
 
 

สวัสดีปใหม 2556 ทุกทานครับ ขออํานาจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือจงดลบันดาลใหทานและครอบครัว
ประสบความสุขความเจริญตลอดปและตลอดไป 

ทุกคนท่ีทํางานกินเงินเดือนตางก็หวังเจริญกาวหนา ไดตําแหนงสูงขึ้น รายไดสูงขึ้น มีความสบายใจกับสภาพ
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน บางคนที่ตําแหนงใหญโตเงินเดือนสูง แตอึดอัดและหงุดหงิดกับสภาพในบริษัท ไมพอใจคนนั้น
คนโนน และท่ีสําคัญอยางย่ิงคือ ไมพอใจหัวหนา สภาพการณแบบนี้เสียสุขภาพจิตมากครับ และในที่สุดก็อยูดวยกันไมได 
นี่ก็ปใหมแลว อยาใหมีความทุกขซ้ําซากวนเวียนอยูเลย เรามาเรียนรูวิธีบริหารหัวหนาหรือเจานายกันหนอยจะดีไหม ปใหม
นี้จะไดทํางานอยางมีความสุขกายสุขใจและที่สําคัญเหนือส่ิงอื่นใดคือ สุขภาพจิตดี  

เม่ือพูดถึงการบริหาร เราก็มักนึกถึงบริหารงาน บริหารทีมงาน บริหารลูกนอง แทที่จริงตองบริหารเจานายดวย ใน
อดีตนั้นชีวิตของลูกนองอยูในกํามือของเจานาย แตการทํางานยุคปจจุบันมีความยุงยากสลับซับซอนมาก จําตองอาศัยการ
พึ่งพาซ่ึงกันและกันระหวางลูกนองกับเจานาย มิใชลูกนองพึ่งพาเจานายฝายเดียวดังแตกอน เจานายก็ตองพึ่งพาลูกนอง
เชนกัน เราจึงตองเรียนรูใหรอบดาน เชน เทคนิคการเปนหัวหนางาน, วิธีเลนการเมืองในสํานักงาน, วิธีบริหารเจานาย การ
เรียนรูดังกลาวนี้ แมวาจะไมไดสงผลใหเงินเดือนขึ้นพรวดพราดหรือโบนัสมากมายทันตาเห็น แตสุขภาพจิตในการทํางานก็
จะดีขึ้นทุกคนท่ัวหนา 

เร่ืองการบริหารเจานาย มีหนังสือพ็อกเก็ตบุคเลมหนึ่งชื่อ How to manage your boss เขียนโดย Raymond 
Monbiot เม่ือป 1980 ซึ่งผมไปเจอในรานขายหนังสือในกรุงลอนดอนเม่ือ 30 ปที่แลว และตัดสินใจซื้อทันที ตอนนั้นไมได
คิดอะไรมาก เห็นมันแปลกดี อยากเรียนรูไวเพื่อปองกันตัวเองดวยเพราะผมก็มีทั้งลูกนองทั้งหัวหนา ตอมาก็มีหนังสือ
ทํานองเดียวกันนี้ออกมาขายอีกเยอะแยะ เปนตนวา Managing conflict with your boss, Managing your boss in a 
week, Managing your manager, Building partnership with your boss, Is your boss mad?, You can’t win a fight 
with your boss และบางเลมก็แสบสันมากๆ เชน Who’s afraid of the big bad boss, How to work for an idiot, Fire 
your boss, Sack your boss  

นาสังเกตวาหนังสือแตละเลมต้ังชื่อดุเดือดเลือดพลาน ดูทาจะบูแหลก แตเนื้อหาในเลมกลับเปนคําแนะนําวิธีการ
ทํางานรวมกันอยางเขาใจกันเขาทํานองรูเขารูเรา และจะสงผลใหตนเองกาวหนาไดอยางม่ันคง สงาผาเผย และมีศักด์ิศรี 
โดยไมตองซ้ือตําแหนง ไมตองเล่ือยขาเกาอี้ ไมตองหักหลังผูใด และไมตองประจบสอพลอ และน่ีกระมังเม่ือหาปที่แลวผม
จึงไดรับเชิญจากรัฐวิสาหกิจยักษใหญใหไปบรรยายเร่ือง ”เทคนิคการบริหารจัดการเจานาย” ซึ่งไดรับความสนใจอยาง
คับค่ัง 

เทคนิคการบริหารเจานายสําหรับคนทํางานทุกคนนั้น มีรายละเอียดมากโขอยู แตฉบับนี้ผมขออธิบายเฉพาะกฎ 
5 ขอในการทํางานกับเจานาย ซึ่งถือเปนหัวใจในการบริหารจัดการเจานาย สวนรายละเอียดอยางอื่นเอาไวอธิบายใหฟงใน
โอกาสอื่นนะครับ  



กฎขอที่ 1 – จงใหความเปนธรรมแกเจานาย ใหนึกเสมอวาเจานายก็เปนมนุษยคนหน่ึง แตเนื่องจากเขาอยู
ในตําแหนงใหญกวาทาน เขาจึงมีส่ิงที่ตองบริหารจัดการและรับผิดชอบมากมายหลายอยางกวาทาน เปนตนวา ปญหาของ
บริษัท ปญหากับเจานายของเขาเอง ปญหากับผูบริหารในระดับเดียวกัน ปญหาปดแขงปดขาและการเมืองในระดับของเขา
เอง ปญหากับลูกนอง ปญหาครอบครัว และปญหาสวนตัว ดังนั้น บางทีเจานายจึงใหความสนใจทานนอยไปหนอย และ
บางทีอาจเขาใจทานผิดพลาดคลาดเคล่ือนอีกดวย จึงขอใหทานมองเจานายของทานอยางเขาใจและจงใหความเปนธรรม
แกเจานายของทานดวย 

กฎขอที่ 2 – จงใหอภัยเจานาย เนื่องจากวาเจานายมีตําแหนงใหญโตกวาทาน เขาจึงมีส่ิงที่ตองรับผิดชอบและ
ดูแลมากมาย ดังนั้นบางทีจึงอาจละเลยหรือหลงลืมการกระทําบางส่ิงบางอยางไปบาง เชน ไมไดบอกทานใหชัดเจนวางาน
ไหนดวนงานไหนรอได แลวจูๆก็มาโวยวายทวงงานจะเอาใหไดด่ังใจ หรือบางทีก็ไมไดใหขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนให
ทานทํางานไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น เม่ือทานถามหรือรายงานไปแลวก็ไมใหขอคิดเห็นหรือตอบกลับในส่ิงที่ทานรออยู บาง
ทีก็ไมชวยเปนส่ือกลางหรือตัวเช่ือมระหวางทานกับคนอื่นในองคกร ปลอยใหส่ือสารกันตามยถากรรม หรือเจานายไมดูแล
วาทานทําถูกทางท่ีตองการแลวหรือเปลากอนจะสายเกินไป หรือไมยอมใหนําทรัพยากรที่มีอยูในองคกรมาชวยทาน ส่ิงที่
เกิดขึ้นเหลานี้ ทานตองมองเจานายอยางเขาใจและจงใหอภัยเขา   

กฎขอที่ 3 – อยาดูหมิ่นดูแคลนหรือปรามาสเจานาย  บางคนชอบนินทาหรือกระแนะกระแหนวาเจานายเปน
คนไมมีฝมือ แตเติบใหญมาไดเพราะเปนเด็กเสนของคนนั้นคนนี้ แทที่จริงแลว การมีเครือขายเสนสายหรือที่เรียกวา 
Connection นั้นเปนเร่ืองดี แสดงวาเขารูจักคนเยอะ เขากับคนไดดี มีคนรักนับหนาถือตา คนแบบนี้จะทําอะไรก็สะดวก
เพราะมีคนคอยชวยคอยสนับสนุน แตการที่ใครสักคนจะมีตําแหนงใหญโตและสามารถนั่งในตําแหนงสูงแบบนั้นไดโดยไม
หกลมหรือโคนลงมานั้น เขาคนน้ันตองมีฝมือของตนเองดวยแนนอน ลําพังการสนับสนุนหรือเสนสายนั้นไมสามารถประคับ 
ประคองใหอยูไดย่ังยืนถาวรหรอกครับ คนจะเปนหัวหนาคนหรือเปนผูบริหารไดนั้นตองมีพลังในตัวเองสูงมาก ตองสามารถ
กระตุนและผลักดันตัวเองไดโดยไมตองรอคําส่ัง สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย สามารถบริหาร
คนและจูงใจคนและส่ือสารกับคนทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองประสานงานทั้งในและนอกแผนก ตองมอบหมาย
แจกจายงานใหลูกนอง ตองสามารถแสดงอํานาจและความรับผิดชอบ อีกทั้งสามารถสรางขวัญกําลังใจใหลูกนอง 

หากทานรูสึกวาเจานายของทานไมคอยจะมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ก็ขอใหไปอานกฎขอที่ 1 – จงใหความเปน
ธรรมแกเจานาย เพราะเขาก็เปนมนุษยคนหน่ึง เขาก็มีปญหาของเขาเหมือนกัน และเผลอๆอาจมากกวาทานหลายเทา อีก
ทั้งโปรดอานกฎขอที่ 2 – จงใหอภัยเจานาย เพราะเขามีทั้งงานการและความรับผิดชอบมากมาย จึงอาจหลงลืมหรือไมได
ทําอะไรไปบาง 

กฎขอที่ 4 – ตองเขาใจยุทธศาสตรของความกาวหนาในการทํางาน ทานจะตองทํางานอยางทุมเทและ
ทํางานอยางฉลาด การทํางานแบบหัวยุงทั้งวันหรืออยูโยงดึกด่ืนหามรุงหามคํ่านั้น พิจารณาใหดีนะครับวาขยันหรือทํางาน
อยางนาสมเพชกันแน ทานจึงตองเรียนรูวิธีทํางานอยางฉลาด ตองเรียนรูเทคนิคที่จะทําใหงานสําเร็จไดผลลัพธที่ตองการใน
เวลาที่เหมาะสม ผลลัพธของงานทุกช้ินที่ทานทําหรือทุมเทใหนั้นจะตองเกิดประโยชนตอเจานาย และจะมีประโยชนทําให
บริษทัเจริญรุงเรือง ทุกคร้ังที่ทําอะไรจึงควรคิดเสมอวา ทําแลวเกิดประโยชนตอหัวหนาหรือเจานายของทานหรือไม และ
เปนผลดีตอบริษัทหรือไม 

กฎขอที่ 5 – เปนมิตรกับเจานายดีกวา มีคําพูดเกาแกที่ส่ังสอนกันมานมนานวา “ทะเลาะกับนาย ตายลูก
เดียว” ผมวาคําพูดนี้แมจะไมจริงทั้งรอยเปอรเซ็นต แตก็เกือบรอยแหละครับ ดังนั้นทานจึงตองแสดงใหเจานายเห็นวา ทาน
เปนแขนเปนขาของเขา พรอมจะรวมมือและชวยเหลือใหเขาบรรลุความสําเร็จ แตอยาเสแสรงเลนละครนะครับ เจานายเขา
ก็มีสมองนะครับ เม่ือใดก็ตามที่เจานายของทานมีปญหา ทานตองรีบใหความสนใจและแสดงใหเขาเห็นอยางฉับพลันทันที
วาทานพรอมจะชวย พรอมจะสูปญหา ไมหนีปญหา ทานจงทําใหเจานายของทานม่ันใจวาทานเขาใจเขา ทานมีมุมมอง



อยางเขา มิใชมุมมองอยางของทานเอง ทุกคร้ังที่ทานพูดกับคนอ่ืนถึงเจานายของทาน จงอยานินทาเจานาย จงพูดถึงเขา
อยางสรางสรรค ทุกคนมีทั้งดานเสียและดานดี แตจงพูดถึงดานดีของเขา เม่ือใดก็ตามที่ทานตองการจะบน ไมวาบนลับ
หลังหรือบนตอหนา ควรเรียนรูเทคนิคเม่ือจะบน และควรเรียนรูเทคนิคเม่ือจะใหเขาทําตามสัญญาที่เขาเคยพูดไว 

เทคนิคการบนคือ อยากลาวหา อยากาวราว อยาปกปอง แตระบุถึงปญหาโดยหลีกเล่ียงการระบุตัวบุคคล 
อธิบายถึงผลรายที่จะตามมาอยางเชน “เรากําลังมีปญหา บริษัทของเราอาจไมไดงาน เปนเพราะจนบัดนี้ผมยังไมไดรับ
ขอมูลที่จะมาคํานวณเลยนะครับ” หรือการพูดวา “เรายังไมไดประชุมกันเลยเกือบสัปดาหแลว ทั้งที่เราตกลงกันวาจะตอง
ประชุมกันทุกวันตอนเย็นเพื่อสรุปงาน” หรือ “เราจําเปนอยางย่ิงที่จะตองประชุมหารือกันในวันนี้กอนที่ทุกอยางจะสายเกิน
แก เราใชเวลาประชุมไมเกินคร่ึงชั่วโมงเทานั้นเอง จากนั้นงานก็จะเดินตอไปไดครับ” 

สวนเทคนิคเม่ือจะใหเขาทําตามสัญญา มีหลักการอยูที่วา ทานควรขอคําม่ันสัญญาทุกคร้ังแมวาจะเปนเร่ืองเล็ก 
นอยเพียงใดก็ตาม และจงเตือนใหเขารูหากเขาลืมสัญญาที่ใหไว ที่สําคัญคือตองใชวิธีการขางตนอยางมืออาชีพ นุมนวล 
สุภาพ ใหการเคารพนับถือ อยาลืมนะครับ ... เขาเปนเจานายของทาน 

ถาทานอยากใหสถาบัน AMC สงบทความอยางนี้ของผมไปใหอานเปนประจําทางไปรษณียโดยไมตอง
ไปดูในเว็บ ก็แจงช่ือที่อยูไปที่สถาบัน AMC ไดเลยนะครับที่ amc.purchasing@gmail.com หรือโทรศัพท 0 2260 
7326-8 หรือโทรสาร 0 2664 0700 แลวเขาจะสง “เรียนรูเคล็ดลับจัดซื้อกับอาจารยเช่ียวชาญ” แบบที่ทานถืออยู
นี้ไปใหทานทางไปรษณียทกุเดือนโดยอัตโนมัติ จะใหสงไปที่บานหรือใหสงไปที่ทํางานก็ระบุใหชัดเจน ... ฟรี
ครับ … แตถาตองการอานฉบับเกายอนหลังก็จะตองไปหาอานในเว็บเอาเองที่ www.thai.org/amc มีโพสตเอาไว
ทุกฉบับครบถวนเลยครับ   
 กรณีที่ทานตองการไดบทความในระบบอิเล็กทรอนิกส ก็ไมตองแจงอะไรใหใครทราบ ไปดาวนโหลด
มาจากเว็บ www.thai.org/amc ไดเลยตลอด 24 ช่ัวโมง ไมตองสมัครสมาชิกและไมตองใส Password อะไรทั้งนั้น 
ฟรีครับ 

 
 
 


