เจาะใจพฤติกรรมการสื่อสารเชิงคุณภาพ (สาหรั บหัวหน้ างาน)

บทความโดย : อาจารย์ ณัช อุษาคณารักษ์
วิทยากร นักจิตวิทยา และที่ปรึกษาอิสระ

การสือ่ สารเป็ นเรื่ องที่มีความจาเป็ นและสาคัญเร่งด่วนในหลายองค์การที่กาลังประสบปั ญหาหรื ออุปสรรคในการ
ทางานในหลาย ๆ เรื่ อง เช่น การทางานร่วมกันเป็ นทีม การประสานงาน การให้ บริ การ การสอนงาน การ เป็ นพี่เลี ้ยง การ
ประชุม หรื อการบริ หารคนและงานสาหรับหัวหน้ างาน เป็ นต้ น หรื อในการพัฒนายกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ ของ
บุคลากรก็ตาม หากเราจะวิพากษ์ การพัฒนาคนและ องค์การในปี ที่ผ่าน ๆ มา เพื่อเปิ ดมุมมองใหม่ในปี 2553 ท่านคงไม่
ปฏิเสธใช่ไหมครับว่าในทุกกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ของการทางาน ในองค์การของเราต้ องอาศัยการ สื่อสารติดต่อสัมพันธ์
เพื่อให้ ได้ งานตามเป้าหมายที่ต้องการ โดย เฉพาะผู้ที่มีตาแหน่งหรื อมีหน้ าที่เป็ น “หัวหน้ างาน (คน)” ซึ่งต้ องตระหนักถึง
ความสาคัญและ มีความรู้ ความเข้ าใจ และมีทกั ษะการสือ่ สารที่ถกู ต้ องและใช้ ให้ เป็ น อย่างเหมาะสม รวมทังสามารถปรั
้
บ
และพัฒนา พฤติกรรมการสือ่ สารของตนเองให้ สามารถคัดคน สอนคน รักษาคน และพัฒนา คนเพื่อให้ สามารถทางาน ได้
ตามที่พึงประสงค์ องค์การโดยส่วนใหญ่ที่ผมได้ มีโอกาสรับเกียรติ ให้ เป็ นวิทยากร หรื อที่ปรึ กษาพบว่า การสื่อสารเป็ น
สาเหตุหลักที่สาคัญประการหนึง่ (ที่ต้องทา 5ส) ของการทางาน และการบริ หารจัดการในองค์การ
เอาเข้ าจริ งแล้ ว ขันตอนหรื
้
อวิธีการทางานตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนดขึ ้นไว้ อย่างชัดเจนและดีอยูแ่ ล้ วหรื อ
กระบวนการในการบริ หารจัดการที่ องค์การออกแบบและนามาใช้ นนก็
ั ้ เหมาะสมและมีคุณค่าอยู่มาก บางองค์การได้
ปฏิรูปการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ทังระบบและรวมถึ
้
งคนที่เ ป็ นทรัพยากร ที่สาคัญ (ที่สดุ ) ขององค์การ แต่กลับเป็ นเรื่ อง
แปลกแต่จริ งที่ว่าระบบที่ดี กระบวนการทางานที่ปลอดความเสี่ยงเครื่ องมือการบริ หาร จัดการที่ทันตามกระแส การ
เปลี่ย นแปลง มี ก ารพัฒ นาและฝึ กอบรมบุค ลากรกัน อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการมี บุค ลากรที่ มี ทัง้ คุณ วุฒิ ที่ ดี และ
ประสบการณ์อย่างโชกโชน ก็ยงั ไม่สามารถเป็ น
คาตอบสุดท้ ายที่ทาให้
คนทางานได้ อย่างที่คาดหวัง ทางานเป็ นทีมที่ดี มีความสุขและสนุกกับงานที่ทาเสมอไปใช่หรื อไม่มมุ มองดังกล่าว
อาจทาให้ เรา ต้ องกลับมุมคิดหรื อ ปรับ มุมมองเพื่อคลิกปมสาคัญ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคนและองค์การแบบยัง่ ยืน ซึง่ ผม
เห็ น ว่ า เป็ นเรื่ อ งหนึ่ง ที่ ไ ม่ ค วรมองข้ า ม หรื อ บางท่ า นอาจมองข้ า มไปแล้ ว ก็ อ าจจะต้ อ งย้ อ นกลับ มามองกัน ใหม่คื อ
“พฤติกรรมการสือ่ สารเชิงคุณภาพสาหรับหัวหน้ างาน” แนวทางหนึง่ ที่นา่ จะเป็ นทางออกของเรื่ องนี ้ในปี ใหม่นี ้คือ

การสื่อสารด้ วยการเปิ ดใจ

ทาอย่างไรหัวหน้ างานจะมีพฤติกรรมที่ทาให้ ลกู น้ อง (ที่เราต้ องรักเขาทุกคน) เปิ ดใจ และพร้ อมที่จะสือ่ สารกับเรา
อย่างสบายใจ นัน่ หมายถึง หัวหน้ างาน ต้ องสร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นกับลูกน้ อง ด้ วยการมีพฤติกรรม
เป็ นที่น่าไว้ วางใจ เช่น มีพฤติกรรมที่ทาสอดคล้ องกับคาพูด, ปฏิบตั ิตนและ งานเป็ นตัวอย่างที่ดี , สร้ างความเป็ นกันเอง,
ชื่นชมลูกน้ องเมื่อเขาทางานดีและเป็ นคนดี หรื อยอมรับหน้ า แทนลูกน้ องเมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดใน การทางาน
เป็ นต้ น นอกจากนี ้จาเป็ นต้ องสร้ างความเชื่อ (ถือ) ให้ แก่ลกู น้ อง
เคล็ด (ไม่) ลับที่ช่วยทาให้ เกิดการเปิ ดใจ คือ การลองพยายามเปิ ดใจตนเองก่อนจะให้ ลกู น้ องเปิ ดใจ ด้ วยวิธีการ
ปรับตัว ปรับใจที่เรามีต่อลูกน้ อง โดยใช้ เทคนิคการการให้ เกียรติ การคิดบวกเชิงสร้ างสรรค์ และการพัฒนาตนเองในด้ าน
ความสามารถในงาน การบริ หารคนและงาน ร่วมกับการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการทางาน
การสื่อสารด้ วยการเปิ ดการรับ-ฟั งใจ
หัวหน้ างานโดยส่วนมากมักจะติดกับพฤติกรรมการเป็ นหัวหน้ าตัวจริ งเสียงจริ ง กล่าวคือ พูดก่อนคิด , ใช้ เสียง
เขย่าขวัญ (กาลังใจ) คนทางาน, ชอบแสดง ความเห็นก่อนรับฟั ง, วิญญาณศิลปิ น แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมกับการเป็ น
หัวหน้ าก่อนรับรู้ ข้อเท็จจริ ง, ใช้ ความรู้ สกึ และความคิดเห็นส่วนตัวเป็ นหลัก หรื อ ยึดติดกับความเชื่อเดิม ๆ เป็ นต้ น ทาให้
เรื่ องที่จะพูดคุยก็ ไม่เกิ ดผล เพราะทาให้ ไม่เกิ ดบรรยากาศในการรั บฟั งซึ่งกันและกัน ทางที่ดีหากหัวหน้ างานลองมา
ตรวจสอบตนเองดูก่อนว่าตนเองมีพฤติกรรมอย่างไรที่เป็ นสาเหตุทาให้ ไม่เกิดการรับฟั งที่ดีทงั ้ ๆ ที่ได้ มีการสื่อสารกับ
ลูกน้ องแล้ ว และแน่ใจนะครับว่าลูกน้ อง เขารับฟั งเราจริ ง ๆ หรื อเป็ นเพียงแค่เขาได้ ยินเท่านัน?
้ ในขณะเดียวกันลูกน้ อง
อาจจะคิดอยูใ่ นใจว่าเมื่อไรหัวหน้ าจะพูด (บ่น) จบสักที
เคล็ด(ไม่)ลับที่ชว่ ยทาให้ เกิดการเปิ ดการรับ-ฟั งใจ คือ การลองพยายามข่มใจตนเองก่อน(หยุดพูด!เพื่อที่ฟัง
ลูกน้ องจนจบ ด้ วยวิธีการแบบตังใจฟั
้ งจริ ง ๆ โดยใช้ เทคนิคการแสดงพฤติกรรมการใส่ใจฟั งตลอดการพูดของลูกน้ อง เป็ น
การรับฟั งเพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจจริ ง ๆ และเสมือนหนึง่ เข้ าไปนัง่ อยูใ่ นใจเขาให้ ได้
การสื่อสารด้ วยการสื่อความให้ ได้ ใจ
ผมยอมรั บครั บว่าหัวหน้ างานทุกท่านพูดได้ แต่ไม่ได้ หมายความว่า คนที่เป็ นหัวหน้ างานทุกคนจะพูดเป็ น?
หัวหน้ างานบางท่านอาจเจอ เหตุการณ์ในการ สือ่ สารแล้ วมักจะมีคาถามต่อตนเองว่ า ทาไมลูกน้ องทาไม่ได้ ?ทาไมลูกน้ อง
ทาไม่ได้ ตามมาตรฐาน? ทาไมลูกน้ องถึงไม่เข้ าใจ? หรื อทาไมลูกน้ อง ถึงบอกว่า ไม่ร้ ู เรื่ อง? หากเราลองเปิ ดใจให้ กว้ างขึ ้น
และลองค้ นหาคาตอบจริ ง ๆ โดยพิจารณาดูวา่ เราหรื อไม่ที่เป็ นสาเหตุซึ่งทาให้ เกิดคาถามดังกล่าว? และเรามี พฤติกรรม
การสือ่ ความอย่างไรจนทาให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้น?
เคล็ด (ไม่) ลับที่ช่วยทาให้ เกิดการสื่อความให้ ได้ ใจ คือ การวิเคราะห์การคาพูดและวิธีพูดของตนเองว่าเราพูด
แล้ วลูกน้ องเข้ าใจได้ จริ ง ๆ ไหม? โดยพิจารณาจากเนือ้ หาที่พูดว่ามีความครบถ้ วนหรื อไม่ ? คาพูดที่ใช้ มีความชัดเจน
เพียงใด? เรากาลังพูดให้ ใครฟั ง และเรารู้จกั ลูกน้ องของเราดีเพียงใด? และแน่ใจนะครับว่า เมื่อพูดไป แล้ วการรับรู้ของเขา

ทาให้ เกิดความเข้ าใจได้ ในทันทีและทางานให้ เราได้ ทนั ใจ? หรื อภาษากายที่ใช้ ในขณะพูดนันมี
้ ความ เหมาะสมเพียงใด?
(ทาให้ เกิดพลังใจหรื อทาลายใจ!) และที่สาคัญตัวของท่านเองมีความพร้ อมในการพูดหรื อไม่ ? การสื่อความให้ เป็ นด้ วย
การพูด ให้ เป็ นด้ วยการตรวจสอบความพร้ อมของตนเองก่อนพูดนัน้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการพัฒนาการสื่อสารที่ดี การ
เลือกใช้ คาพูดและภาษา (ภาษาคาพูด - ภาษากาย) ให้ เหมาะสม และสอดคล้ องกับลูกน้ อง การมีวิ ธีการพูดให้ เกิดความ
เข้ าใจและเห็นภาพ และการควบคุมหรื อจัดการกับอารมณ์ และความรู้ สกึ ของเราให้ ได้ ในขณะพูดนันจะช่
้ วยทาให้ เราสือ่
ความให้ ได้ ใจลูกน้ องได้ โดยการฝึ กพูด (สาหรับหัวหน้ างาน) บ่อย ๆ
การสือ่ สารจึงเป็ นเสมือน “จุดอ่อนในปมด้ อย” ของหัวหน้ างานได้ เหมือนกัน ทังที
้ ่เรารู้ตวั และเราอาจไม่ร้ ูตวั ดังนัน้
พฤติกรรมการสื่อสาร เชิงคุณภาพ สาหรับหัวหน้ างานจึงนับว่าเป็ นเครื่ องมือขันพื
้ ้นฐานที่จาเป็ นและสาคัญ มากสาหรัหวั
หน้ างานทุกระดับ หากได้ รับการฝึ กปฏิบตั ิ และพัฒนาตนเอง อย่าง สม่าเสมอน่าจะช่วยเสริ มสร้ างทักษะการสื่อสาร และ
นับเป็ นเสน่ห์ที่งดงามสาหรับการเป็ นหัวหน้ างานที่มีคณ
ุ ภาพขององค์การได้ อย่างแน่นอนขอเป็ น กาลังใจครับ

