เม้ าท์ เรื่ องงาน กับ อลิส เทคนิคการปรั บพฤติกรรมลูกน้ อง

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

ในบางครัง้ หัวหน้ างานหลายต่อหลายคนอาจจะประสบปั ญหา “ เหนื่อยใจ ” กับลูกน้ องที่ตนต้ องดูแลรับผิดชอบ
เหตุเพราะหัวหน้ างานจะต้ องเผชิญกับลูกน้ องที่แสดงออกด้ วยพฤติกรรมในแบบฉบับที่แตกต่างกันไป บางคนก้ าวร้ าวไม่
ยอมทาตาม ชอบท้ าทายและพิสจู น์ “ กึ๊น ” ของหัวหน้ างาน ลูกน้ องบางคนเอาแต่เล่น MSN หรื อ Chat ทังวั
้ น ไม่ใส่ใจใน
งานที่รับผิดชอบ หรื อบางคนชอบพูดจาซุบซิบนินทาหัวหน้ างาน ชอบให้ ร้ายหรื อว่าร้ ายหัวหน้ างานกับคนอื่น ๆ
อลิสว่าหัวหน้ างานต้ องเจอะเจอกับลูกน้ องจาพวกนี ้ไม่มากก็น้อย เพื่อนอลิสบางคนเจอลู กน้ องที่ชอบลองภูมิ
หัวหน้ างาน ดูวา่ หัวหน้ าจะเก่งแค่ไหน ไม่ยอมให้ ข้อมูล หรื อให้ ข้อมูลที่ถกู บ้ างผิดบ้ าง คุณรู้ไหมค่ะว่า เกิดอะไรขึ ้นกับเพื่อน
ของอลิสคนนี ้ ในที่สดุ เขาลาออกจากงานไป เพราะทนปกครองลูกน้ องจาพวกนี ้ไม่ได้
อลิสคิดว่าการลาออกไม่ใช่หนทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ดีที่สดุ ทางเลือกมีอยูม่ ากมายค่ะ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
นี ้เองถือได้ วา่ เป็ นสิง่ เร้ าที่เป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดหัวหน้ างานมีพฤติกรรมการตอบสนองหรื อตอบรับที่แตกต่างกันออกไป การ
ตอบสนองที่ดีมิใช่การหลีกหนี หลีกเลีย่ ง กลัว ไม่กล้ าที่จะเผชิญกับสิง่ เร้ าที่เกิดขึ ้น ความรู้ สกึ เหนื่อยใจจนถอนตัวออกจาก
องค์การนัน้ ๆ ไป ถือว่าคุณกาลังจะเป็ น “ ผู้แพ้ ” ที่ยงั ไม่ลองสู้ (กันสักตัง)้ เอาแบบสุด ๆ ไปเลย เมื่อคุณเจอกับพฤติกรรม
ของลูกน้ องที่ไม่ได้ ดงั ใจหรื อไม่เป็ นไปตามที่ใจปรารถนา อลิสขอให้ คณ
ุ อดทนและพยายามหาเทคนิควิธี การบริ หารจัดการ
กับพฤติกรรมของลูกน้ องที่ทาให้ หวั หน้ างานต้ องเหนื่อยใจให้ ได้ อลิสมีเทคนิคง่าย ๆ ลองไปใช้ ปฏิบตั ิกนั ดังต่อไปนี ้ค่ะ
รู้จักลูกน้ องให้ ดีพอ – คุณต้ องถามตนเองก่อนว่าได้ ร้ ู จกั ลูกน้ องคนนันพอหรื
้
อไม่ เคยเข้ าไปสอบถามความต้ องการหรื อ
สิง่ ที่ลกู น้ องคาดหวังบ้ างหรื อไม่ คุณรู้หรื อไม่วา่ ลักษณะนิสยั ของลูกน้ องแต่ละคนเป็ นอย่างไร การที่หวั หน้ างานมี ego สูงที่
คิดว่าตนเองเป็ นหัวหน้ างานแล้ ว ลูกน้ องต้ องเคารพและต้ องเข้ าหาตนเองก่อน … คิดผิดถนัดค่ะ … การเริ่ มต้ นเข้ าไป
พูดคุยกับพวกเขา ถามไถ่ทุกข์สขุ และการพยายามศึกษานิสยั ที่ แท้ จริ งของลูกน้ อง รวมถึงสาเหตุหรื อที่มาของนิสยั และ
พฤติกรรมที่เกิดขึ ้นของลูกน้ องแต่ละคน เป็ นสิง่ ที่หวั หน้ างานควรกระทาเป็ นอย่างยิ่งค่ะ
แสดงผลงานให้ ยอมรั บ – จงพยายามเร่ งสร้ างผลงานให้ ลกู น้ องยอมรับในตัวคุณ เพราะผลงานที่ถกู ยอมรับจะช่วยให้
ลูกน้ องเคารพและศรัทธาในตัวคุณได้ หากคุณไม่มีผลงานหรื อแสดงพฤติกรรมตามแบบที่ลกู น้ องคิดไว้ โดยไม่เคยแสดงกึ ้น
ให้ ลกู น้ องรับรู้เลย แน่นอนว่าพวกเขาจะปฏิเสธและยอมรับฟั งในสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการให้ พวกเขาไปปฏิบตั ิ

สร้ างบารมีเพื่อผูกมิตรสัมพันธ์ – หากคุณเจอกับลูกน้ องที่ทาให้ ต้องเหนื่อยใจมาก ๆ การสร้ างบารมีเป็ นสิง่ ที่ควรทาเป็ น
อย่างยิ่ง บารมีมิใช่กฎระเบียบ ข้ อบังคับที่นามาใช้ เพื่อลงโทษเมื่อลูกน้ องไม่ทาตามคาสัง่ ที่คณ
ุ มอบหมาย แต่บารมีนนเป็
ั้ น
การผูกจิต ผูกใจให้ ลกู น้ องรัก และอยากทางานให้ กบั หัวหน้ างาน แบบว่า “ ถวายหัว ” เอาเลยก็ว่าได้ … เทคนิคการสร้ าง
บารมีนนง่
ั ้ ายมาก นัน่ คือพยายามหาวิธีการตีสนิทกับลูกน้ อง ไม่วา่ จะเป็ นด้ วยการพูดหรื อการกระทา
ให้ มองทางบวก – เมื่อคุณพยามปรับพฤติกรรมเท่าไหร่ ลูกน้ องก็ยงั ซุบซิบนินทาคุณอยู่เหมือนเดิม หรื อยังไม่ชอบหน้ า
คุณขึ ้นมาเลย อลิสแนะนาว่าคุณไม่ต้องไปใส่ใจอะไรหรอกนะคะ ต้ องยอมรับค่ะว่าพฤติกรรมคนยากแท้ หยัง่ ถึง คนเรา
นานาจิตตัง ถ้ าเราปรับเขาให้ ยอมรับและปฏิบตั ิตามในสิง่ ที่คณ
ุ เองมอบหมายให้ ไม่ได้ ง่ายนิดเดียวค่ะ ก็ปรับความคิดของ
ตนเองแล้ วกัน ไม่ต้องไปโกรธ หรื อถือโทษ ต่อว่าลูกน้ องคนนัน้ ต้ องคิดเสมอว่า “ เจอลูกน้ องแบบนี ้บ้ าง ท้ าทายดีเหมือนกัน
” คุณอย่าเพิ่งถอนตัวไปซะก่อน การลาออกไม่ใช่วิธีการแก้ ไขปั ญหาที่ดีสดุ แต่การเผชิญหน้ ากับสิ่งเร้ าที่ท้าทายนี ้ เป็ นการ
ทางออกหรื อทางเลือกที่คณ
ุ ควรทา
ดังนัน้ การปรับพฤติกรรมของลูกน้ องจึงเป็ นเรื่ องที่ไม่ยากและไม่ง่ายนักสาหรับผู้บริ หาร หรื อผู้จัดการที่ต้อง
ปกครองดูแลลูกน้ อง หัวหน้ างานที่ดีไม่ควรละเลยที่จะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของลูกน้ องเพื่อให้ ลกู น้ องยอมรับ ศรัทธา และ
ให้ ใจพร้ อมที่จะช่วยเหลือภาระงานต่าง ๆ ของหัวหน้ างาน

