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น้ อง ทาไมไม่แจ้ งล่วงหน้ าเนี่ย มาบอกตอนนี ้ใครจะทาทันล่ะ ” หรื อ “ เอาอีกแล้ ว เจ้ านี ้ลืมจัดของว่างให้ ผ้ เู ข้ า
อบรมอีกแล้ ว อุตสาห์โทรไปเตือนตังหลายครั
้
ง้ แล้ ว ก็ดนั ลืมจนได้ ” เหนื่อยใจไหมค่ะกับการติดต่อประสานงานที่ไม่ได้ ดงั่ ใจ
อลิสเชื่อว่ากระบวนการติดต่อประสานงานย่อมเกิดขึ ้นได้ ในทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ที่ใดมีการติดต่อประสานงาน ที่นนั่
ย่อมต้ องมีปัญหาเกิดขึ ้น สุดแล้ วแต่วา่ ใครจะเจอปั ญหามากหรื อน้ อยกว่ากัน
“

ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปั ญหาในการติดต่อประสานงาน แม้ แต่ตวั อลิสเองก็ยงั ต้ องเจอะเจอกับเรื่ องวุ่น ๆ ในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเลย แต่สิ่งสาคัญก็คือ จะเอาชนะปั ญหาที่เกิดขึ น้ นันได้
้ อย่างไร พบว่าโดยส่วนใหญ่ปัญหาที่
เกิดขึ ้นจากการติดต่อประสานงานมักจะเป็ นเรื่ องของการบริ หารคน เราไม่สามารถบังคับให้ ใครทาอะไรตามใจเราได้ คน
เป็ นเรื่ องที่เราควบคุมค่อนข้ างลาบาก เรื่ องหนักใจอยูท่ ี่วา่ เราต้ องไปติดต่อประสานงานกับคนที่คยุ กันแล้ วจูนกันไม่ติ ด พูด
กันไม่ร้ ูเรื่ อง คิดกันคนละอย่าง และที่ซ ้าร้ ายหากคุณต้ องไปติดต่อประสานงานกับคนที่ไม่ถกู ชะตากัน รับรองว่าใครก็ใคร
จะต้ องคิดมาก กลุ้มใจ หรื อมีปัญหาเกิดขึ ้นตามมาสารพัด
ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปั ญหาในการติดต่อประสานงาน แม้ แต่ตวั อลิสเองก็ยงั ต้ องเจอะเจอกับเรื่ องวุ่น ๆ ในการ
ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเลย แต่สิ่งสาคัญคือ จะเอาชนะปั ญหาที่เกิดขึน้ นันได้
้ อย่างไร พบว่าโดยส่วนใหญ่ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นจากการติดต่อประสานนันหนี
้ ไม่พ้นสาเหตุของเรื่ องวุน่ ๆ ดังต่อไปนี ้
„

„

ให้ ข้อมูลล่ าช้ าเกินไป – การที่เราติดต่อประสานงานกับอีกหน่วยงานหนึง่ ล่าช้ า นัน่ อาจจะเป็ นเพราะว่าเรา
มัวแต่รอข้ อมูลจากอีกหลายหน่วยงาน จึงทาให้ เราส่งข้ อมูลให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องล่าช้ าตามไปด้ ว ย
ปั ญหานีเ้ กิ ดขึน้ บ่อยครั ง้ อย่างเช่น เพื่อนของอลิสมักจะบ่นว่า ตัวเองต้ องถูกพี่อีกหน่วยงานหนึ่งบ่นว่า
ทางานไม่เป็ น ซึ่งเพื่อนของอลิสก็ไม่ร้ ู จะตอบว่าอย่างไร น ้าท่วมปาก บอกไปก็จะเข้ าทานองว่า “ แก้ ตวั ”
เพราะจริ ง ๆ แล้ วคนที่ทางานช้ าคือ หัวหน้ างานของตนที่ตรวจสอบงานให้ ช้า และหากคุณเจอะเจอกับ
สถานการณ์แบบนี ้ อลิสว่า ไม่ต้องคิดมากค่ะ ทาใจให้ สบาย คิดเสียว่านัน่ ไม่ใช่ความผิดของเรา จะกลุ้มใจ
ไปทาไมกัน
เพิกเฉย และหลงลืม – เรื่ องวุน่ ๆ อีกเรื่ องหนึง่ ก็คือ การเพิกเฉย ไม่สนใจว่าเป็ นหน้ าที่ของตนเองที่จะต้ อง
ติดตาม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ คิดว่าไม่ใช่เรื่ อง ไม่ใช่หน้ าที่ ไม่เห็นความจาเป็ น หรื อไม่เห็น
ความสาคัญของการติดต่อประสานงาน คิดเสียแต่วา่ รอให้ เค้ ามาติดต่อกับเราเองไม่ดีกว่าหรื อ และบางคน

„

ยิ่งซ ้าร้ ายใหญ่ นัดแล้ ว แต่กลับลืมนัดที่รับปากไว้ ทาเอาอีกฝ่ ายเดือดร้ อนตาม ๆ กัน เหตุเพราะมัวแต่คอย
มาแก้ ไขปั ญหาจากการติดต่อประสานงานที่อีกฝ่ ายลืมนัดของเรา
รั บ - ส่ งข้ อมูลผิดพลาด – การรับ และส่งมอบข้ อมูล รายงาน เอกสารที่ผิดพลาด ย่อมนาไปสูก่ ารติดต่อ
ประสานงานที่ไม่ร้ ู จบ คนบางคนยังไม่ทนั ฟั ง กลับด่วนสรุ ปตามอาเภอใจ หรื อคนบางคนเอาเร็ วไว้ ก่อน ส่ง
ข้ อมูลให้ ด้วยความรวดเร็ ว แต่ข้อมูลที่นาส่งให้ กลับพบแต่ข้อผิดพลาด อลิสขอนาเรื่ องของเพื่อนสนิทมา
เม้ าท์ให้ ฟังค่ะ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ เค้ าส่งข้ อมูลแจ้ งการฝึ กอบรมให้ ลกู ค้ าในองค์กร ต่าง ๆ ผิดพลาด ทาเอาหัวหน้ า
งานต้ องใช้ เวลาในการติดต่อประสานงานกับลูกค้ าในแต่ละองค์กรเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดนี ้

เห็นไหมค่ะว่า อะไรคือต้ นเหตุของเรื่ องวุ่น ๆ จากการติดต่อประสานงานที่ ผิดพลาด พบว่าการประสานงานที่
ไม่ได้ ดงั่ ใจ เพราะอีกฝ่ ายส่งข้ อมูลให้ ช้า เพิกเฉย หรื อหลงลืม หรื ออีกฝ่ ายส่งมอบข้ อมูลให้ ผิดพลาด เหตุการณ์เช่นที่วา่ นี ้ถือ
ว่าเป็ นประเด็นปั ญหาที่นา่ ปวดหัว บางคนถึงขนาดกินยาแก้ ปวดหัว เพราะไมเกรนขึ ้น หรื อบางคนถึงขนาดกินไม่ได้ นอน
ไม่หลับ เพราะมัวแต่นงั่ กลุ้มใจและโทษตนเองว่าเป็ นความผิดของเรา อลิสเชื่อว่า ไม่มีใครที่อยากจะเจอกับสถานการณ์
ของการติดต่อประสานงานที่ไม่ได้ ดงั่ ใจ อลิสขอให้ ทกุ คนที่อยูใ่ นเหตุการณ์เช่นนี ้ ตังสติ
้ ค่อยๆ คิดว่าเราจะแก้ ไขปั ญหานัน้
ได้ อย่างไร เพราะสติจะทาให้ เราเกิดสมาธิ และปั ญญาในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

