็นี้ฝ่ีม่อกันี้มาแล้ว ท้� Challenge มาก ๆ  

ค่อ มล้กูน้ี้องให้บัร่หิาร่จดัการ่ 50 คนี้ ท้�ผ่านี้มาจะเปน็ี้ทม้เลก็ขนี้าด 

3-4 คนี้ 

“เร่าอาจเหนี้่�อยหนี้่อย แต้่สบัายใจ” ชิไมพื่ร่สรุ่ป 

เพื่่�อความมั�นี้ใจก่อนี้ท้�จะก้าวออกจาก Comfort Zone 

คร่ั�งใหญ่ ชิไมพื่ร่ไม่พื่ลาดท้�จะ Cross Check กับัพื่้� ๆ ในี้บัร่ิษัทท้�

เธ์อเคยทำงานี้ และม้สายสัมพื่ันี้ธ์์ท้�ด้ต้่อกันี้ 

“ทำไมถึึงจะไม่ต้ัดสินี้ใจ ไม่มั�นี้ใจอะไร่อ้กหร่่อ” ปร่ากฏิว่า

ทุกคนี้เชิ้ยร่์หมด 

ร่วมถึึงอด้ต้หัวหนี้้าท้�ทำงานี้แห่งแร่ก  

ขยาย Comfort Zone สู่ Learning Zone

“การ่สมัคร่มาท้�นี้้�ต้อนี้นัี้�นี้ เร่าก็ไม่รู่้จักใคร่ ไม่รู่้ด้วยซ�ำว่า 

ข้างในี้บัร่ร่ยากาศการ่ทำงานี้จะเป็นี้อย่างไร่ ไม่ใช่ิหร่อ่คะ เร่าปร่ะเมนิี้ 

เท่าท้�เร่าปร่ะเมินี้ได้ และใชิ้ใจนี้ำทางมา เพื่่�อมาหาปร่ะสบัการ่ณ์

ในี้สนี้ามแห่งนี้้�”  

“สำหรั่บังานี้ใหม่คร่ั�งน้ี้� หนูี้บัอกเช่ิ�อมั�นี้ท้มบัริ่หาร่ และ

ชิอบังานี้ใหม่ท้�อยู่บันี้จุดแข็งของต้ัวเอง ซึ�งท้�เหล่อ ค่อลูกนี้้องท้�เร่า

ต้้องบัร่ิหาร่ 50 ชิ้วิต้ เป็นี้ความท้าทายสุด ๆ การ่บัร่ิหาร่คนี้เป็นี้ทั�ง

ศาสต้ร์่ และศิลป ์ถึา้เร่าทำได้ นี้ั�นี้คอ่ท้�สดุ พื่้�เชิ่�อวา่หนูี้สามาร่ถึ และ

จะสนีุ้กกับังานี้”   

ชิไมพื่ร่ยิ�ม “วันี้พื่ฤหัสจะโทร่ไปให้คำต้อบัค่ะ”

เร่ากลวัท้�จะออกเดนิี้ทางไปยงัพื่่�นี้ท้�ใหม ่ๆ  ทำใหเ้สย้โอกาส

การ่เร่้ยนี้รู่้ และพื่ลาดปร่ะสบัการ่ณ์ชิ้วิต้อันี้ล�ำค่า

สิ�งท้�เป็นี้กำแพื่งขวางกั�นี้เร่าไว้ ค่อความคิด 

สิ�งท้�นี้่ากลัวท้�สุดค่อความคิดของเร่านี้ั�นี้เอง


