
 
 

 
 
 

   

 

 

ในชีวิตการท างานนั้น ไม่น่าจะมีใครสามารถท างานได้ส าเร็จเพียงคนเดียว อย่างน้อยก็ตัวดิฉันเอง
แหละค่ะ ที่ไม่เคยท างานให้ส าเร็จด้วยตัวเองเพียงคนเดียว ต้องมีผู้ร่วมงาน มีหัวหน้า มีผู้ช่วยเหลือทั้งในส่วน
ของการออกแรงท างาน การให้ความคิดเห็น และการให้ค าปรึกษา ส่วนใหญ่ งานที่ดิฉันได้รับมอบหมาย มักจะ
เป็นงานที่อยู่เบื้องหลัง หรือเป็นงานที่เป็นงานประจ าที่ต้องท าไปเรื่อง ๆ ในแต่ละวัน  

ตั้งแต่ดิฉันจบมาเป็นพยาบาลใหม่ ๆ สิ่งที่เรียนรู้ได้จากรุ่นพ่ี ๆ ที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้วย คือ เราต้อง
ยอมรับว่าเราเป็น “กองหลัง” เราต้องท างานในเวลาที่คนอ่ืนพักผ่อน เช่น กลางคืน หรือวันหยุด โดยเฉพาะ
วันหยุดยาว ๆ ตามเทศกาล วันที่พ่ี ๆ จะไปประชุมวิชาการ ในวันที่ไม่มีคนท างาน จนกระทั่งดิฉันย้ายงานมาท า
ในส่วนของการท างานด้านการพัฒนาคุณภาพ ก็ยังคงได้รับบทบาทเป็น “กองหลัง” ทั้งในส่วนของการเตรียม
เอกสาร การเตรียมข้อมูล การเท า Presentation การจัดงาน Event ต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมการสารพัด ประมาณ
ว่าไม้จิ้มฟัน ยันเรือรบ   

ในฐานะที่ท างานเป็น “กองหลัง” ใน “สวนดอก” มาเป็นเวลานาน ขอใช้พื้นที่นี้ ในการเล่าสู่กันฟัง ว่า 
ตัวดิฉันท าอย่างไรบ้าง เพื่อท าหน้าที่ “กองหลัง”ของตนเองให้มีความสุข ดังนี้  

1. ยอมรับความจริง ยอมรับบทบาท “กองหลัง”ของตนเอง  

เมื่อยอมรับได้แล้ว เราก็จะได้ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจ ว่าท าไมแสงไฟไม่ส่องฉัน ถ้าเป็นตอนอยู่เวร ก็ต้อง
ท าให้สถานการณ์ในเวรของเราราบรื่น ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ถ้าเป็นการท า  Presentation ของ
กรรมการต่าง ๆ หรือการจัดเตรียมงาน Event ต่าง ๆ เราต้องรวบรวมความคิดเห็นจากทุกท่าน เพ่ือน าเสนอ 
“ดราฟต์แรก” ออกมาให้ได้ภายในเวลาที่ก าหนด (คนที่เคยร่วมงานกับดิฉันมา เคยให้ฉายาดิฉันว่า เป็น 
“นางสาวดราฟต์แรก” ) 

**Tip**อย่างลืมว่าเราเป็น “กองหลัง” ดังนั้น ควรละเว้นการเล่น “ลูกล้้าหน้า” โดยไม่จ้าเป็น 

2. เตรียมความพร้อม ในส่วนของข้อมูล และทีมงาน  

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้รอบด้าน เตรียมข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  พร้อมท างาน
กับทุกคน คิดเผื่อคนที่จะรับผลงานต่อจากเรา ว่า ถ้าเราเป็นคนที่ต้องมารับงานต่อจากเรา เราจะต้องการ
อะไรบ้าง และเมื่อข้อมูลพร้อม ทีมงานพร้อม เราก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นที่จะส่งมอบผลงาน ผ่านยัง 
“กองกลาง” ไปให้แก่ผู้ที่รับบทเป็น “กองหน้า” เช่น ผู้ที่ต้องไปน าเสนอ ผู้ที่น าข้อมูลจากเราไปใช้ต่อ  

**Tip**ควรส่งมอบผ่านหัวหน้าของเรา เพ่ือป้องกันการเล่นลูกล้้าหน้าโดยไม่ตั้งใจ 

 

เคล็ดไม่ลับ การท างานเป็น “กองหลัง” ใหม้ีความสุข 

นงพงา อัมพาผล 



 
 

 
 
 

   

3. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเรา  

บอกตัวเองเสมอว่า “Perfect is God, Human is Error” ความสมบูรณ์แบบน่ะ มันไม่มีอยู่จริงหรอก
ค่ะ “กองหลัง” อย่างเราต้องพร้อมปรับเปลี่ยน แก้ไข ท าใจยอมรับ ว่า “ดราฟต์แรก” ย่อมต้องมี 
commentator  มากมาย เลือกรับฟัง คนที่หวังดี จริงใจกับเรา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน ไม่ท้อ ที่จะแก้ไข เพ่ือให้งานออกมาดีที่สุด และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดิฉันก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ  ใน
การท า Presentation  จากคนที่เก่ง ๆ มากมาย  

**Tip**จงท้าให้ดีที่สุด ในสถานการณ์ นั้น ๆ (ผลงานของเรา จะไม่ใช่ผลงานดีที่สุดในโลกหรอกค่ะ) 

4. ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้   

ในการท างาน เราย่อมเจอกับสถานการณ์ที่ยากล าบากเสมอ เช่น งานที่ไม่เคยท า งานที่เรายังไม่มี
ความรู้/ความสามารถ ปริมาณงานมากเกินไป หริอไม่มีใครมอบหมายงานให้เราท า เหล่านี้ ล้วนเป็นตัวกระตุ้น 
ให้เราเกิดความไม่พึงพอใจ เกิดอารมณ์ในทางลบ สิ่งที่เราต้องท าคือ หายใจเข้าลึก ๆ  ตั้งสติให้มั่น อย่าหลุดแสดง
กิริยาทีก่้าวร้าวออกมา ถ้าเราไม่ไหวจริง  ๆ หลุดแสดงอาการไม่เหมาะ เมื่อรู้ตัวแล้ว ต้องรีบตั้งสติ และรีบกล่าว 
“ค าขอโทษ” เพ่ือรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงานของเราเอง และที่ส าคัญเราต้องมีกัลยาณมิตรที่หวังดี และ
เตือนสติเรา  

**Tip**บอกตัวเองไว้เสมอว่า โชคดีแค่ไหนที่เราเป็น “กองหลัง” เราจะหลุดบ้าง ไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรเสีบหาย
เท่ากับพวกท่ีอยู่ “กองหน้า” หรอก จริงไหมคะ 

5. รู้สึก “ขอบคุณ”  

เราต้องบอกตัวองเสมอว่า ขอบคุณโอกาส ที่ได้เข้ามาท างานในองค์กรที่มั่นคงนี้  ขอบคุณคนที่เลือกเรา
ไปร่วมท างาน เราต้องเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย เขาก็เห็นคุณค่าในตัวเรา เราจะโชคดีมาก ถ้า
เราเจอคนเก่ง เขาจะชี้แนะ ให้เราท างานได้ง่ายขึ้น และเราก็จะเก่งขี้น ขอบคุณผู้ที่เคยร่วมงานกันมา เคยผ่าน
ประสบการณ์การท างานมาด้วยกัน ขอบคุณกัลยาณมิตรที่ช่วยงานเรา ให้ค าติชม ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
คนที่เป็น “กองหลัง”ของเราอีกที และขอขอบคุณโครงการดี ๆ แบบนี้ ที่ให้โอกาส “กองหลัง” ได้เล่าเรื่อง
ประสบการณ์การท างานของตนเอง 

และดิฉันเชื่อว่า ในสวนดอกแห่งนี้ ยังมี “กองหลัง” อีกจ านวนมาก ที่ก าลังช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร
แห่งนี้อยู่ ขอขอบคุณและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการท างาน นะคะ  

 

 

 

 

 

 


