เทคนิคสร้างความผูกพันกับพนักงาน
วิเชียร ตีรสุภาพกุล
Global Co., Ltd.

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

5.

ให้กำ�ลังใจทีมงาน

ทีมงานเติบโตขึน้ ได้กจ็ ากวัฒนธรรมของความเปิดกว้าง และ
ความไว้วางใจระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน เมื่อพนักงานรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมงานภายในองค์กรเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะทุ่มเทเวลา
และพลังงานลงไปในตัวเนื้องานมากเท่านั้น
วิธีการ (Best Practice)
ที ม งานเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นบรรยากาศของความร่ ว มมื อ
ซึ่ ง พนั ก งานจะมี ทั ศ นคติ บ วกเกี่ ย วกั บ งาน และยั ง ประกั น ได้ ถึ ง
ประสิทธิภาพอันยิ่งใหญ่ ในฐานะของผู้จัดการแล้ว การเน้นย�้ำค�ำว่า
“พวกเราอยู่ในเรือล�ำเดียวกัน” เป็นการปลูกฝัง และสร้างสปิริตของ
ความเป็นทีม การแบ่งปันข้อมูลส�ำคัญๆ ขององค์กร การถ่ายทอด
ค�ำชื่นชมจากลูกค้าหรือการถ่ายทอดแบ่งปันผลการประชุม เท่ากับ
สร้างความเป็นน�้ำหนึ่งเดียวกันเพื่อพิชิตเป้าหมายงานให้ได้
ความร่วมมือภายในทีมจะช่วยลดการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน ใน
ท�ำนองเดียวกันกลับจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลงานให้ส�ำเร็จไวมาก
ขึ้น การร่วมมือกันของพนักงานกันและกันจะสร้างความมั่นใจใน
ระหว่างสมาชิกในทีม เมื่อไหร่ที่พบความเบี่ยงเบนหรือข้อบกพร่อง
ก็จะร่วมกันช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกต้องเข้าที่

การส่ ง เสริ ม ที ม งานด้ ว ยการยอมรั บ พนั ก งานผู ้ ซึ่ ง เต็ ม ใจ
จะช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันนี้ เป็นการสร้างความยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน และความชื่นชม ความประทับใจจากการช่วยเหลือกันใน
ลักษณะนี้
เมื่อเพื่อนร่วมงานมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จะส่งผลให้การ
ท�ำงานประสบความส�ำเร็จ และอย่างมีประสิทธิภาพ นีแ่ หละคือความ
ผูกพันในงาน และน้อยนักที่จะตีจากไปอยู่ที่อื่น

6. สร้างให้ลูกค้ายอมรับทีม

ทุกวันนี้ ผู้น�ำที่ดีที่สุด ผู้จัดการที่ดีที่สุด และพนักงานที่ดีที่สุด
ล้วนอยู่ในสายตาของลูกค้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ผู้น�ำ ผู้จัดการ
พนักงาน ล้วนต้องเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับความต้องการของลูกค้า
ทัง้ ระดับภายใน และภายนอก พวกเขาจะต้องเจอกับความต้องการที่
เหนือที่มากเกินกว่าค�ำว่าความพอใจ นั่นหมายความว่า ตรงเวลา มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจด้วย.
วิธีการ (Best Practice)
ประชุ ม กั บ ที ม งานแล้ ว ประเมิ น ดู ว ่ า หน่ ว ยงานของเรามี
ทรัพยากรที่พร้อมจะบริการตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่
ประเมินว่าลูกค้าของหน่วยงานเราตอบสนองอย่างไรบ้างในเรือ่ งเวลา
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เราต้องแน่ใจก่อนว่าทีมงานของเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่า
ถือเรื่องเวลาเป็นเรื่องด่วนแค่ไหนอย่างไร
จัดการประชุมกับลูกค้าทัง้ จากภายนอก และภายในด้วยการ
พูดคุยเพื่อหาข้อมูล เพื่อเป็นการหาข้อมูล และหาวิธีแก้ไขให้แก่
ทีมงานในการตอบสนองลูกค้าได้ดี ทันใจมากขึ้น อาจจะต้องตั้ง
ค�ำถามเพื่อครอบคลุมปัญหา และสิ่งที่คาดว่าลูกค้าต้องการ เพื่อ
เป็นการปรับปรุงคุณภาพ และบริการ การร่วมกันหาทางออกหรือ
ข้อสรุปของการแก้ปัญหานี้ถือว่าเป็นการเห็นความส�ำคัญของลูกค้า
นี่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ขอให้พนักงานถือเป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหาเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ดี การมีโอกาสพบปะ พูดคุย
ประชุมกันเหล่านี้ มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการระดมสมอง
การให้คุณค่า และความส�ำคัญแก่ลูกค้า เป็นมาตรวัดทัศนคติ ความ
ส�ำเร็จของการท�ำงานเป็นทีม
ขอให้ใช้หนทางเช่นนีใ้ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้านี้ ไม่
เพียงสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเท่านัน้ แต่ยงั สร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าอีกด้วย

7. การโค้ชพนักงาน

บทบาทของการเป็นผู้จัดการคือการส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
แรงบันดาลใจ และโค้ชพนักงานให้สร้างผลงานในระดับสูงสุด การ
โค้ชพนักงานเพือ่ ให้พวกเขาเข้าใจความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
ของเรา ผู้จัดการผู้ซึ่งให้การโค้ชอยู่เป็นประจ�ำจะเพิ่มพูนความผูกพัน
กับองค์กร
วิธีการ (Best Practice)
ขอให้ใช้เวลาท�ำความเข้าใจงาน และความท้าทายทีพ่ นักงาน
ต้องเผชิญอยู่ การประเมินการท�ำงานเท่ากับเป็นการปรับปรุงผลงาน
ทั้งในระดับรายบุคคล และระดับทีมด้วย ดังนั้น จึงเป็นความจ�ำเป็น
ที่ผู้จัดการจะต้อง “ปรับจูน” ตัวเองให้เข้าถึงจิตใจของพวกเขา และ
ต้องเข้าใจอย่างเต็มที่ในตัวพนักงาน แล้วพนักงานจะนับถือ และ
ยอมรับฟังค�ำชี้แนะ การโค้ชชิ่งอย่างน่าทึ่งทีเดียว
เมื่อได้ให้ค�ำแนะน�ำ โค้ชสิ่งต่างๆ ที่เป็นสารัตถะแก่พนักงาน
แล้ว จะต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ชี้แนะไปนั้นปฏิบัติได้จริง ในฐานะผู้จัดการ
อาจต้องยกตัวอย่างเฉพาะอย่างลงไปว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้เขาเห็น
เป็นแนวทางตัวอย่าง สิง่ ใดควรเริม่ สิง่ ใดควรหยุดหรือควรด�ำเนินการ
ต่อไป ขอให้ด�ำเนินงานในแนวทางเช่นนี้ต่อไป เพื่อเสริมให้พนักงาน
ติดตามความก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจ
ต้องแน่ใจว่าการโค้ชจะสามารถช่วยให้พนักงานท�ำงานได้
อย่างมีผลงาน จงให้ก�ำลังใจพนักงานได้ตรวจสอบ และติดตามผล
การท�ำงาน ตรวจสอบมิติส�ำคัญๆ ของรายบุคคล และรายกลุ่ม ขอให้
แน่ใจว่าค�ำแนะน�ำ การโค้ชตรงกับสิ่งที่ก�ำลังขาดหรือต้องท�ำการ
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ปรับปรุงหรือไม่ มิฉะนั้นจะเป็นการโค้ชผิดจุด ผิดประเด็น

8. ปฏิบัติตามข้อมูลสะท้อนจากพนักงาน

องค์กรที่มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงงาน องค์กร ฯลฯ
หลังจากที่ผู้บริหารได้เสร็จสิ้นการส�ำรวจว่าจะท�ำอย่างไรให้องค์กร
ก้าวหน้า พนักงานจะสนใจกับการมองดูการวางแผนไปสูผ่ ลลัพธ์ และ
การมีส่วนร่วมอย่างไร และเมื่อได้ประชุมเรื่องการปรับปรุงองค์กร
อย่างไรแล้ว ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะท�ำลายกระบวนการส�ำรวจได้
รวดเร็วเท่าการขาดการลงมือ เพราะการขาดการลงมือท�ำเท่ากับ
ลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้น�ำองค์กร ลดทอนความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างรุนแรงมีเดียว
วิธีการ (Best Practice)
ในฐานะของผู้จัดการแล้ว การแชร์ผลการส�ำรวจเพื่อการ
วางแผนการท�ำงานต่อพนักงานมีความส�ำคัญอย่างยิง่ จึงจ�ำเป็นต้อง
ชี้แจงอธิบายจุดเด่นๆ และแนวโน้มจากการร่วมกันอภิปรายออก
ความเห็น ตลอดจนการแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับผลส�ำรวจด้วย ขอให้
ถามเพื่อขอความเห็นหรือค�ำแนะน�ำเพื่อการปรับปรุง ร่วมกันถกถึง
อุปสรรคของการปรับปรุง และทีมงานจะแก้ไขอุปสรรคให้ลุล่วงได้
อย่างไร ให้ทำ� การรวบรวม และคัดเลือกหัวข้อทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะน�ำไปใช้
และวางเป็นแผนปฏิบัติงานร่วมกัน
ขอให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ รวมทั้งความ
ก้าวหน้าของการสื่อข้อความตลอดจนความส�ำเร็จให้แก่พนักงานได้
รั บ รู ้ ต ลอดปี แนวทางนี้ ส ามารถลงมื อ ท� ำ ได้ ต อนประชุ ม ที ม งาน
จดหมายข่าว และการลงข่าวสารความเคลื่อนไหวในสื่อภายในของ
องค์กร ข้อส�ำคัญ อย่าท�ำเพียงแค่มอบหมายงานแก่ผเู้ กีย่ วข้องแล้วก็
แล้วกันไป เพราะนี่คือการนิ่งเฉยเสมือนไม่ได้ท�ำอะไรเลย
การลงมือปฏิบตั จิ ริง ลุยจริง จะสร้างความมัน่ ใจอย่างชัดเจน
เป็นการสื่อความว่าการลงมือปฏิบัติเช่นนี้เชื่อมโยงกับการส�ำรวจ
อย่างไร จะส่งผลสัมฤทธิ์อย่างไรพอๆ กับความริเริ่มของการท�ำธุรกิจ
ทีเดียว สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมงานเข้าใจถึงความส�ำคัญของผลลัพธ์ที่เรา
มีความผูกพัน เพราะนี่คือการก�ำลังปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์กร
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สรุป

ขอสรุปสุดท้ายตรงนี้ว่า

“ความผูกพันของพนักงานถือเป็นการลงทุนอย่าง
หนึ่งที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นเอกสิทธิ์ของอนาคตที่จะ
พิสูจน์ถึงผลิตภาพ และผลงานขององค์กรของเรา”
			

-เอียน ฮัตชินสัน-

