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การที่ลกู น้ องไม่มีความมัน่ ใจ ไม่มีความกล้ า และไม่พร้ อมที่จะเผชิญกับปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ นัน้ สาเหตุหนึ่ง
อาจจะมาจาก คาพูดที่ดถู กู ดูหมิ่นของหัวหน้ างาน เป็ นคาพูดที่หวั หน้ างานไม่เคยไว้ ใจ ไม่เชื่อมัน่ ในความรู้ ความสามารถ
ของลูกน้ อง คิดว่าตนเองเก่ง ดี มีความรู้ และความสามารถแต่เพียงผู้เดียว
เพื่อนรุ่นน้ องของอลิสเล่าให้ ฟังว่า หัวหน้ างานของเค้ าชอบมองว่าเค้ าทางานที่ท้าทายไม่ได้ ไม่คอ่ ยจะมอบหมาย
งานที่จะต้ องวางแผน ต้ องคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ให้ ทาเลย ปล่อยให้ วัน ๆ หนึ่งทาแต่งานรู ทีน ทางานเอกสารที่มีระบบมี
ขันตอนเหมื
้
อน ๆ เดิม มิหนาซา้ หัวหน้ างานคนนี ้ชอบใช้ คาพูดที่ดูถูก ดูแคลน เพื่อนรุ่ นน้ องคนนี ้ เช่น ถ้ าเธอขาดพี่ไป
รับรองว่าเธอไม่สามารถทางานนี ้ได้ หรอก คุณรู้ ไหมค่ะว่า เพื่อนรุ่ นน้ องคนนี ้มารู้ ที่หลังว่า หัวหน้ างานคนนี ้มีแผนการที่จะ
เปิ ดบริ ษัทของตนเอง ซึง่ มีธุรกิจเหมือนกับบริ ษัทที่กาลังทางานอยู่ จึงเป็ นเหตุให้ เขาไม่อยากจะฝึ กลูกน้ อง หรื อสอนงานให้
น้ องๆ ทางานอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากงานประจา กลัวว่าลูกน้ องจะรู้ ข้อมูลหรื อวิธีการทางานมากเกินไปและในที่สดุ ก็เป็ น
จริ งค่ะ หัวหน้ างานคนนี ้ลาออกไป แถมยังลบฐานข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลอื่น ๆไปหมดเลย ทาเอาเพื่อนรุ่นน้ องคนนี ้จะต้ อง
ใช้ เวลาสักพักใหญ่ในการสร้ างฐานข้ อมูลใหม่
อลิสเชื่อว่า แฟนคลับของอลิสอาจจะเจอกับสถานการณ์เช่นที่วา่ นี ้มาบ้ าง ไม่มากก็น้อย แต่สงิ่ ที่อลิสอยากจะขอ
เตือนแฟน คลับทังหลายก็
้
คือ อย่ามองตนเองตามคาดูถกู ที่หวั หน้ ามอง ความมัน่ ใจหรื อไม่มนั่ ใจจะเกิดขึ ้นจากความคิด
ของตนเอง จงอย่าเอาคาพูดของผู้อื่นเป็ นเครื่ องกีดขวางความกล้ า ความพร้ อมที่จะแสดงความรู้ ความสามารถออกมา
จากกรณีของเพื่อนรุ่ นน้ องคนนี ้ เค้ าเล่าให้ ฟังว่าตนเองรู้ สกึ ท้ อแท้ และไม่มนั่ ใจเลย เมื่อหัวหน้ างานลาออกไป
เพราะตลอดเวลาที่ผา่ นมา หัวหน้ างานได้ แต่พร่ าบอกเสมอว่า ตนเองไม่มีความสามารถที่จะบริ หารและพัฒนางานใหม่ๆ
เป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างานที่จะริ เริ่ ม วางแผนงานและโครงการใหม่ ๆ แต่ในเมื่อหัวหน้ างานลาออกไปแล้ ว ทาเอาเพื่อนรุ่ น
น้ องอลิสกลัว และไม่ร้ ูจะทาอย่างไรดี จะลาออกดีไหม หรื อจะอยูท่ างานต่อที่นี่ดี
แต่โชคดีที่ว่า อลิสได้ มีโอกาสได้ คยุ กับน้ องคนนี ้ อลิสได้ เตือนสติเค้ าให้ มีพลังในการทางานมากขึ ้น จงใช้ วิกฤต
เป็ นโอกาสอันดีที่ตนเองจะได้ แสดงความสามารถให้ คนอื่นในองค์กรได้ เห็น เพราะเมื่อก่อนน้ องคนนี ้ไม่ค่อยได้ แสดงฝี มือ

เท่าไหร่ ทัง้ ๆที่เค้ ามีความรู้ ความสามารถดีพอสมควร อลิสได้ ให้ ข้อคิดและคาแนะนาแบบง่าย ๆ เพื่อให้ เปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ เป็ นคนใหม่ ดังหลักคิดต่อไปนี ้
ใช้ คาดูถกู เป็ นเครื่องพิสูจน์ – การตอกย ้าตนเองตามคาพูดที่ดถู กู ดูแคลนของหัวหน้ างานนันไม่
้ ใช่เรื่ องที่ดีเลย เพราะยิ่ง
จะทาให้ เรามองตนเองในทางลบมากขึ ้น แต่จงใช้ คาพูดดังกล่าวนี ้เป็ นพลังเพื่อสร้ างตนเอง พัฒนาตนเองให้ หวั หน้ างานคน
ๆ นันเห็
้ นว่าเราก็มีความรู้ ความสามารถในการทางานที่ท้าทายด้ วยเช่นกัน
กล้ าพอที่จะรั บงานใหม่ ๆ ที่ท้าทาย – จงเผชิญหน้ ากับโอกาสและสิ่งท้ าทายใหม่ ๆ ไม่ต้องกลัวที่จะรับงานที่ท้าทาย
เพราะคิดว่าตนเองไม่มีประสบการณ์ในงานนัน้ ๆ มาก่อน แต่จงเสนอตนเองในการรับมอบงานใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่งานรู ทีนที่ทา
อยูเ่ ป็ นปกติประจาวัน
สร้ างกาลังใจ เมื่อท้ อใจ – เมื่อคุณก้ าวกระโดดที่จะรับงานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทามาก่อนเลย คุณต้ องเผื่อใจถึงความผิดหวัง
ที่จะตามมาด้ วยเช่นกัน จงอย่าท้ อใจเมื่อตนเองเจอปั ญหา หรื ออย่านาคาพูดที่หวั หน้ างานเคยดูถกู คุณไว้ มาเป็ นเครื่ องตอก
ย ้าจิตใจและดูถกู ตนเองตามคาพูดที่หวั หน้ างานเคยพูดเอาไว้
อลิสขอปิ ดท้ ายสาหรับคนที่โดนหัวหน้ างานดูถกู ดูแคลนว่ า “จงอย่ าใส่ ใจกับคาพูดเหล่ านัน้ แต่ ขอจง
เอาคาพูดเหล่ านัน้ เป็ นพลังผลักดันที่จะพัฒนาตนเองเพื่อลบล้ างคาพูดที่หัวหน้ างานเคยดูถกู ไว้ ให้ ได้ ”

