
 

สวัสดปีีใหม ่2556 ทกุทา่นครับ ขออํานาจสงิศักดสิทิธทิทีา่นเคารพนับถอืจงดลบันดาล
ใหท้า่นและครอบครับประสบความสขุความเจรญิตลอดปีและตลอดไป 

ทุกคนททํีางานกนิเงนิเดอืนต่างก็หวังเจรญิกา้วหนา้ ไดตํ้าแหน่งสงูขนึ รายไดส้งูขนึ มี
ความสบายใจกับสภาพสงิแวดลอ้มในการทํางาน บางคนทตํีาแหน่งใหญ่โตเงนิเดอืนสงู แตอ่ดึ
อัดและหงุดหงดิกับสภาพในบรษัิท ไม่พอใจคนนันคนโนน้ และทสีําคัญอย่างยงิคอืไม่พอใจ
หัวหนา้ สภาพการณ์แบบนีเสยีสขุภาพจติมากครับ และใน
ทสีดุก็อยู่ดว้ยกันไม่ได ้นีก็ปีใหม่แลว้ อย่าใหม้คีวามทุกข์
ซําซากวนเวยีนอยู่เลย เรามาเรยีนรูว้ธิบีรหิารหัวหนา้หรอื
เจา้นายกันหน่อยจะดีไหม ปีใหม่นีจะไดทํ้างานอย่างมี
ความสุขกายสุขใจและทีสํ า คัญเหนือสิงอืนใดคือ
สขุภาพจติด ี  

เมือพูดถึงการบริหาร เราก็มักนึกถึงบริหารงาน 
บรหิารทมีงาน บรหิารลกูนอ้ง แทท้จีรงิตอ้งบรหิารเจา้นาย
ดว้ย ในอดตีนันชวีติของลกูนอ้งอยูใ่นกํามอืของเจา้นาย แตก่ารทํางานยคุปัจจบุันมคีวามยุง่ยาก
สลับซับซอ้นมาก จําตอ้งอาศัยการพงึพาซงึกันและกันระหว่างลูกนอ้งกับเจา้นาย มใิชลู่กนอ้ง
พงึพาเจา้นายฝ่ายเดยีวดังแต่กอ่น เจา้นายก็ตอ้งพงึพาลูกนอ้งเชน่กัน เราจงึตอ้งเรยีนรูใ้หร้อบ
ดา้นเชน่ เทคนคิการเป็นหัวหนา้งาน, วธิเีลน่การเมอืงในสํานักงาน, วธิบีรหิารเจา้นาย การเรยีนรู ้
ดังกล่าวนีแมว้่าจะไม่ไดส้่งผลใหเ้งินเดือนขนึพรวดพราดหรือโบนัสมากมายทันตาเห็น แต่
สขุภาพจติในการทํางานก็จะดขีนึทกุคนทัวหนา้ 

เรอืงการบรหิารเจา้นาย มหีนังสอืป็อกเก็ตบุ๊คเล่มหนงึชอื How to manage your boss 
เขยีนโดย Raymond Monbiot เมอืปี 1980 ซงึผมไปเจอในรา้นขายหนังสอืในกรงุลอนดอนเมอื 
30 ปีทแีลว้และตัดสนิใจซอืทันท ีตอนนันไมไ่ดค้ดิอะไรมาก เห็นมันแปลกด ีอยากเรยีนรูไ้วเ้พอื
ป้องกันตัวเองดว้ยเพราะผมก็มทัีงลูกนอ้งทังหัวหนา้ ต่อมาก็มหีนังสอืทํานองเดยีวกันนีออกมา
ขายอีกเยอแยะเป็นตน้ว่า 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 และบางเลม่ก็แสบสนัมากๆ เชน่ Who’s afraid 
of the big bad boss, How to work for an idiot, Fire your boss, Sack your boss  

น่าสงัเกตวา่หนังสอืแตล่ะเลม่ตังชอืดเุดอืดเลอืดพลา่น ดทูา่จะบู๊แหลก แตเ่นือหาในเลม่
กลับเป็นคําแนะนําวธิีการทํางานร่วมกันอย่างเขา้ใจกันเขา้ทํานองรูเ้ขารูเ้รา และจะส่งผลให ้



ตนเองกา้วหนา้ไดอ้ยา่งมันคง สงา่ผา่เผย และมศัีกดศิร ีโดยไมต่อ้ง
ซอืตําแหน่ง ไม่ตอ้งเลอืยขาเกา้อ ีไม่ตอ้งหักหลังผูใ้ด และไม่ตอ้ง
ประจบสอพลอ และนีกระมังเมือหา้ปีทีแลว้ผมจึงไดร้ับเชญิจาก
รัฐวสิาหกจิยักษ์ใหญ่ใหไ้ปบรรยายเรอืง ”เทคนคิการบรหิารจัดการ
เจา้นาย” ซงึไดร้ับความสนใจอยา่งคับคัง 

เทคนิคการบริหารเจา้นายสําหรับคนทํางานทุกคนนัน มี
รายละเอยีดมากโขอยู่ แต่ฉบับนีผมขออธบิายเฉพาะกฎ 5 ขอ้ใน
การทํางานกับเจา้นาย ซงึถอืเป็นหัวใจในการบรหิารจัดการเจา้นาย 

สว่นรายละเอยีดอยา่งอนืเอาไวอ้ธบิายใหฟั้งในโอกาสอนืนะครับ  

กฎขอ้ท ี1 – จงใหค้วามเป็นธรรมแกเ่จา้นาย ใหน้กึเสมอว่าเจา้นายก็เป็นมนุษยค์น
หนงึ แตเ่นอืงจากเขาอยูใ่นตําแหน่งใหญก่วา่ทา่น เขาจงึมสีงิทตีอ้งบรหิารจัดการและรับผดิชอบ
มากมายหลายอยา่งกวา่ทา่น เป็นตน้วา่ ปัญหาของบรษัิท ปัญหากบัเจา้นายของเขาเอง ปัญหา
กับผูบ้รหิารในระดับเดยีวกัน ปัญหาปัดแขง้ปัดขาและการเมอืงในระดับของเขาเอง ปัญหากับ
ลูกนอ้ง ปัญหาครอบครัว และปัญหาสว่นตัว ดังนัน บางทเีจา้นายจงึใหค้วามสนใจท่านนอ้ยไป
หน่อย และบางทอีาจเขา้ใจท่านผดิพลาดคลาดเคลอืนอกีดว้ย จงึขอใหท้่านมองเจา้นายของ
ทา่นอยา่งเขา้ใจและจงใหค้วามเป็นธรรมแกเ่จา้นายของทา่นดว้ย 

กฎขอ้ท ี2 – จงใหอ้ภยัเจา้นาย เนอืงจากวา่เจา้นายมตํีาแหน่งใหญโ่ตกวา่ทา่น เขาจงึ
มสีงิทตีอ้งรับผดิชอบและดแูลมากมาย ดังนันบางทจีงึอาจละเลยหรอืหลงลมืการกระทําบางสงิ
บางอย่างไปบา้ง เช่น ไม่ไดบ้อกท่านใหช้ัดเจนว่างานไหนด่วนงานไหนรอได ้แลว้จู่ๆ ก็มา
โวยวายทวงงานจะเอาใหไ้ดด้ังใจ หรือบางทีก็ไม่ไดใ้หข้อ้มูลทีจําเป็นเพือสนับสนุนใหท้่าน
ทํางานไดส้ะดวกและรวดเร็วขนึ เมอืทา่นถามหรอืรายงานไปแลว้ก็ไมใ่หข้อ้คดิเห็นหรอืตอบกลับ
ในสงิทีท่านรออยู่ บางทีก็ไม่ช่วยเป็นสอืกลางหรือตัวเชอืมระหว่างท่านกับคนอืนในองค์กร 
ปลอ่ยใหส้อืสารกนัตามยถากรรม หรอืเจา้นายไมด่แูลวา่ทา่นทําถกูทางทตีอ้งการแลว้หรอืเปลา่
กอ่นจะสายเกนิไป หรอืไม่ยอมใหนํ้าทรัพยากรทมีอียูใ่นองคก์รมาชว่ยท่าน สงิทเีกดิขนึเหล่านี 
ทา่นตอ้งมองเจา้นายอยา่งเขา้ใจและจงใหอ้ภัยเขา   

กฎขอ้ท ี3 – อยา่ดหูมนิดแูคลนหรอืปรามาสเจา้นาย บางคนชอบนนิทาหรอืกระแนะ
กระแหนวา่เจา้นายเป็นคนไมม่ฝีีมอืแตเ่ตบิใหญม่าไดเ้พราะเป็นเด็กเสน้ของคนนันคนน ีแทท้จีรงิ
แลว้การมเีครอืข่ายเสน้สายหรอืทเีรยีกว่า Connection นันเป็นเรอืงด ีแสดงว่าเขารูจั้กคนเยอะ 
เขา้กับคนไดด้ี มีคนรักนับหนา้ถือตา คนแบบนีจะทําอะไรก็สะดวกเพราะมีคนคอยช่วยคอย
สนับสนุน แตก่ารทใีครสักคนจะมตํีาแหน่งใหญ่โตและสามารถนังในตําแหน่งสงูแบบนันไดโ้ดย
ไมห่กลม้หรอืโคน่ลงมานัน เขาคนนันตอ้งมฝีีมอืของตนเองดว้ยแน่นอน ลําพังการสนับสนุนหรอื
เสน้สายนันไม่สามารถประคับประคองใหอ้ยู่ไดย้ังยนืถาวรหรอกครับ คนจะเป็นหัวหนา้คนหรือ
เป็นผูบ้รหิารไดนั้นตอ้งมพีลังในตัวเองสงูมาก ตอ้งสามารถกระตุน้และผลักดันตัวเองไดโ้ดยไม่
ตอ้งรอคําสัง สามารถบรหิารจัดการเวลาเพอืใหง้านบรรลุตามเป้าหมาย สามารถบรหิารคนและ
จงูใจคนและสอืสารกบัคนทกุระดับไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตอ้งประสานงานทังในและนอกแผนก 
ตอ้งมอบหมายแจกจ่ายงานใหลู้กนอ้ง ตอ้งสามารถแสดงอํานาจและความรับผดิชอบ อกีทัง
สามารถสรา้งขวัญกําลังใจใหล้กูนอ้ง 

หากทา่นรูส้กึวา่เจา้นายของทา่นไมค่อ่ยจะมคีณุสมบัตดิังกลา่วขา้งตน้ ก็ขอใหไ้ปอา่นกฎ
ขอ้ท ี1 – จงใหค้วามเป็นธรรมแกเ่จา้นาย เพราะเขาก็เป็นมนุษยค์นหนงึ เขาก็มปัีญหาของเขา
เหมือนกัน และเผลอๆอาจมากกว่าท่านหลายเท่า อีกทังโปรดอ่านกฎขอ้ที 2 – จงใหอ้ภัย
เจา้นาย เพราะเขามทัีงงานการและความรับผดิชอบมากมาย จงึอาจหลงลมืหรอืไม่ไดทํ้าอะไร
ไปบา้ง 



กฎขอ้ท ี4 – ตอ้งเขา้ใจยุทธศาสตรข์องความกา้วหนา้ในการทํางาน ท่านจะตอ้ง
ทํางานอย่างทุ่มเทและทํางานอย่างฉลาด การทํางานแบบหัวยุ่งทังวันหรอือยูโ่ยงดกึดนืหามรุ่ง
หามคํานัน พจิารณาใหด้นีะครับว่าขยันหรอืคนอนืเขามองดว้ยความสมเพชว่าทํางานไมเ่ป็นกัน
แน่ ทา่นจงึตอ้งเรยีนรูว้ธิทํีางานอยา่งฉลาด ตอ้งเรยีนรูเ้ทคนคิทจีะทําใหง้านสําเร็จไดผ้ลลัพธท์ี
ตอ้งการในเวลาทีเหมาะสม ผลลัพธ์ของงานทุกชนิทีท่านทําหรือทุ่มเทใหนั้นจะตอ้งเกิด
ประโยชน์ต่อเจา้นาย และจะมปีระโยชน์ทําใหบ้รษัิทเจรญิรุ่งเรือง ทุกครังททํีาอะไรจงึควรคดิ
เสมอว่า ทําแลว้เกดิประโยชน์ต่อหัวหนา้หรือเจา้นายของท่านหรือไม่ และเป็นผลดตี่อบรษัิท
หรอืไม ่

กฎขอ้ท ี5 – เป็นมติรกบัเจา้นายดกีว่า มีคําพูดเก่าแก่ทีสังสอนกันมานมนานว่า 
“ทะเลาะกบันาย ตายลูกเดยีว” ผมว่าคําพูดนีแมจ้ะไม่จรงิทังรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์แต่ก็เกอืบรอ้ย
แหละครับ ดังนันท่านจงึตอ้งแสดงใหเ้จา้นายเห็นว่า ท่านเป็นแขนเป็นขาของเขา พรอ้มจะ
ร่วมมอืและชว่ยเหลอืใหเ้ขาบรรลุความสําเร็จ แต่อย่าเสแสรง้เล่นละครนะครับ เจา้นายเขาก็มี
สมองนะครับ เมอืใดก็ตามทเีจา้นายของทา่นมปัีญหา ทา่นตอ้งรบีใหค้วามสนใจและแสดงใหเ้ขา
เห็นอยา่งฉับพลันทันทวีา่ทา่นพรอ้มจะชว่ย พรอ้มจะสูปั้ญหา ไมห่นปัีญหา ทา่นจงทําใหเ้จา้นาย
ของทา่นมันใจวา่ทา่นเขา้ใจเขา ทา่นมมีมุมองอยา่งเขา มใิชม่มุมองอยา่งของทา่นเอง ทกุครังที
ทา่นพูดกบัคนอนืถงึเจา้นายของทา่น จงอยา่นนิทาเจา้นาย จงพูดถงึเขาอยา่งสรา้งสรรค ์ทกุคน
มทัีงดา้นเสยีและดา้นดแีตจ่งพูดถงึดา้นดขีองเขา เมอืใดก็ตามททีา่นตอ้งการจะบน่ ไมว่า่บน่ลับ
หลังหรือบ่นต่อหนา้ ควรเรียนรูเ้ทคนิคเมือจะบ่น และควรเรียนรูเ้ทคนิคเมือจะใหเ้ขาทําตาม
สญัญาทเีขาเคยพดูไว ้

เทคนคิการบน่คอื อยา่กลา่วหา อยา่กา้วรา้ว อยา่ปกป้อง แตร่ะบถุงึปัญหาโดยหลกีเลยีง
การระบุตัวบุคคล อธบิายถงึผลรา้ยทจีะตามมาอย่างเชน่ “เรากําลังมปัีญหา บรษัิทของเราอาจ
ไมไ่ดง้าน เป็นเพราะจนบัดนผีมยังไมไ่ดร้ับขอ้มลูทจีะมาคํานวณเลยนะครับ” หรอืการพดูวา่ “เรา
ยังไม่ไดป้ระชมุกันเลยเกอืบสัปดาหแ์ลว้ ทังทเีราตกลงกันว่าจะตอ้งประชมุกันทุกวันตอนเย็น
เพอืสรปุงาน” หรอื “เราจําเป็นอยา่งยงิทจีะตอ้งประชมุหารอืกนัในวันนกีอ่นททีกุอยา่งจะสายเกนิ
แก ้เราใชเ้วลาประชมุไมเ่กนิครงึชวัโมงเทา่นันเอง จากนันงานก็จะเดนิตอ่ไปไดค้รับ” 

สว่นเทคนคิเมอืจะใหเ้ขาทําตามสัญญา มหีลักการอยู่ทวี่า ท่านควรขอคํามันสัญญาทุก
ครังแมว้่าจะเป็นเรืองเล็กนอ้ยเพยีงใดก็ตาม และจงเตอืนใหเ้ขารูห้ากเขาลมืสัญญาทใีหไ้ว ้ที
สําคัญคอืตอ้งใชว้ธิกีารขา้งตน้อยา่งมอือาชพี นุ่มนวล สภุาพ ใหก้ารเคารพนับถอื อยา่ลมืนะครับ 
... เขาเป็นเจา้นายของทา่น 

 

 

 


