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4. 
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมงาน

กำรท�ำงำนที่จะให้ได้ผลงำนนั้น นอกจำกจะต้องอำศัยฝีมือ

ของเรำเองแล้ว ยังจะต้องอำศัยคนอ่ืนด้วย กำรท�ำงำนผ่ำนคนอื่น 

จึงต้องมีเทคนิค เป็นศำสตร์ และศิลป์ เพื่อให้งำนเดินได้ ทีมงำนคือ

หัวใจส�ำคัญท่ีจะขำดไม่ได้ สมำชิกในทีมหำกมีควำมกลมเกลียว 

สมคัรสมำนสำมคัค ีมคีวำมเข้ำใจในเป้ำหมำยเดยีวกัน งำนยำกเพยีง

ใดย่อมส�ำเร็จลุล่วงได้ดี

หัวใจส�ำคัญของกำรใช้ถ้อยค�ำนั้น จะต้องใช้ค�ำว่ำ “เรำ” 

มำกกว่ำที่ใช้ค�ำว่ำ “ฉัน/ผม/ดิฉัน” เพรำะฟังดูแปลกแยก และไม่

กลมกลืน แต่ถ้ำใช้ค�ำว่ำ “เรำ” ควำมรู้สึกจะเป็นปึกแผ่นแข็งแรง 

แสดงออกถึงควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในกำรผลิตผลงำน  

ในท่ีนี้มีข้อคิดเก่ียวกับกำรจะให้ทีมงำนท�ำงำนร่วมกันด้วยดี

มีดังนี้

●  ต้องใหภ้ำพใหญ่ (big picture) แก่สมำชิกในทีมว่ำเรำ

ต้องกำรอะไร

●  มีกำรแบ่งงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมควำมถนัด

●  มอบหมำยควำมรบัผดิชอบ ในควำมหมำยนีจ้ะลึกล�ำ้กว่ำ

ควำมรับผิดชอบในควำมหมำยธรรมดำ แต่จะเป็น accountability ซึ่ง

มีควำมเข้มข้นกว่ำ responsibility เพรำะค�ำว่ำ Accountability มี

ควำมหมำยในเชงิมุ่งม่ันในกำรกระท�ำด้วยควำมรบัผดิชอบสงูสุด และ

ผูกพันอย่ำงยิ่งยวด

●  ให้เกียรติยอมรับ ซึ่งจะสร้ำงแรงใจ ควำมภำคภูมิใจใน

กำรทุ่มเทกำรท�ำงำน

5. การปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อข้อความในลักษณะ

การเขียน

กำรเขียนถือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของกำรสื่อข้อควำม ถือเป็น

ศลิปะอีกด้ำนหน่ึงท่ีผูบ้รหิำรจะขำดเสยีไม่ได้  กล่ำวคอืเป็นอกีลักษณะ

หนึ่งที่บ่งบอกชั้นเชิงทำงอักษร เพรำะเป็นกำรขมวดควำมคิดผ่ำนตัว

หนงัสอืทีอ่่ำนเมือ่ใดกม็คีวำมหมำยทีถ่่องแท้แน่ชดั ลกัษณะกำรเขยีน

ที่ดีนั้น มีดังนี้

●  ใช้ภำษำทีช่ดัเจน เรยีบง่ำย และตรงประเดน็ ไม่ฟุม่เฟือย

เยิ่นเย้อ

●  ใช้ค�ำย่อให้น้อยที่สุด เพรำะหำกเป็นค�ำย่อที่ใช้เป็น

มำตรฐำนในองค์กรก็แล้วไป แต่หำกเป็นค�ำย่อที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง 

แทนที่จะสื่อควำมได้อย่ำงชัดเจนรำบรื่น กลับสร้ำงควำมกังขำใน 

ค�ำย่อนั้นโดยใช่เหตุ

●  อ่ำนให้มำกจะได้เข้ำใจว่ำลักษณะกำรเขียนที่ดีเป็น

อย่ำงไร กำรรูจ้กัหำเวลำในกำรอ่ำนเท่ำกบัเป็นกำรพฒันำตนเอง และ

เมือ่อ่ำนมำกย่อมได้ควำมรูค้วำมเข้ำใจ สำระมำกขึน้ เป็นอำหำรสมอง 

พัฒนำ และปรับปรุงกำรใช้ศัพท์แสง  

●  มีวิธีที่จะประเมินงำนเขียนของเรำ ก็อำจท�ำได้ด้วยกำร

ลองถำมเพือ่นร่วมงำน ให้เขำวจิำรณ์ว่ำงำนเขยีนของเรำเป็นอย่ำงไร 

และถือโอกำสค่อยๆ ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

●  นึกเสมอขณะเขียนว่ำเรำก�ำลังคุยกับใครอยู่ เรำต้องกำร

สื่อให้เขำได้รู้เรื่องอย่ำงไร เขียนอย่ำงที่อยำกพูดอยำกคุยด้วย

6. การปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารในลักษณะการ

พูดในที่ชุมนุมชน

ต้องเข้ำใจว่ำตรำบใดที่เรำเป็นระดับผู้น�ำ ไม่ว่ำจะเป็นผู้น�ำ

ระดบัใด กำรแสดงควำมเหน็ใดๆ ผ่ำนกำรพดูต่อหน้ำผูบ้รหิำร ต่อหน้ำ

จบ
จากฉบับที่แล้วต่อ

ควำมละเอียดอ่อนของ

ผู้น�ำที่พึงใส่ใจ
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พนักงำนใต้บังคับบัญชำหรือต่อหน้ำชุมชนไม่โอกำสใดก็โอกำสหนึ่ง

นั้น มีควำมเป็นไปได้ทั้งสิ้น จึงควรฝึกปรือไว้ หลักกำรในกำรสื่อสำร

ด้วยกำรพูดต่อหน้ำผู้คนนี้มีอยู่ว่ำ

●  มั่นใจว่ำเรำท�ำได้

●  ต้องรู้หัวข้อที่จะพูด

●  ต้องรู้จักผู้ฟังว่ำเป็นใคร แล้วเขำคำดหวังอะไรจำกเรำ

●  ฝึกหัด ฝึกหัด ฝึกหัด

●  พูด ไม่ใช่อ่ำน

●  พูดช้ำๆ ชัดเจน และเสียงดังพอ 

●  มีควำมจริงใจ และกระตือรือร้น 

●  รักษำเวลำ

7. การปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารในลักษณะของ

การฟัง

กำรฟังก็ถือเป็นทักษะของกำรปฏิสัมพันธ์ เป็นกำรสื่อสำร

แบบหนึ่ง หลำยคนอำจมองว่ำเป็นเรื่องผิวเผิน แต่แท้จริงมีควำม

ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรฟังถือเป็นอำวุธชนิดหนึ่ง เพรำะกำรมีผู้พูด ผู้ฟัง 

และเนื้อหำสำระแล้ว สิ่งส�ำคัญปฏิกิริยำที่จะเกิดขึ้นในทำงบวกหรือ

ลบ ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีกำรตอบสนองด้วย ดังนี้ 

●  กำรรับฟังไม่ใช่แค่เพียง “ได้ยิน” เสียงของคนอื่น

●  หลีกเลี่ยงควำมว้ำวุ่นใจลอยขณะก�ำลังฟัง

●  จดจ่อกับเนื้อหำ ควำมคิดควำมเห็นของผู้พูด

●  สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู ้พูดว่ำเรำสนใจ ด้วยกำรตั้ง-

ค�ำถำมเป็นครั้งครำวเป็นระยะๆ

●  ยืนยันว่ำเรำเข้ำใจดี อำกัปกิริยำของกำรพยักหน้ำ กำร

ออกเสียง อือ ออ ก็เป็นเทคนิคให้เขำรับรู้ว่ำ เรำรับฟังด้วยควำมตั้งใจ

8. รู้จัก และเข้าใจการจัดการความขัดแย้งด้วยการ

เจรจา

เมื่อเรำได้ยินค�ำว่ำ ควำมขัดแย้ง อำจจะเข้ำใจว่ำเป็นเรื่อง

ใหญ่โตมโหฬำร อนัทีจ่รงิควำมคดิต่ำง ควำมเหน็ทีไ่ม่ตรงกัน กถ็อืเป็น

ข้อขัดแย้งทำงควำมคิดได้ เพียงแต่อยู่ในระดับเข้มข้นขนำดไหนหรือ

เบำบำง ต้องท�ำควำมเข้ำใจว่ำในกำรท�ำงำนทุกวันนี้ มีหลำยส่วน 

หลำยเรื่องที่เข้ำใจไม่ตรงกัน และนี่เป็นวิถีแห่งกำรเจรจำเพื่อหำ 

ข้อสรุปร่วมกัน ต้องเข้ำใจเรื่องกำรเจรจำดังนี้

●  เรำเจรจำต่อรองทุกวันอยู่แล้วไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง เพียง

เพื่อให้เข้ำใจตรงกันในสิ่งที่จะด�ำเนินกำรหรือแก้ปัญหำร่วมกันให้ได้

อย่ำงรำบรื่น

●  หำควำมต้องกำรของเรำเอง และของคนอ่ืนด้วย เมือ่ต่ำง

ฝ่ำยต่ำงมีมุมมองหรือมีข้อมูลอำจต่ำงกัน กำรได้มำเจรจำร่วมกัน 

(collective) จะช่วยให้เกิดทำงออก และได้ข้อสรุป

●  กำรรับมือกับข้อขัดแย้งนั้น จ�ำเป็นต้องเข้ำใจปัญหำเพื่อ

หำวิธีเข้ำจัดกำร อำทิ กำรหลีกเลี่ยงไม่ปะทะ กำรโต้ตอบสู้กัน กำรรับ

ฟัง และยอมรับ กำรประนีประนอม และกำรหำทำงร่วมกันในกำรแก้

ปัญหำ ฯลฯ

●  ทำงออกที่ดีที่สุดคือ มุ่งไปที่ชนะ/ชนะ ดีกว่ำ หำกเป็นไป

ได้ วิธีกำรนี้เท่ำกับไม่มีใครแพ้/ชนะ ไม่มีกำรหักหำญน�้ำใจกัน ต่ำง

ฝ่ำยได้หน้ำ ไม่หมำงใจต่อกัน ซึ่งจะกลำยเป็นแผลใจอันเรื้อรัง

9. กญุแจส�าคญัของการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ

ผู้บริหำรมีหลำกหลำยสไตล์ในกำรท�ำงำน รวมทั้งวิธีคิด วิธี

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร เทคนิคกำรจัดกำรปัญหำก็แตกต่ำงกันด้วย 

อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำใครจะมีสไตล์เป็นอย่ำงไร จะไม่พ้นกุญแจส�ำคัญ 

ต่อไปนี้คือ

● หำสำเหตุหรือต้นตอของปัญหำให้ได้เสียก่อน

●  ตัดสินใจว่ำต้องแก้ไขจุดไหน อะไร อย่ำงไร

●  หำทำงออก ทำงเลือกวิธีกำรต่ำงๆ ที่เหมำะสม

●  ต้องมีข้อมูลข่ำวสำรอะไรที่จ�ำเป็นบ้ำง จะใช้หลักเกณฑ์

อะไรในกำรประเมินกำรแก้ปัญหำ

●  ลงมือตัดสินใจ กล้ำตัดสินใจ

10. การรับมือหรือจัดการกับเรื่องจริยธรรม

เรื่องของจริยธรรม หมำยถึงคุณสมบัติทำงควำมประพฤติที่

สังคมมุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นปฏิบัติ มีควำมถูกต้องในมโนธรรม 

(conscience) และยังหมำยถึงอะไรควร อะไรไม่ควร เป็นควำม 

อ่อนไหวละเอียดอ่อน ลองสังเกตต่อไปนี้

●  บำงสิ่งที่ดูแล้วรู้สึกไม่ถูกต้อง แสดงว่ำนั่นอำจจะขัดกับ

จริยธรรมเข้ำแล้ว

●  กำรขดักบัจรยิธรรมไม่เหมอืนกบักำรขดักฎหมำย (แม้ไม่

ขัดกับกฎหมำย แต่แสดงออกถึงควำมไม่เหมำะไม่ควรที่ขัดกับควำม

รู้สึกของสมำชิกในสังคม)

●  คุณค่ำแปรไปอย่ำงใหญ่หลวงตำมวัฒนธรรมแต่ละแห่ง

●  ควรศกึษำและอ่ำนเรือ่งรำวของจรยิธรรมของอำชพี สงัคม 

และวัฒนธรรมต่ำงๆ ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ และนิตยสำรต่ำงๆ เพื่อ

ประดับเป็นควำมรู้รอบตัวแล้วจะช่วยขยำยโลกทัศน์ของเรำได้อย่ำง

มำกมำย  

สรุป

ตรำบใดที่ยังต้องท�ำงำนกับผู้คน ปัจจัยต่ำงๆ ที่จะเอื้อต่อกำร

ปฏสิมัพนัธ์จงึเป็นเรือ่งส�ำคญั จงึพงึศกึษำเพือ่เป็น “ภมู”ิ ในกำรปฏบัิติ

ตอบต่อบคุคลรอบข้ำงในองค์กรทีเ่รำท�ำงำนด้วย เมือ่รูจ้กัหมัน่เตมิสิง่

เหล่ำนีใ้ห้กบัตวัเองแล้ว เท่ำกบัเพิม่คณุค่ำ และประสบกำรณ์เรือ่งคน 

เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ก็จะมีอำวุธที่ฉลำด และสง่ำงำมอันเป็น

ประโยชน์ต่ออำชีพกำรงำน TPA
news


