คุณจริงจังและจริงใจกับพนักงานแค่ ไหน
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ผมอยากชวนคุยถึงเรื่ องของ "การบริ หารคน" กัน ครับว่าในขณะที่เจ้ าของกิจการหรื อผู้บริ หารหลาย ๆ คน ก็บอกว่า
เขาก็ให้ ความสาคัญ และเอาจริ งเอาจังกับเรื่ องของ "การบริ หารคน"แล้ ว แต่ทาไมคนจึงทางานไม่ได้ ดงั ใจเสียที
เจ้ าของก็บอกว่าไม่อยากให้ คนทางานเป็ นแค่ "ลู กจ้ าง" แต่อยากให้ คนทุ่มเทกับงานประหนึ่งเป็ นเจ้ าของงานหรื อ
เจ้ าของกิจการเอง
ปั ญหาก็คือ ทาไมไม่เป็ นอย่างที่วา่ และจะทาอย่างไรจึงจะ "ได้ ใจ" ในการทางานแบบนัน?
้
หลายคนอาจบอกว่า ก็ใช้ หลักการบริ หารงานบุคคลไง คือว่ากันตังแต่
้ การรับคนเลย ก็ต้องรับคน "ที่ใช่" เข้ ามาทางาน
ไม่ใช่ ไม่เหมาะ ก็อย่าไปรับ เพราะขืนไปรับเข้ ามา เขาก็ "ไม่อิน"กับงานเสียที เราเองก็ได้ แต่คิดว่าต้ องให้ เขา "เอ้ าท์"
ออกไปไหมนี่
พอรับเข้ ามาแล้ ว ก็ต้องพัฒนาให้ เขาเก่งเขาดี พอเขาเก่งและดีแล้ ว ก็สง่ เสริ มให้ เขาได้ เลือ่ นขันก้
้ าวหน้ าขึ ้นไป ได้ สร้ าง
ผลงานที่ใหญ่ขึ ้นไปเรื่ อย ๆ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลการจ่ายค่าตอบแทนเขาให้ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ ้นมี
การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของคนทางานเป็ นอย่างดี
ทาได้ แบบนี ้ก็นา่ จะดีถมเถแล้ วมิใช่หรื อ?
ซึง่ ก็คงไม่มีใครว่า ว่าไม่ดี ตรงกันข้ าม ถ้ าทาได้ ขนาดนี ้ก็นา่ จะได้ รับ "คาชม"แล้ ว และถือได้ วา่ ดีแล้ ว
ถ้ างัน้ เรื่ องนี ้ก็นา่ จะจบแล้ ว ใช่หรื อไม่ ประเด็นอยูท่ ี่ตรงไหนอีก?
ต้ องย ้าว่า พนักงานไม่ได้ เป็ นแค่ "อะไร" ที่เราเข้ าไป "บริ หาร" เท่านัน้ เขาก็เป็ น "มนุษย์" เหมือน
กับเรา การทางานกับเขา จึงต้ องมี "จิตใจ" เข้ าไปเกี่ยวข้ องเสมอ ลองดูเรื่ องเหล่านีน้ ะครับว่า
• เรารู้สกึ หรื อให้ ความเป็ นห่วงเขาไหม เวลาเขามีปัญหาครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอะไร หรื อเราคิดแต่ว่านัน่ เป็ นเรื่ อง
ส่วนตัว ไม่ใช่เรื่ องงาน เรื่ องส่วนตัวก็ควรเป็ นเรื่ องที่แต่ละคนควรไปว่ากันเองเราควรให้ ความสนใจเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวกับการทางานเท่านันใครคิ
้
ดแบบนี ้บ้ างไหม แล้ วเวลาเรื่ อง ส่วนตัวเหล่านี ้มากระทบกับการทางานล่ะ จะปฏิเสธ
ได้ หรื อว่า เรื่ องส่วนตัวนันไม่
้ เกี่ยวกับการทางานและไม่ต้องให้ ความสนใจก็ได้
• เราทุม่ ใจในการสอน และมีความปรารถนาให้ เขาได้ ดีไหม หรื อเราให้ การสอนก็เพราะ "เป็ นหน้ าที่" เท่านัน้ เรารู้ สกึ ได้
ถึงความแตกต่างระหว่างครูที่สงั่ สอนลูกศิษย์อย่างเป็ นห่วงเป็ นใย กับครู ที่สอนไปตามหน้ าที่ได้ ใช่ไหมครับ นักเรี ยน
จะผูกพันกับครูคนไหนมากกว่ากัน ย่อมมีคาตอบได้ โดยไม่ต้องไปไล่ถาม

• เรา "ให้ อภัย" เขาไหม เวลาเขาทาอะไรผิดพลาดทังต่
้ องาน และต่อเรา ถ้ าให้ ให้ ได้ บอ่ ยแค่ไหนหรื อเพียงไม่กี่ครัง้ ก็จะ
"ไม่เอาแล้ ว" อย่าลืมนะครับว่า ทุกครัง้ ที่เกิดการให้ อภัย ก็เปรี ยบเหมือนการ "ให้ โอกาส" ต่อเขาทังในด้
้ านของการ
ปรับตัวใหม่ และที่สาคัญ ยังเป็ นการไม่ปิดโอกาสที่เขาและเราจะมีความรู้ สกึ และความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันได้ ต่อไป
ด้ วย
• เราดูแล ทุกข์ สุข ของเขาดีไหม
• และอีกหลายเรื่ อง ที่ล้วนแล้ ว แต่ต้องใช้ "ใจ" เข้ าไปเกี่ยวข้ องสิ่งที่ว่ามาเหล่านี ้ จึงทาให้ คนเรา มีความรักและความ
ผูกพันในการมีชีวิตการทางานร่ วมกันและขอย ้าว่า นี่ไม่ใช่เป็ นแค่เรื่ องของ "เทคนิค" แต่เป็ นเรื่ องของ "ความจริ งจัง
และจริ งใจ" ที่มีตอ่ กันคนจึงจะรับรู้ความรู้สกึ นันได้
้
ถ้ าปราศจากสิง่ เหล่านี ้ คนเราก็จะทางานกันแบบ "ต่างตอบแทน" เป็ นสาคัญ จ่ายค่าตอบแทนดีให้ งานดี ก็ทางานให้
เต็มที่ จ่ายไม่ดี ก็ทาเท่าที่จ่าย
หากพูดกันแต่ภาษานี ้ จะหวังเรื่ องอื่นอาจหวังได้ ยากไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของความรักความภักดี หรื อความผูกพันต่อ
องค์การ
เหมือนกับคากล่าวที่วา่ ถึงที่สดุ แล้ ว สิง่ ที่คณ
ุ "ได้ ให้ " ก็เท่ากับสิง่ ที่คณ
ุ "ได้ รับ" อยูด่ ี เช่นเดียวกับเรื่ อง "ใจ" ที่คณ
ุ ให้ กับ
พวกเขา
คุณลองไม่มีใจให้ แก่ใคร ก็อย่าหวังว่าจะมีใครให้ ใจคุณเหมือนกัน
ความจริ งของเรื่ อง "ใจ" ก็เป็ นแบบนี ้แหละครับ

