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เวลามีการพูดคุยกันระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง เพื่อให้ มีการปรับปรุงพฤติกรรมการทางานที่เห็นว่า “ไม่เหมาะสม”
นัน้ หัวหน้ างานหลายคนคุยให้ ฟังว่าไม่ใช่เรื่ องง่าย หลายคนจะรู้สกึ อึดอัดมากเมื่อต้ องคุยกับลูกน้ องในลักษณะอย่างที่วา่
บ้ างก็กลัวว่าจะกลายเป็ นเรื่ องสร้ างความไม่สบายใจซึง่ กันและกันด้ วยซ ้า หลายคนเลยเลือกที่จะไม่พดู คุยกัน
เสียเลยจะดีกว่า ปั ญหาลูกน้ องยังคงมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ จึงยังคงอยูส่ ร้ างความหงุดหงิดหัวใจให้ หวั หน้ างานต่อไป
หัวหน้ าบางคนเลือกใช้ ภาษาแรง ๆ เช่น “ไม่อยากทางานที่นี่ ก็ไปหาที่ใหม่ที่ชอบทาเลยไป ” หรื อไม่ก็ “เธอนี่ มี
อะไรก็ไม่ร้ ูจกั พูดจักบอก จะเอายังไงก็วา่ มา นี่ ไม่เอาอะไรซักอย่าง แบบนี ้งานจะดีขึ ้นได้ อย่างไร ” คาพูดเชิงหงุดหงิดอย่าง
ที่วา่ นี ้ เราก็คงได้ ยินกันบ่อย ๆ ใช่ไหมครับ
ก็อย่างว่า คนเรานัน้ มีหลายรูปแบบ หลายลักษณะ บางทีคิดว่าเลือกมาประเภทที่นา่ จะทางานด้ วยกันได้ ดีแล้ ว
ก็มกั ไม่พ้นที่จะเจอกับพฤติกรรมที่ทงโอเคและไม่
ั้
โอเคจนได้ อาจเข้ าสุภาษิ ตว่า อย่าไปหาใครที่ต้องดีพร้ อมอย่างที่เราคิด
เลย หัวเสียตายเปล่า เราเองยังไม่สามารถทาถูกใจใครไปเสียทุกอย่างเลย จริ งไหมครับ
ถึงจะไม่อยากพูดคุยกันในเรื่ องแบบนี ้ แต่เมื่อมีบทบาทเป็ นหัวหน้ าแล้ ว ก็ยอ่ มมีหน้ าที่ที่ต้องพูดคุย เพื่อปรับ
พฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องสามารถ “รับฟั ง ” ข้ อคิดเห็นจากลูกน้ องได้ อย่างเหมาะสมด้ วย
ลูกน้ องจึงจะกล้ ามาแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ถ้ าคุณคิดว่าคุณก็รับฟั งดีแล้ ว แต่ลกู น้ องไม่มีความคิดเห็นเอง ก็ต้องขอให้ ทบทวนในบางเรื่ องต่อไปนี ้สักหน่อยนะ
ครับ เพื่อให้ แน่ใจว่า เราได้ รับฟั งอย่างเหมาะสมดีแล้ วจริ งหรื อ และควรปรับอะไรอีกบ้ าง เพื่อให้ การรับฟั งเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริ มให้ ลกู น้ องอยากแสดงความคิดเห็น
ประการแรก ก่อนการพูดคุยกัน คุณได้ เตรียมใจให้ พร้ อมจะรับฟั งแล้ วใช่ ไหม ?อย่าเพิ่งคิดว่า “ก็ทาผิด เลย
ต้ องเรี ยกมาลุยซะหน่อย ” นะครับ ช่วยทาใจตัวเองให้ พร้ อมที่จะนัง่ ลงฟั งเหตุผล “ของเขา” ก่อน เหตุผลนันอาจจะฟั
้
งไม่
เข้ าท่าในสายตาของหัวหน้ า แต่นนั่ เป็ นเหตุผลในการ กระทา (ผิด) ของเขาครับ อย่าเพิ่งฟั งเป็ นคาแก้ ตวั แค่เตือนตัวเองว่า
ฟั งเขาก่อน แค่นนั ้
ประการที่สอง การรับฟั งความคิดเห็นนัน้ คุณเปิ ดรับฟั งอย่ างจริงจังหรือไม่ ?หรื อฟั งไป อย่างงันแหละ
้
คุณฟั ง
ไปตอบโต้ ไปหรื อไม่ ? ถ้ าคุณยังเป็ นอย่างนัน้ คุณก็ร้ ูวา่ ใครจะอยากแสดงความเห็นอะไรออกมา คุณลองฟั งอย่างไม่

ขัดจังหวะดูซิครับ หรื อถ้ าจะมีบ้าง ก็เป็ นเพียงแต่กระตุ้นส่งเสริ มให้ เขาพูดขยายความออกมาให้ มากขึ ้น ชัดเจนขึ ้นเสีย
มากกว่า อย่างนี ้ เชื่อว่าคุณจะได้ อะไรจากการพูดคุยเพิ่มขึ ้นมาก
ประการที่สาม เวลารับฟั ง คุณได้ ระมัดระวังเรื่อง “ภาษากาย” ดีแล้ วหรือไม่ ?ถ้ าเราบอกว่า เราพร้ อมรับฟั ง
ลูกน้ อง แต่ภาษากายของเรากลับเป็ นอย่างอื่น เช่น ไม่คอ่ ยให้ ความสนใจ ฟั งไปทางานอื่นไป หรื อมีหน้ านิ่วคิ ้วขมวดแบบ
ไม่เข้ าใจหรื อไม่เห็นด้ วยอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ แบบนี ้ลูกน้ องก็ไม่อยากพูดคุยอะไรกับเราเหมือนกันนะครับ
ประการที่สี่ คุณได้ ฟังจนแน่ ใจว่ า ความเข้ าใจของคุณตรงกับที่ลูกน้ องคุยให้ ฟังแล้ วจริงหรือ?บ่อย ๆ ไปที่
หัวหน้ ามักคิดว่าเข้ าใจที่ลกู น้ องพูดออกมาแล้ ว แต่ที่จริ งยังเข้ าใจไม่ตรงกับที่เขาพูดก็มี อย่านึกว่ามีแต่ลกู น้ องเท่านันที
้ ่ฟัง
หัวหน้ าไม่เข้ าใจ ดังนันควรฟั
้
งด้ วยความพยายามที่จะเข้ าใจจริ ง ๆ
ประการที่ห้า คุณเปิ ดกว้ าง พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นคนอื่นหรือไม่

?ไม่ไช่คิดว่าสิง่ ที่ถกู นันจะต้
้ องเป็ น

ความคิดของหัวหน้ าเท่านัน้ บางทีความคิดที่ถกู อาจมีมากกว่าหนึง่ นัน่ หมายความว่าอาจถูกทังคู
้ ก่ ็ได้ ถ้ าเรามีความคิดที่
เปิ ดกว้ าง ลูกน้ องก็อยากพูดคุยเสนออะไรกับเรามากขึ ้น เราก็มีโอกาสที่จะได้ อะไรดี ๆ จากการพูดคุยเหล่านัน้
การฟั งที่ดีจะทาให้ เราได้ ทงข้
ั ้ อมูลที่ถกู ต้ องว่าเกิดอะไรขึ ้น ติดขัดที่ตรงไหนและที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ ก็คือ ทาให้
ลูกน้ องรู้สกึ ว่าหัวหน้ าเข้ าใจเขาอย่างที่เขาเป็ นจริ ง ๆ สิง่ เหล่านี ้ เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการยอมรับในข้ อแนะนา
ต่าง ๆ ของหัวหน้ าที่จะมีตอ่ ลูกน้ องอย่างมาก
เห็นไหมครับว่า ก่อนจะปรับพฤติกรรมลูกน้ อง การพูดคุยและ “ฟั ง” ให้ เข้ าใจจริ ง ๆ ว่าเขาคิดอะไร ก็เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญมากไม่แพ้ เรื่ องที่ต้องการจะให้ ปรับปรุง ที่สาคัญก็คือ ถ้ ายังฟั งได้ ไม่เข้ าใจกันจริ ง ๆ แล้ ว เรื่ องที่ต้องการให้
ปรับปรุงอาจพลอยไม่เกิดผลไปด้ วย ด้ วยซ ้าไปนะครับ

