เม้ าท์ เรื่ องงาน กับ อลิส ทาอย่ างไรเมื่อลูกน้ องขัดแย้ งกันเอง
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อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

ปั ญหาความขัดแย้ งย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สามารถเกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ทุกเวลา และหากความขัดแย้ งเกิดขึ ้น
โดยไม่รีบแก้ ไข ปั ญหาอาจจะเรื อ้ รังนาไปสูผ่ ลกระทบอื่นตามมา ในการทางานก็เช่นเดียวกัน ความขัดแย้ งย่อมเกิดขึ ้นได้ ไม่
ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ความขัดแย้ งระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง ระหว่างหัวหน้ าและเพื่อนร่ วมงาน รวมถึงระหว่างลูกน้ อง
ด้ วยกันเอง
หากคุณเป็ นหัวหน้ างานที่จะต้ องปกครองดูแลลูกน้ องที่ไม่ถกู กัน ชอบทะเลากัน ขัดแย้ งกันเองอยู่เสมอ คุณจะ
ทาอย่างไร คาถามนี ้เกิดขึ ้นจากลูกค้ าของอลิสที่ตงค
ั ้ าถามขึ ้นมา ซึ่งในวันนันอลิ
้ สได้ มีโอกาสไปพูดคุยถึงเทคนิคการสอน
แนะและการทางานร่วมกัน ลูกค้ าคนนี ้เป็ นหัวหน้ างานที่ต้องดูแลลูกน้ องที่อายุงานมากกว่า ปั ญหาก็คือลูกน้ องคนนี ้ไม่ถกู
กับเพื่อนร่วมงานคนหนึง่ ที่เพิ่งจะโอนย้ ายงานมาจากหน่วยงานอื่นที่มีอายุไล่เลีย่ กัน และจากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนี ้ทาให้
หัวหน้ างานหนักอกหนักใจ ไม่ร้ ูจะหาทางแก้ ไขอย่างไรดี
ในมุมมองของอลิสคิดว่า หากความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนี ้ไม่สง่ ผลต่องานก็แล้ วกันไปค่ะ แต่หากส่งผลกระทบต่อการ
ทางานย่อมไม่ดีแน่นอน จากกรณีความขัดแย้ งของลูกน้ องที่กล่าวถึงนัน้ หัวหน้ างานคนนันเล่
้ าให้ ฟังว่า ปั ญหาเกิดขึ ้นกับ
งานอย่างแน่นอน พวกเขาไม่พดู คุยกัน ไม่ช่วยเหลือกัน อย่างเช่น เมื่อคนหนึ่งไม่มาทางาน เพื่อนร่ วมงานอีกคนไม่สนใจที่
จะทางานแทน ไม่สนใจที่จะรับสายโทรศัพท์ที่ดงั ขึ ้นมาจากโต๊ ะของเพื่อนคนนัน้ เวลามีลกู ค้ ามาติด ต่อแทนที่จะรับเรื่ องจาก
ลูกค้ า กลับตอบลูกค้ าไปว่า “วันนี ้เค้ าไม่มา ให้ มาติดต่อใหม่ในวันพรุ่งนี ้ก็แล้ วกัน”
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นสัญญาณบอกเหตุคะ่ ว่า ผลงานของหัวหน้ างานและของหน่วยงานย่อมไม่ดขี ึ ้น เพราะ
งานที่มอบหมายให้ ไม่มีความคืบหน้ า แถมยังลูกค้ าที่มาติดต่อด้ วยไม่พอใจเสียอีก และหากปล่อยไว้ นานเข้ าบรรยากาศ
การทางานจะไม่ดี และอาจเกิดการแบ่งก๊ ก แบ่งพวก ชนิดที่วา่ พวกของฉัน เธอไม่เกี่ยว
สิง่ ที่หวั หน้ างานพึงตระหนักเป็ นอย่างมากในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นนี ้ก็คือ หลีกเลีย่ งการพูดชมหรื อตาหนิเรื่ องของ
คนหนึง่ ให้ อีกคนฟั ง เพราะหากพวกเขาเอาไปพูดต่อ หัวหน้ างานพลอยจะเสียด้ วยอีกคน

แนวทางแก้ ไขอยูท่ ี่หวั หน้ างานว่าจะใช้ วิธีการใด มีเทคนิควิธีการในการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ งของ
ลูกน้ อง คุณในฐานะหัวหน้ างานจะต้ องหาวิธีการให้ ลกู น้ องทังสองคนมี
้
ความเข้ าใจกัน ทางานร่ วมกันเป็ นทีม เกิดความ
สมานสามัคคีกัน ด้ วยการจัดกิจกรรมที่จะต้ องทาร่ วมกัน เช่น การเข้ าร่ วมกิจกรรม Team Building ในลักษณะ Walk
Rally หรื อการจัดประชุมพูดคุยกันแบบไม่เป็ นทางการ เพื่อร่ วมกันหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน
ให้ ดีขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากนี ้หัวหน้ างานควรจะหาแนวทางให้ ลกู น้ องทังสองคนมี
้
เป้าหมายการทางานร่ วมกัน ด้ วยการกาหนด
ตัวชี ้วัดผลงานร่วม เป็ นผลงานของหน่วยงานซึ่งต้ องร่ วมกันทางานอันนาไปสูป่ ระสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน โดย
หัวหน้ างานเองควรจะส่งเสริ ม สนับสนุน และกระตุ้นจูงใจให้ ลูกน้ องในหน่วยงานตระหนักถึงการทางานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี ้วัดร่วมที่กาหนดขึ ้นนี ้ ซึง่ หัวหน้ างานเองควรจะให้ เวลาและพูดคุยกับลูกน้ องบ่อยขึ ้น ไม่ควรกล่าวโทษ
ใครหากเป้าหมายร่วมที่กาหนดขึ ้นไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง ในทางกลับกันหัว หน้ างานควรถือโอกาสนี ้ปลูกจิตสานึก
ให้ ลกู น้ องในหน่วยงานตระหนักถึงข้ อเสียที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมา หากเป้าหมายของหน่วยงานไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
ดังนัน้ ความขัดแย้ งที่เกิ ดขึ ้นระหว่างลูกน้ องด้ วยกันเองจึงไม่ใช่เรื่ องหนักใจที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ปั ญหานีม้ ี
คาตอบ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าหัวหน้ างานจะใส่ใจ และให้ เวลากับลูกน้ องในการหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้หรื อไม่ การปล่อย
ปะละเลยเพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัวของลูกน้ อง ย่อมไม่เกิดผลดี โดยเฉพาะผลกระทบที่มีตอ่ เรื่ องงานอย่างแน่นอน
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