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	 วันน้ีเรามามองกันในมุมของคนที่เป็นหัวหน้า	 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	ผู้บริหาร	หรือแม้กระทั่ง	CEO	 
ของบรษิทัว่า	 เขามคีวามรูส้กึอย่างไรกนับ้าง	สิง่ทีบ่คุลากร 
ทัว่	 ๆ	 ไป	 อย่างเรา	 ๆ	 เวลาทีม่องไปยงัต�าแหน่งผูบ้ริหาร 
ขององค์กร	 เราจะรู ้สึกว่าคนกลุ ่มนี้เป็นคนที่มีความรู ้	 
ความสามารถ	 มีทักษะในการท�างานที่เหนือกว่าคนอื่น 
มีอะไรบางอย่างที่ท�าให้เขาไม่เหมือนกับบุคลากรปกติท่ัวไป 
แต่หารู้ไม่ว่า	ผูบ้รหิารระดบัสงู	ๆ 	เหล่านี	้ต่างกม็คีวามรู้สกึ
นกึคดิ	 ทีไ่ม่แตกต่างกบับคุลากรอย่างเรา	 ๆ	 ท่าน	 ๆ	 เลย	 
ลองมาดกัูนครบัว่า	ผูบ้รหิารเขามคีวามคดิกนัอย่างไรบ้าง

 รูส้กึเหนือ่ยทีต้่องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั 
บุคลากร บุคลากรปกติมักจะเข้าหาผู้บริหารด้วยปัญหา 
ของการท�างานต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั	ซึง่ตวับคุลากรเอง 
กม็กัจะคดิว่า	 หน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหานัน้	 เป็นหน้าท่ีของ
หวัหน้า	ไม่ใช่หน้าทีข่องตนเอง	แต่สิง่ทีผู่บ้รหิารคดิอยูล่กึ	ๆ 
ในใจกค็อื	เขาเองกเ็ป็นบคุลากรคนหนึง่เหมอืนกนั	มคีวามไม่รู้ 
เหมอืนกัน	แล้วท�าไมต้องมาแก้ไขปัญหาให้กบับคุลากร	ทัง้	ๆ	ที่ 
ก็ไม่รู ้เหมือนกัน	 แต่บุคลากรมองว่า	 ผู้บริหารจะต้องรู้ 
ทกุเรือ่ง	ต้องแก้ปัญหาได้ทกุเรือ่ง	ซึง่นีเ่องเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ 
บุคลากรบางคนก็ยังคงเป็นบุคลากรวันยันค�่า	 แต่บุคลากร
บางคนสามารถเตบิโตไปเป็นผูบ้ริหารได้นัน่เอง	ถ้ามองกนัจรงิ						ๆ	 
แล้วผู้บริหารเองก็เหนื่อยเหมือนกับบุคลากรนั่นแหละครับ 
เพยีงแต่เขาไม่ได้มาบอกพวกเราให้ทราบเท่านัน้เอง

 ผู้บริหารก็มีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากบุคลากร  
บคุลากรมกัจะมองว่าผูบ้รหิารจะต้องมชีวีติทีม่คีวามสขุ	 มบ้ีาน	 

มรีถ	 มีคนรับใช้	 ท่ีคอยอ�านวยความสะดวกให้	 มเีงนิเดอืน
มากมาย	พอใช้ไปตลอดชีวติ	 ซ่ึงสิง่ท่ีผูบ้ริหารไม่เคยมาบอก
พวกเราเหล่าบคุลากรเลยกค็อื	เขาเองกเ็ป็นบคุลากรคนหนึง่	
เป็นมนุษย์เงนิเดอืนคนหน่ึง	ท่ีบงัเอญิได้รับแต่งตัง้ให้มคีวาม
รับผดิชอบท่ีสงูกว่าบคุลากรคนอืน่เท่าน้ันเอง	 ผูบ้รหิารเอง 
ก็มีหนี้	 มีค่าใช้จ่าย	 มีปัญหาในชีวิตส่วนตัว	 เหมือนกับ
บคุลากรคนหน่ึงเหมอืนกนั

 ผูบ้รหิารเองบางครัง้กไ็ม่ได้อยากเป็นผูบ้รหิาร  
บุคลากรมักจะคิดว่า	การได้เป็นผู้บริหารระดับสูง	ๆ	นั้น	 
มีความเท่ห์มากมาย	 มีหน้าท่ีการงานท่ีม่ันคง	 และได้รับ 
การยอมรบั	แต่จรงิ	ๆ	แล้ว	ผูบ้รหิารเองบางครัง้กค็ดิเหมอืนกัน
ว่า	ตนเองไม่ต้องการท่ีจะมาเป็นผูบ้ริหารแบบน้ีเลย	อยากใช้ 
ชีวติสบาย	ๆ	แบบบคุลากรปกต	ิไม่ต้องมาน่ังรับผดิชอบทัง้ 
ในเรือ่งงาน	เรือ่งลกูน้อง	และปัญหาต่าง		ๆ	ในทีมงานทีจ่ะต้อง
เข้ามาแก้ไขมากมาย	บางคร้ังผู้บริหารระดับสูงเองก็อยาก 
ท่ีจะมชีีวติ	 และมเีวลาส่วนตวัท่ีอยากจะท�าอะไรบ้า	 ๆ	 บ้าง	
ไม่ต้องมานั่งปั้นหน้าอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงู

 อย่าคิดว่าผู้บริหารไม่รู ้ว่าเรานินทาอะไรไว้ 
บคุลากรส่วนใหญ่คดิว่า	 ค�านินทาผูบ้ริหารท่ีคยุกนัระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเองจะไม่มีทางไปถึงหูของผู้บริหารได้เลย 
หน้าต่างมหี	ูประตมูช่ีอง	ความลบัไม่มใีนโลกแน่นอน	เพราะหนึง่ 
ในกลุม่บคุลากรคนใดคนหน่ึง	 กจ็ะเอาเร่ืองเหล่าน้ีมาเล่าให้
ผูบ้ริหารฟังตรง	ๆ	แต่ผูบ้ริหารเขากเ็ป็นผูใ้หญ่พอทีจ่ะไม่เอา
เร่ืองราวเหล่าน้ีมาใส่ใจ
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ป้อมต�ำรวจ



	 เกอืบสามสบิปีมาแล้ว	ผมเคยอาศยัอยูใ่นซอยเดยีวกบั 
นายพลต�ารวจคนหน่ึง	เป็นซอยเงยีบ	ๆ 	พืน้ถนนไม่ด	ียามค�า่ 
ก็มืดเปลี่ยว	 ดวงไฟบนเสาในซอยท�างานบ้างไม่ท�างานบ้าง	
วันหนึ่งนายพลต�ารวจคนนั้นได้รับต�าแหน่งเป็นอธิบดีกรม
ต�ารวจ	 วนัต่อมาชาวบ้านในซอยกเ็หน็ป้อมต�ารวจหลงัหน่ึง
โผล่ข้ึนหน้าบ้านอธิบดีกรมต�ารวจคนใหม่	 ซอยมืดกลาย
เป็นซอยสว่างในบัดดล	โจรผู้ร้ายสูญพันธุ์ไปจากซอยนั้น 
ราวเนรมติ	 คร้ันท่านลงจากต�าแหน่ง	 ซอยน้ันกม็ดืดงัเดมิ	
และป้อมต�ารวจกก็ลายเป็นป้อมร้างช่ัวข้ามคนื			
	 อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของไทยอาศัยในซอย
เล็กมืด	เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี	เพียงช่ัว
ข้ามคืนซอยมืดเปลี่ยวน้ันก็กลายเป็นซอยท่ีปลอดภัยท่ีสุดใน
กรงุเทพฯ	ปรากฏป้อมต�ารวจทีห่น้าบ้านราวกบัเทวดาเสกให้	 
เช่นเดียวกัน	 ซอยบ้านท่านก็กลับคืนสู ่สภาพเดิมทันทีท่ี
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นอดตีนายกรัฐมนตรี				
	 ชีวิตมนุษย์มีข้ึนมีลงเป็นเร่ืองธรรมดา	ในช่วงขาข้ึน 
‘ป้อมต�ารวจ’	กป็รากฏข้ึนต่อหน้าอย่างมหศัจรรย์	เม่ือถงึช่วง 
ขาลง	ป้อมต�ารวจกร้็าง	เป็นสจัธรรมโลก	‘ป้อมต�ารวจ’อยูใ่น 
รปูต่าง	ๆ 	เงนิเดอืนสงู	รถประจ�าต�าแหน่ง	การเบกิค่ารักษา
พยาบาล	 ค่าเล่าเรียนลกู	สารพดัผมมญีาตมิิตรจ�านวนมาก 
ทีท่�างานในวงการเอกชน	เม่ือขาข้ึน	ได้รับ	‘ป้อมต�ารวจ’	เป็น
รถประจ�าต�าแหน่ง	ได้โบนสั	ค่าประกนัสขุภาพ	ค่าเล่าเรยีนลกู 
ไปจนถึงหุ ้นบริษัท	 เมื่อไม่สามารถตอบสนองนโยบาย 
เบือ้งบน	(ซ่ึงมกัเป็นยอดขาย)	‘ป้อมต�ารวจ’	กห็ายวบัไปกบัตา 
	 หากป ้อมต� ารวจหายไปจากหน ้ าบ ้ านนายก
รฐัมนตรีได้	 เราชาวบ้านเดนิดนิกค็วรท�าใจว่า	 ไม่มีอะไรท่ี 

อยูย่ัง้ถาวร	 ในสงัคมทีเ่กยีรต	ิ ชือ่เสยีงวดักันทีเ่ปลือก	 การ
มียศ-เสื่อมยศ	 มีลาภ-เส่ือมลาภเป็นเร่ืองธรรมดาอย่างยิ่ง 
บางคนจมไม่ลง	 กท็นทกุข์	 แต่ไม่สามารถเปลีย่นความจรงิ
ท่ีว่าเขาหลุดจากวงโคจรเดิมแล้วส่วนคนที่สามารถมองข้าม
เรื่องป้อมต�ารวจหาย	 ท�างานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิม	
แล้วค่อยลุกขึ้นมาใหม่	 ก็ไม่ตายสักคน	 ผมเห็นหลายคน
ประสบความส�าเรจ็วธินีี	้ โลกมแีรงโน้มถ่วงทีด่งึสรรพส่ิงลง
มาตดิดนิ	ลกูโป่งลอยขึน้ฟ้าถงึจดุจดุหนึง่ก็ร่วงลงมา	ไม่มสีิง่ใด 
หนีรอดกฎการดงึสูพ่ืน้	 อ�านาจกม็	ี ‘แรงโน้มถ่วง’	 เช่นกนั	
สจัธรรมโลกคอืเมือ่มกีารเกดิกม็กีารดบั	แต่หากเราสามารถ
มองว่ามนัไม่ใช่การดบั	มองว่ามนัเป็นเพยีง	‘การเปล่ียนผ่าน’ 
ของสรรพสิง่	เรากจ็ะรับมอืกบัเร่ืองป้อมต�ารวจหายได้ง่ายขึน้ 
เพราะเรารูว่้ามนัมาชัว่คราว	แล้ววนัหนึง่มนัจะร้างรา	มแีต่
คนโง่จงึยดึมัน่ถอืมัน่กบั	 ‘ป้อมต�ารวจ’	 มองว่ามนัเป็นเรือ่ง
ถาวร	และเศร้าเสยีใจเมือ่สญูเสยีมนัไป
	 เราควรที่จะใช้ตัวอย่างป้อมต�ารวจหายจ�านวนมาก
รอบตวัเราเป็นประโยชน์	ใช้ชวีติอย่างไม่ประมาท	เตรยีมพร้อม
รบัวนัไม่ดี	 หรือวนัที	่ ‘ป้อมต�ารวจ’	 ร้างรา	 เพราะเมือ่เตรยีม
พร้อมดี	 ก็ยังมีเงินเหลือพอสร้าง	 ‘ป้อมต�ารวจ’	 ใหม่เองได้	 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นต�าแหน่งที่มีอ�านาจที่สุด 
ในโลก	 แทบจะสามารถสั่งเป็นสั่งตายใครก็ได้ในโลก 
ประธานาธิบดีบางคนเมื่อพ้นต�าแหน่งเคยให้สัมภาษณ์ว่า	 
‘คิดถึง’	 อ�านาจที่เคยมีนั้น	 แต่โชคดีที่รัฐธรรมนูญของ 
ประเทศนัน้ไม่อนญุาตให้ใครตัง้ตวัเป็นเผดจ็การครองอ�านาจ 
ตลอดชวีติ	หลายท่านลงจากอ�านาจไปแล้วสร้าง	‘ป้อมต�ารวจ’	ใหม่ 
ข้ึนมาเอง	โดยการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนษุยชาตจิรงิ		ๆ		 
จมิม	ีคาร์เตอร์,	บลิ	คลนิตนั	เป็นตวัอย่าง	สร้างทีอ่ยูอ่าศัย
ให้คนจน	 ช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนยากไร้ทั่วโลก 
ไปจนถงึช่วยเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพ‘ป้อมต�ารวจ’แบบนี ้
อยูท่นนานกว่ามาก	ไม่ค่อยผพุงั	เพราะมนัสร้างด้วยใจ
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 ผูบ้รหิารเองกไ็ม่รู้หรอกว่าสิง่ทีต่ดัสนิใจท�าไปนัน้
เป็นสิง่ทีถ่กูหรอืไม่	 บคุลากรจะมคีวามเชือ่ว่า	 ถ้าผูบ้ริหาร 
ตัดสินใจแล้ว	น่ันคอืสิง่ทีถ่กูต้องและดทีีส่ดุ	ซึง่กเ็ป็นอย่างน้ัน
จรงิ	ๆ	เพราะผูบ้รหิารจะต้องศกึษาและพจิารณาข้อเท็จจริง 
ต่าง	ๆ	อย่างถ้วนถีแ่ล้ว	แต่ในความเป็นจรงิ	กม็บีางคร้ังท่ี 
ผู้บริหารรูส้กึสงสยั	และไม่รูว่้า	สิง่ทีไ่ด้ตดัสนิใจไปแล้วน้ันมันดี 
หรอืไม่ด	ี และจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรบ้าง	 แต่ด้วยการ
เป็นผู้บริหารก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานและผู้ตาม
ทกุคนให้ได้
 การเป็นผู ้บริหารนั้นไม่ได้รู ้ไปซะทุกเรื่อง  
ผูบ้รหิารเองกต้็องสอบถาม	ศกึษาข้อมลู	บางครัง้กต้็องอาศยั
บุคลากรมอืด	ี ในการให้ความเหน็ในเรือ่งต่าง	 ๆ	 เช่นกนั	 
อย่าคิดว่าผู้บริหารจะรู้ไปซะทุกเรื่อง	เพราะผู้บริหารก็เป็น 
คน	ๆ 	หนึง่		ซึง่มทีัง้รูแ้ละไม่รู	้บคุลากรบางคนกม็องว่า	ในเมือ่ 
เป็นผูบ้รหิารแล้ว	กต้็องรูท้กุเรือ่งส	ิแต่จรงิ	ๆ	แล้วมนักค็ง
ไม่ได้รูม้ากมายขนาดนัน้	 ถ้ารูข้นาดนัน้จรงิ	 ๆ	 กค็งไม่ต้อง
เสียเงินจ่ายเงินเดือนเพื่อจ้างบุคลากรมาท�างานแล้วล่ะครับ	 
ท�าเองดกีว่า	แล้วเอาเงนิทัง้หมดมาให้ผูบ้ริหารใช้ไม่ดีกว่าหรอื 
ดังน้ันถ้าได้ยินผูบ้รหิารบอกว่า	“เรือ่งนีผ้มไม่ทราบ”	กข็อให้
เข้าใจว่ามนัเป็นเรือ่งธรรมดาของคนเรานะครบั
 บางครัง้กอ็ยากจะบอกบคุลากรว่า “ท�าตาม
ท่ีบอกเถอะ” ส่ิงทีผู่บ้รหิารไม่ค่อยชอบใจ	กค็อื	 เวลาท่ีต้อง
สัง่การอะไรบคุลากร	 แล้วมบีคุลากรมาถามว่าท�าไมต้องท�า
อย่างนัน้	ไม่ท�าอย่างนี	้ท�าไมถงึตดัสนิใจอย่างนัน้	อย่างน้ี	ฯลฯ 
ตัวผู้บริหารเองถึงแม้จะมีเหตุผลตอบได้อย่างชัดเจนก็ตาม	

แต่ใจจริง	ๆ 	แล้วกอ็ยากให้บคุลากรท�าตามสิง่ท่ีตนได้ตดัสนิใจ 
ไปแล้ว	 โดยไม่ต้องมาน่ังสอบถามอะไรให้มากความ	 เพราะ
ให้ตนเป็นผูบ้ริหารแล้ว	ตนกท็�าหน้าท่ีอย่างดท่ีีสดุแล้ว	จะมา
ถามท�าไมอกี
 อยากให้บคุลากรท�างานให้ส�าเร็จให้ได้	 ผูบ้รหิาร
ทุกคนล้วนต้องการให้บุคลากรท�างานให้ส�าเร็จตามหน้าที่
ท่ีได้รับมอบหมาย	 ไม่ว่าผูบ้ริหารคนน้ันจะสนใจ	 ใส่ใจในตวั
บคุลากรหรือไม่กต็าม	 เพราะสิง่ท่ีผูบ้ริหารท�าในการบรหิาร
บคุลากรกค็อื	รับเข้ามาท�างาน	มอบหมายงาน	สอนงาน	ส่งไป 
อบรม	จ่ายเงนิเดอืนให้	มสีวสัดกิารท่ีด	ีฯลฯ	ทุกสิง่ทกุอย่าง 
ท่ีให้ไป	 กข็อแค่ให้บุคลากรท�าผลงานให้ได้ตามท่ีบริษัทคาดหวัง 
ไว้แค่น้ันเอง
	 สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผู ้บริหารระดับสูงอยากจะ
ระบายความรู้สึกให้กับบุคลากรได้รับทราบความรู้สึกลึกๆ				
ในการท�างานบ้าง	เพราะผูบ้ริหารจริง	ๆ 	แล้วกค็อื	บคุลากร
คนหน่ึง	 ซ่ึงกนิเงนิเดอืนเหมือนกบับคุลากรคนอืน่	 มคีวาม
รู้สกึนึกคดิเหมือนกบัคนธรรมดาท่ัวไป	 เหน่ือยเป็น	 ท้อได้	
เบือ่ได้	ฯลฯ	ไม่ได้มอีะไรวเิศษไปกว่าคนอืน่ๆ	เลย
 เพียงแต่ด้วยความรับผิดชอบที่มีอยู่เต็มอกว่า
ตนเองเป็นผูน้�า กต้็องปิดบงัเรือ่งเหล่านีไ้ว้ ไม่สามารถที่
จะแสดงอาการเหนือ่ยหรอืท้อแท้ออกมาให้เห็นได้ ทัง้นีก้็
เพือ่ให้เกดิขวญัและก�าลังใจในการท�างานร่วมกนันัน่เอง
 
	 	 	 	โดย	ประคลัภ์	ปัณฑพลงักรู	
	 	 	 ท่ีมา	www.peoplevalue.co.th

ว่าควรจะเอาอะไรมาจูงใจนาย สิ่งที่เจ้านายจะเดินตามทาง
ท่ีเราขดีไว้ให้กง่็ายขึน้ ตวัอย่างเช่น ถ้าเจ้านายต้องการกล่อง 
หรือต้องการหน้า เราจะได้เลือกงานหรือโครงการที่จะ
น�าเสนอได้ถูกใจมากขึ้น แทนที่เราจะน�าเสนองานที่ให้
เจ้านายไปพบปะกับบุคลากร อาจจะต้องน�าเสนองานที่ 
เจ้านายจะได้ออกทีวี ได้พบกับรัฐมนตรี แต่ถ้าเจ้านาย
ต้องการท�างานเพื่องาน เราอาจจะเสนอโครงการที่ใหม่ ๆ  
และท้าทายให้เจ้านายพจิารณากไ็ด้ การทีเ่รารูส้ิง่จงูใจเจ้านาย 
เหมือนกับการที่เรารู้ว่าช้างชอบกินอะไร ลิงชอบกินอะไร 
เสือชอบกินอะไร เราสามารถน�าเอาปัจจัยจูงใจเหล่านี้ไปใช้ 
ประโยชน์ในการบรหิารเจ้านายและท�างานร่วมกบัเจ้านายได้  
เราสามารถพูดถูกใจและตรงใจเจ้านายมากข้ึน และต�าแหน่ง 
คนรู ้ใจก็คงจะอยู ่ไม่ไกล มีลูกน้องบางคนรู้ใจเจ้านาย 

จนเจ้านายติด เหมือนติดยาเสพติด วันไหนลูกน้องคนนั้นไม่
มาท�างาน เจ้านายไม่ทานอาหารกลางวัน เพราะไม่มีเพื่อน  
เจ้านายจะต้องชวนลูกน้องท่ีรู ้ใจคนนี้ไปออกก�าลังกาย  
ไปทานข้าว บ่นเรื่องต่าง ๆ  ให้ฟัง ถือซื้อใจเจ้านายได้ขนาดนี้  
การบริหารเจ้านายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
 สรุปว่าการบริหารเจ้านายให้ได้ผลจะต้องเริ่มต้น
จากการศึกษาข้อมูลเจ้านายให้ครอบคลุมทั้งประวัติในอดีต 
ทั้งสถานะปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคต ถ้าเราสามารถ 
รู้ข้อมลูมากและวเิคราะห์ข้อมลูให้เชือ่มโยงกนัได้ การบรหิาร 
เจ้านายย่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน 

                              ที่มา www.peoplevalue.co.th

ป้อมต�ำรวจ



4 5
 การที่เราจะบริหารอะไรก็ตาม สิ่งแรกที่จะต้องท�า 
คือ การศึกษาสิ่งนั้นก่อน เราอยากจะเปิดร้านอาหาร เรา 
ต้องศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารให้ทะลุปรุโปร่งก่อน  
ทั้งในเรื่องอาหาร สถานที่ การตลาด รสชาติ   การบริการ  
แหล่งวตัถดุบิ การบรหิารคน ฯลฯ ถ้าเรามีรถยนต์สักคันหนึง่  
ถ้าเราต้องศึกษาดูให้ละเอียดว่ารถคันนั้นมีระบบการขับขี ่
แบบไหน เครื่องยนต์มีก�าลังเท่าไหร่ กินน�้ามันมากน้อย 
แค่ไหน โดยรวมแล้วรถยนต์คันนี้มีจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง  
จุดเด่นมีอะไรบ้าง ถ้าเรายังขาดความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เราจะ 
บริหารไม่ได้ หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
 การบริหารเจ้านายก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่เราจะ
ก�าหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการบริหารเจ้านาย เรา
จะต้องศึกษาเจ้านายให้ละเอียดว่าเป็นคนอย่างไร ประวัติ
ครอบครัว ส่วนตัว ประวัติการท�างาน ระดับการศึกษา 
อปุนสิยัใจคอ รวมถงึเป้าหมายในชวีติของเจ้านายเป็นอย่างไร 
ถ้าเรายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งมีประโยชน์ต่อการบริหาร
เจ้านายมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ 
ทุกเรือ่งของเจ้านายอย่างละเอียด ไม่รูไ้ม่ได้ คงไม่ถงึขนาดนัน้ 
ส่วนวิธีการที่จะเรียนรู้ข้อมูลของเจ้านายก็มีหลากหลายวิธี
ซึ่งจะมีการพูดถึงต่อไป 
 พอพดูถงึข้อมลูของเจ้านาย เราควรจะรูเ้รือ่งอะไรบ้าง 
จุดนี้คงบอกชัดเจนไม่ได้ แต่ที่บอกได้คือ เราต้องรู ้ที่มา 
(ประวัติ) ของเจ้านาย เราต้องรู้ที่อยู่  (สถานภาพและอุปนิสัย 
ในปัจจุบัน) รวมถึงเราต้องรู้ที่ที่เจ้านายจะไป (เป้าหมาย 
ในชีวิต) สรุปง่ายๆ คือ เราต้องรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ของเจ้านาย จะท�าให้เราบริหารเจ้านายได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ลองมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องรู้อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตของเจ้านายอย่างไร และรู้ไปท�าไม 
 รู้ที่มา (อดีต) ประวัติศาสตร์คือที่มาของปัจจุบัน 
การที่เรารู้จักประวัติของคน ๆ หนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ 
สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น    เพราะประวัติศาสตร์
บางเรื่องสืบเนื่องมามีอิทธิพลกับปัจจุบัน เจ้านายบางคน 
เป็นคนที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน ต้องต่อสู้ดิ้นรน 
ด้วยตัวเองมาโดยตลอด เจ้านายบางคนผ่านร้อนผ่านหนาว
จากหลากหลายองค์กรทั้งองค์กรใหญ่องค์กรเล็ก เจ้านาย
บางคนเป็นนักเรียนนอก (เมือง) บางคนก็เป็นนักเรียน 
(เมือง) นอก เจ้านายบางคนเป็นคนทีเ่ริม่ท�างานตัง้แต่วยัเดก็ 

เจ้านายบางคนเคยมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ฯลฯ เมื่อ
เรารู้ข้อมูลอดีตไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัว เรื่องครอบครัว 
เรื่องการศึกษา เรื่องหน้าที่การงาน เรื่องความส�าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวของเจ้านาย จะช่วยให้เราเข้าใจเจ้านายคนนัน้ 
ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ที่เขาคิดเช่นนี้ที่เขาแสดงออกเช่นนั้น เพราะ
เขาเคยมีบทเรียนในเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจ
ที่มาหรือเบื้องหลังการถ่ายท�าของชีวิตเจ้านาย เราอาจจะ 
วิพากษ์วิจารณ์เจ้านายตามที่เราเห็น แทนที่จะเข้าใจเขา 
ตามที่เขาเป็น (มา) เนื่องจากพฤติกรรมบางเรื่องเราต้อง 
ตีความจากบริบทของเบ้ืองหลังชีวิตของเขามากกว่า
การตีความแบบเหมารวมโดยใช้มาตรฐานของคนทั่วไป 
ในสังคม ถ้าเราเป็นผู้สอบสวนอบุตัเิหตรุถยนต์ชนกนับนถนน 
ในบางกรณีเราจะตีความจากภาพรถที่เราเห็นเพียงอย่าง
เดียวและสรุปว่าใครผิดใครถูกนั้นคงไม่ได้ เราอาจจะ 
ต ้องย ้อนกลับไปดูร ่องรอยของการเบรกที่ปรากฏ 
บนถนน เราอาจจะต้องไปถามพยานผู้รู ้เห็นเหตุการณ์
ก่อนการชนกัน 
 รู้ที่อยู่ (ปัจจุบัน) การรู้สถานะและข้อมูลต่าง ๆ  
ทีเ่จ้านายเป็นอยูใ่นปัจจบุนั จะช่วยให้เราเข้าใจท่าทขีองเจ้านาย
ในแต่ละช่วงเวลาได้ดขีึน้ เช่น บางเวลาเจ้านายต้องการเพือ่น 
บางเวลาเจ้านายต้องการคนช่วยคิด บางเวลาเจ้านาย 
ต้องการคนท�างาน บางเวลาเจ้านายต้องการข้อมูล บางครั้ง 
เจ้านายเครียด บางครั้งเจ้านายเบื่อ บางครั้งเจ้านายเซ็ง จะมี 
ใครบ้างที่คอยติดตามอารมณ์ อาการ และอากัปกิริยาของ
หัวหน้าได้ดีกว่าเราซึ่งเป็นลูกน้อง การเข้าใจเจ้านายในขณะ 
ที่เจ้านายเป็นอยู่จะช่วยให้เราบริหารเจ้านายได้ดีขึ้น  เพราะ 
เราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจนายได้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละ 
เราต้องพยายามจับจุดของเจ้านายให้ได้ว่าช่วงเวลาใน
แต่ละแบบ เจ้านายขาดอะไร แล้วเราพอจะเติมเต็มให้กับ
เจ้านายได้หรือไม่ 
 รู ้ที่จะไป(อนาคต) คนบางคนท�างานเพื่อเงิน  
คนบางคนท�างานเพื่อกล่อง (ต�าแหน่งหน้าที่) คนบางคน 
ท�างานเพื่อเกียรติยศชื่อเสียง คนบางคนท�างานเพื่อก้าวไป
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ คนบางคนท�างานเพื่องาน (ชอบ) 
คนบางคนมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่ากี่ป ีจะต้องเป็น
อะไร ได้อะไร มีอะไร ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้ของเจ้านายเราได้  
การบริหารเจ้านายก็จะง่ายข้ึนไปอีก เพราะเท่ากับว่าเรารู้

โครงก�รพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นของบุคล�กร (Basic Skill)
หลักสูตร “ก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร”
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แหล่งวตัถดุบิ การบรหิารคน ฯลฯ ถ้าเรามรีถยนต์สกัคนัหนึง่  
ถ้าเราต้องศึกษาดูให้ละเอียดว่ารถคันนั้นมีระบบการขับขี ่
แบบไหน เครื่องยนต์มีก�าลังเท่าไหร่ กินน�้ามันมากน้อย 
แค่ไหน โดยรวมแล้วรถยนต์คันนี้มีจุดบกพร่องตรงไหนบ้าง  
จุดเด่นมีอะไรบ้าง ถ้าเรายังขาดความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เราจะ 
บริหารไม่ได้ หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
 การบริหารเจ้านายก็เช่นเดียวกัน ก่อนที่เราจะ
ก�าหนดกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการบริหารเจ้านาย เรา
จะต้องศึกษาเจ้านายให้ละเอียดว่าเป็นคนอย่างไร ประวัติ
ครอบครัว ส่วนตัว ประวัติการท�างาน ระดับการศึกษา 
อปุนสิยัใจคอ รวมถึงเป้าหมายในชีวติของเจ้านายเป็นอย่างไร 
ถ้าเรายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งมีประโยชน์ต่อการบริหาร
เจ้านายมากขึ้นเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้ 
ทกุเรือ่งของเจ้านายอย่างละเอยีด ไม่รูไ้ม่ได้ คงไม่ถงึขนาดนัน้ 
ส่วนวิธีการที่จะเรียนรู้ข้อมูลของเจ้านายก็มีหลากหลายวิธี
ซึ่งจะมีการพูดถึงต่อไป 
 พอพดูถงึข้อมลูของเจ้านาย เราควรจะรูเ้รือ่งอะไรบ้าง 
จุดนี้คงบอกชัดเจนไม่ได้ แต่ที่บอกได้คือ เราต้องรู ้ที่มา 
(ประวัติ) ของเจ้านาย เราต้องรู้ที่อยู่  (สถานภาพและอุปนิสัย 
ในปัจจุบัน) รวมถึงเราต้องรู้ที่ที่เจ้านายจะไป (เป้าหมาย 
ในชีวิต) สรุปง่ายๆ คือ เราต้องรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ของเจ้านาย จะท�าให้เราบริหารเจ้านายได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 ลองมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องรู้อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคตของเจ้านายอย่างไร และรู้ไปท�าไม 
 รู้ที่มา (อดีต) ประวัติศาสตร์คือที่มาของปัจจุบัน 
การที่เรารู้จักประวัติของคน ๆ หนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจ 
สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น    เพราะประวัติศาสตร์
บางเร่ืองสืบเน่ืองมามีอิทธิพลกับปัจจุบัน เจ้านายบางคน 
เป็นคนที่เกิดมาจากครอบครัวท่ียากจน ต้องต่อสู้ด้ินรน 
ด้วยตัวเองมาโดยตลอด เจ้านายบางคนผ่านร้อนผ่านหนาว
จากหลากหลายองค์กรทั้งองค์กรใหญ่องค์กรเล็ก เจ้านาย
บางคนเป็นนักเรียนนอก (เมือง) บางคนก็เป็นนักเรียน 
(เมือง) นอก เจ้านายบางคนเป็นคนทีเ่ริม่ท�างานตัง้แต่วยัเด็ก 

เจ้านายบางคนเคยมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ฯลฯ เมื่อ
เรารู้ข้อมูลอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว 
เรื่องการศึกษา เรื่องหน้าที่การงาน เรื่องความส�าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวของเจ้านาย จะช่วยให้เราเข้าใจเจ้านายคนนัน้ 
ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ที่เขาคิดเช่นนี้ที่เขาแสดงออกเช่นนั้น เพราะ
เขาเคยมีบทเรียนในเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจ
ที่มาหรือเบื้องหลังการถ่ายท�าของชีวิตเจ้านาย เราอาจจะ 
วิพากษ์วิจารณ์เจ้านายตามที่เราเห็น แทนที่จะเข้าใจเขา 
ตามที่เขาเป็น (มา) เนื่องจากพฤติกรรมบางเรื่องเราต้อง 
ตีความจากบริบทของเบื้องหลังชีวิตของเขามากกว่า
การตีความแบบเหมารวมโดยใช้มาตรฐานของคนทั่วไป 
ในสงัคม ถ้าเราเป็นผูส้อบสวนอบุตัเิหตรุถยนต์ชนกนับนถนน 
ในบางกรณีเราจะตีความจากภาพรถที่เราเห็นเพียงอย่าง
เดียวและสรุปว่าใครผิดใครถูกนั้นคงไม่ได้ เราอาจจะ 
ต ้องย ้อนกลับไปดูร ่องรอยของการเบรกที่ปรากฏ 
บนถนน เราอาจจะต้องไปถามพยานผู้รู ้เห็นเหตุการณ์
ก่อนการชนกัน 
 รู้ที่อยู่ (ปัจจุบัน) การรู้สถานะและข้อมูลต่าง ๆ  
ทีเ่จ้านายเป็นอยูใ่นปัจจุบนั จะช่วยให้เราเข้าใจท่าทขีองเจ้านาย
ในแต่ละช่วงเวลาได้ดขีึน้ เช่น บางเวลาเจ้านายต้องการเพือ่น 
บางเวลาเจ้านายต้องการคนช่วยคิด บางเวลาเจ้านาย 
ต้องการคนท�างาน บางเวลาเจ้านายต้องการข้อมูล บางครั้ง 
เจ้านายเครียด บางครั้งเจ้านายเบื่อ บางครั้งเจ้านายเซ็ง จะมี 
ใครบ้างที่คอยติดตามอารมณ์ อาการ และอากัปกิริยาของ
หัวหน้าได้ดีกว่าเราซึ่งเป็นลูกน้อง การเข้าใจเจ้านายในขณะ 
ที่เจ้านายเป็นอยู่จะช่วยให้เราบริหารเจ้านายได้ดีขึ้น  เพราะ 
เราสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจนายได้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละ 
เราต้องพยายามจับจุดของเจ้านายให้ได้ว่าช่วงเวลาใน
แต่ละแบบ เจ้านายขาดอะไร แล้วเราพอจะเติมเต็มให้กับ
เจ้านายได้หรือไม่ 
 รู ้ที่จะไป(อนาคต) คนบางคนท�างานเพื่อเงิน  
คนบางคนท�างานเพื่อกล่อง (ต�าแหน่งหน้าที่) คนบางคน 
ท�างานเพื่อเกียรติยศชื่อเสียง คนบางคนท�างานเพื่อก้าวไป
สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ คนบางคนท�างานเพื่องาน (ชอบ) 
คนบางคนมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่ากี่ป ีจะต้องเป็น
อะไร ได้อะไร มีอะไร ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้ของเจ้านายเราได้  
การบริหารเจ้านายก็จะง่ายขึ้นไปอีก เพราะเท่ากับว่าเรารู้

โครงก�รพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นของบุคล�กร (Basic Skill)
หลักสูตร “ก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร”
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	 เกือบสามสิบปีมาแล้ว	ผมเคยอาศยัอยูใ่นซอยเดยีวกบั 
นายพลต�ารวจคนหนึง่	เป็นซอยเงยีบ	ๆ 	พืน้ถนนไม่ด	ียามค�า่ 
ก็มืดเปลี่ยว	 ดวงไฟบนเสาในซอยท�างานบ้างไม่ท�างานบ้าง	
วันหน่ึงนายพลต�ารวจคนนั้นได้รับต�าแหน่งเป็นอธิบดีกรม
ต�ารวจ	 วนัต่อมาชาวบ้านในซอยกเ็หน็ป้อมต�ารวจหลงัหน่ึง
โผล่ขึ้นหน้าบ้านอธิบดีกรมต�ารวจคนใหม่	 ซอยมืดกลาย
เป็นซอยสว่างในบัดดล	โจรผู้ร้ายสูญพันธุ์ไปจากซอยนั้น 
ราวเนรมติ	 ครัน้ท่านลงจากต�าแหน่ง	 ซอยนัน้กม็ดืดงัเดมิ	
และป้อมต�ารวจก็กลายเป็นป้อมร้างชัว่ข้ามคนื			
	 อดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของไทยอาศัยในซอย
เล็กมืด	เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี	เพียงช่ัว
ข้ามคืนซอยมืดเปลี่ยวนั้นก็กลายเป็นซอยที่ปลอดภัยท่ีสุดใน
กรงุเทพฯ	ปรากฏป้อมต�ารวจทีห่น้าบ้านราวกบัเทวดาเสกให้	 
เช่นเดียวกัน	 ซอยบ้านท่านก็กลับคืนสู่สภาพเดิมทันทีท่ี
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรกีลายเป็นอดตีนายกรฐัมนตร	ี			
	 ชีวิตมนุษย์มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดา	ในช่วงขาข้ึน 
‘ป้อมต�ารวจ’	ก็ปรากฏขึน้ต่อหน้าอย่างมหศัจรรย์	เมือ่ถงึช่วง 
ขาลง	ป้อมต�ารวจก็ร้าง	เป็นสจัธรรมโลก	‘ป้อมต�ารวจ’อยูใ่น 
รปูต่าง	ๆ 	เงนิเดอืนสงู	รถประจ�าต�าแหน่ง	การเบกิค่ารักษา
พยาบาล	 ค่าเล่าเรยีนลกู	สารพดัผมมญีาตมิติรจ�านวนมาก 
ทีท่�างานในวงการเอกชน	เมือ่ขาขึน้	ได้รบั	‘ป้อมต�ารวจ’	เป็น
รถประจ�าต�าแหน่ง	ได้โบนสั	ค่าประกนัสขุภาพ	ค่าเล่าเรยีนลกู 
ไปจนถึงหุ ้นบริษัท	 เมื่อไม่สามารถตอบสนองนโยบาย 
เบือ้งบน	(ซึง่มกัเป็นยอดขาย)	‘ป้อมต�ารวจ’	กห็ายวบัไปกบัตา 
	 หากป ้อมต� ารวจหายไปจากหน ้ าบ ้ านนายก
รฐัมนตรไีด้	 เราชาวบ้านเดนิดนิกค็วรท�าใจว่า	 ไม่มอีะไรท่ี 

อยูย่ัง้ถาวร	 ในสงัคมท่ีเกยีรต	ิ ช่ือเสยีงวดักนัท่ีเปลอืก	 การ
มียศ-เสื่อมยศ	 มีลาภ-เสื่อมลาภเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง 
บางคนจมไม่ลง	 กท็นทุกข์	 แต่ไม่สามารถเปลีย่นความจรงิ
ท่ีว่าเขาหลุดจากวงโคจรเดิมแล้วส่วนคนท่ีสามารถมองข้าม
เรื่องป้อมต�ารวจหาย	 ท�างานที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าเดิม	
แล้วค่อยลุกข้ึนมาใหม่	 ก็ไม่ตายสักคน	 ผมเห็นหลายคน
ประสบความส�าเร็จวธีิน้ี	 โลกมีแรงโน้มถ่วงท่ีดงึสรรพสิง่ลง
มาตดิดนิ	ลกูโป่งลอยขึน้ฟ้าถงึจดุจดุหนึง่กร่็วงลงมา	ไม่มส่ิีงใด 
หนีรอดกฎการดงึสูพ่ืน้	 อ�านาจกม็	ี ‘แรงโน้มถ่วง’	 เช่นกนั	
สจัธรรมโลกคอืเมือ่มีการเกดิกม็กีารดบั	แต่หากเราสามารถ
มองว่ามนัไม่ใช่การดบั	มองว่ามนัเป็นเพยีง	‘การเปลีย่นผ่าน’ 
ของสรรพสิง่	เรากจ็ะรบัมอืกบัเรือ่งป้อมต�ารวจหายได้ง่ายข้ึน 
เพราะเรารู้ว่ามันมาช่ัวคราว	แล้ววนัหน่ึงมนัจะร้างรา	มแีต่
คนโง่จงึยดึมัน่ถอืม่ันกบั	 ‘ป้อมต�ารวจ’	 มองว่ามนัเป็นเรือ่ง
ถาวร	และเศร้าเสยีใจเม่ือสญูเสยีมันไป
	 เราควรท่ีจะใช้ตัวอย่างป้อมต�ารวจหายจ�านวนมาก
รอบตวัเราเป็นประโยชน์	ใช้ชีวติอย่างไม่ประมาท	เตรียมพร้อม
รบัวนัไม่ด	ี หรอืวนัท่ี	 ‘ป้อมต�ารวจ’	 ร้างรา	 เพราะเมือ่เตรยีม
พร้อมดี	 ก็ยังมีเงินเหลือพอสร้าง	 ‘ป้อมต�ารวจ’	 ใหม่เองได้	 
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นต�าแหน่งที่มีอ�านาจที่สุด 
ในโลก	 แทบจะสามารถสั่งเป็นสั่งตายใครก็ได ้ในโลก 
ประธานาธิบดีบางคนเมื่อพ้นต�าแหน่งเคยให้สัมภาษณ์ว่า	 
‘คิดถึง’	 อ�านาจท่ีเคยมีน้ัน	 แต่โชคดีท่ีรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศนัน้ไม่อนญุาตให้ใครตัง้ตวัเป็นเผดจ็การครองอ�านาจ 
ตลอดชวีติ	หลายท่านลงจากอ�านาจไปแล้วสร้าง	‘ป้อมต�ารวจ’	ใหม่ 
ข้ึนมาเอง	โดยการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตจิรงิ		ๆ		 
จมิมี	คาร์เตอร์,	บลิ	คลนิตนั	เป็นตวัอย่าง	สร้างท่ีอยูอ่าศยั
ให้คนจน	 ช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนยากไร้ทั่วโลก 
ไปจนถงึช่วยเป็นตวักลางเจรจาสนัตภิาพ‘ป้อมต�ารวจ’แบบนี ้
อยูท่นนานกว่ามาก	ไม่ค่อยผพุงั	เพราะมันสร้างด้วยใจ
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 ผูบ้รหิารเองกไ็ม่รู้หรอกว่าสิง่ทีต่ดัสนิใจท�าไปนัน้
เป็นสิง่ทีถ่กูหรอืไม่	 บคุลากรจะมคีวามเชือ่ว่า	 ถ้าผูบ้รหิาร 
ตดัสนิใจแล้ว	นัน่คอืสิง่ทีถ่กูต้องและดทีีส่ดุ	ซึง่กเ็ป็นอย่างนัน้
จรงิ	ๆ	เพราะผูบ้รหิารจะต้องศกึษาและพจิารณาข้อเทจ็จรงิ 
ต่าง	ๆ	อย่างถ้วนถีแ่ล้ว	แต่ในความเป็นจรงิ	กม็บีางครัง้ที ่
ผูบ้รหิารรูส้กึสงสยั	และไม่รูว่้า	สิง่ทีไ่ด้ตดัสนิใจไปแล้วนัน้มนัด ี
หรอืไม่ด	ี และจะส่งผลอย่างไรต่อองค์กรบ้าง	 แต่ด้วยการ
เป็นผู้บริหารก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานและผู้ตาม
ทกุคนให้ได้
 การเป็นผู ้บริหารนั้นไม่ได้รู ้ไปซะทุกเรื่อง  
ผูบ้รหิารเองก็ต้องสอบถาม	ศกึษาข้อมลู	บางครัง้กต้็องอาศยั
บคุลากรมอืด	ี ในการให้ความเหน็ในเรือ่งต่าง	 ๆ	 เช่นกนั	 
อย่าคิดว่าผู้บริหารจะรู้ไปซะทุกเรื่อง	เพราะผู้บริหารก็เป็น 
คน	ๆ 	หนึง่		ซึง่มทีัง้รูแ้ละไม่รู	้บคุลากรบางคนกม็องว่า	ในเมือ่ 
เป็นผูบ้รหิารแล้ว	กต้็องรูท้กุเรือ่งส	ิแต่จรงิ	ๆ	แล้วมนักค็ง
ไม่ได้รูม้ากมายขนาดนัน้	 ถ้ารูข้นาดนัน้จรงิ	 ๆ	 กค็งไม่ต้อง
เสียเงินจ่ายเงินเดือนเพ่ือจ้างบุคลากรมาท�างานแล้วล่ะครับ	 
ท�าเองดกีว่า	แล้วเอาเงินทัง้หมดมาให้ผูบ้รหิารใช้ไม่ดกีว่าหรอื 
ดงันัน้ถ้าได้ยนิผูบ้รหิารบอกว่า	“เรือ่งนีผ้มไม่ทราบ”	กข็อให้
เข้าใจว่ามนัเป็นเรือ่งธรรมดาของคนเรานะครบั
 บางครัง้กอ็ยากจะบอกบคุลากรว่า “ท�าตาม
ทีบ่อกเถอะ” สิง่ทีผู่บ้รหิารไม่ค่อยชอบใจ	กค็อื	 เวลาทีต้่อง
สัง่การอะไรบคุลากร	 แล้วมบีคุลากรมาถามว่าท�าไมต้องท�า
อย่างนัน้	ไม่ท�าอย่างนี	้ท�าไมถงึตดัสนิใจอย่างนัน้	อย่างนี	้ฯลฯ 
ตัวผู้บริหารเองถึงแม้จะมีเหตุผลตอบได้อย่างชัดเจนก็ตาม	

แต่ใจจรงิ	ๆ 	แล้วกอ็ยากให้บคุลากรท�าตามสิง่ทีต่นได้ตดัสนิใจ 
ไปแล้ว	 โดยไม่ต้องมานัง่สอบถามอะไรให้มากความ	 เพราะ
ให้ตนเป็นผูบ้รหิารแล้ว	ตนกท็�าหน้าทีอ่ย่างดทีีส่ดุแล้ว	จะมา
ถามท�าไมอกี
 อยากให้บุคลากรท�างานให้ส�าเรจ็ให้ได้	 ผูบ้รหิาร
ทุกคนล้วนต้องการให้บุคลากรท�างานให้ส�าเร็จตามหน้าท่ี
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	 ไม่ว่าผูบ้รหิารคนนัน้จะสนใจ	 ใส่ใจในตวั
บคุลากรหรอืไม่กต็าม	 เพราะสิง่ทีผู่บ้รหิารท�าในการบรหิาร
บคุลากรกค็อื	รบัเข้ามาท�างาน	มอบหมายงาน	สอนงาน	ส่งไป 
อบรม	จ่ายเงนิเดอืนให้	มสีวสัดกิารทีด่	ีฯลฯ	ทกุสิง่ทกุอย่าง 
ทีใ่ห้ไป	 ก็ขอแค่ให้บคุลากรท�าผลงานให้ได้ตามทีบ่รษิทัคาดหวงั 
ไว้แค่นัน้เอง
	 ส่ิงเหล่านี้คือส่ิงที่ผู ้บริหารระดับสูงอยากจะ
ระบายความรู้สึกให้กับบุคลากรได้รับทราบความรู้สึกลึกๆ				
ในการท�างานบ้าง	เพราะผูบ้รหิารจรงิ	ๆ 	แล้วกค็อื	บคุลากร
คนหนึง่	 ซึง่กนิเงนิเดอืนเหมอืนกบับคุลากรคนอืน่	 มคีวาม
รูส้กึนกึคดิเหมอืนกบัคนธรรมดาทัว่ไป	 เหนือ่ยเป็น	 ท้อได้	
เบือ่ได้	ฯลฯ	ไม่ได้มอีะไรวเิศษไปกว่าคนอืน่ๆ	เลย
 เพียงแต่ด้วยความรับผิดชอบที่มีอยู่เต็มอกว่า
ตนเองเป็นผูน้�า กต้็องปิดบงัเรือ่งเหล่านีไ้ว้ ไม่สามารถที่
จะแสดงอาการเหนือ่ยหรอืท้อแท้ออกมาให้เหน็ได้ ทัง้นีก้็
เพือ่ให้เกดิขวญัและก�าลงัใจในการท�างานร่วมกนันัน่เอง
 
	 	 	 	โดย	ประคลัภ์	ปัณฑพลงักรู	
	 	 	 ทีม่า	www.peoplevalue.co.th

ว่าควรจะเอาอะไรมาจูงใจนาย สิ่งที่เจ้านายจะเดินตามทาง
ทีเ่ราขดีไว้ให้กง่็ายขึน้ ตวัอย่างเช่น ถ้าเจ้านายต้องการกล่อง 
หรือต้องการหน้า เราจะได้เลือกงานหรือโครงการที่จะ
น�าเสนอได้ถูกใจมากข้ึน แทนท่ีเราจะน�าเสนองานที่ให้
เจ้านายไปพบปะกับบุคลากร อาจจะต้องน�าเสนองานที่ 
เจ้านายจะได้ออกทีวี ได้พบกับรัฐมนตรี แต่ถ้าเจ้านาย
ต้องการท�างานเพื่องาน เราอาจจะเสนอโครงการที่ใหม่ ๆ  
และท้าทายให้เจ้านายพจิารณากไ็ด้ การท่ีเรารูส้ิง่จงูใจเจ้านาย 
เหมือนกับการที่เรารู้ว่าช้างชอบกินอะไร ลิงชอบกินอะไร 
เสือชอบกินอะไร เราสามารถน�าเอาปัจจัยจูงใจเหล่านี้ไปใช้ 
ประโยชน์ในการบรหิารเจ้านายและท�างานร่วมกบัเจ้านายได้  
เราสามารถพดูถกูใจและตรงใจเจ้านายมากขึน้ และต�าแหน่ง 
คนรู ้ใจก็คงจะอยู ่ไม่ไกล มีลูกน้องบางคนรู ้ใจเจ้านาย 

จนเจ้านายติด เหมือนติดยาเสพติด วันไหนลูกน้องคนนั้นไม่
มาท�างาน เจ้านายไม่ทานอาหารกลางวัน เพราะไม่มีเพื่อน  
เจ้านายจะต้องชวนลูกน้องที่รู ้ใจคนนี้ไปออกก�าลังกาย  
ไปทานข้าว บ่นเรื่องต่าง ๆ  ให้ฟัง ถือซื้อใจเจ้านายได้ขนาดนี้  
การบริหารเจ้านายก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
 สรุปว่าการบริหารเจ้านายให้ได้ผลจะต้องเริ่มต้น
จากการศึกษาข้อมูลเจ้านายให้ครอบคลุมท้ังประวัติในอดีต 
ทั้งสถานะปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคต ถ้าเราสามารถ 
รู้ข้อมลูมากและวเิคราะห์ข้อมลูให้เชือ่มโยงกนัได้ การบรหิาร 
เจ้านายย่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน 

                              ที่มา www.peoplevalue.co.th

ป้อมต�ำรวจ



	 วันนี้เรามามองกันในมุมของคนท่ีเป็นหัวหน้า	 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	ผู้บริหาร	หรือแม้กระทั่ง	CEO	 
ของบรษัิทว่า	 เขามคีวามรู้สกึอย่างไรกนับ้าง	สิง่ท่ีบคุลากร 
ทัว่	 ๆ	 ไป	 อย่างเรา	 ๆ	 เวลาท่ีมองไปยงัต�าแหน่งผูบ้ริหาร 
ขององค์กร	 เราจะรู ้สึกว่าคนกลุ ่มนี้เป็นคนที่มีความรู	้ 
ความสามารถ	 มีทักษะในการท�างานที่เหนือกว่าคนอื่น 
มีอะไรบางอย่างท่ีท�าให้เขาไม่เหมือนกับบุคลากรปกติท่ัวไป 
แต่หารู้ไม่ว่า	ผูบ้ริหารระดบัสงู	ๆ 	เหล่าน้ี	ต่างกมี็ความรู้สกึ
นกึคดิ	 ท่ีไม่แตกต่างกบับคุลากรอย่างเรา	 ๆ	 ท่าน	 ๆ	 เลย	 
ลองมาดกูนัครับว่า	ผูบ้ริหารเขามคีวามคดิกนัอย่างไรบ้าง

 รูส้กึเหนือ่ยทีต้่องมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั 
บุคลากร บุคลากรปกติมักจะเข้าหาผู้บริหารด้วยปัญหา 
ของการท�างานต่าง	ๆ 	ท่ีเกดิข้ึนในแต่ละวนั	ซ่ึงตวับคุลากรเอง 
กม็กัจะคดิว่า	 หน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาน้ัน	 เป็นหน้าท่ีของ
หวัหน้า	ไม่ใช่หน้าท่ีของตนเอง	แต่สิง่ท่ีผูบ้ริหารคดิอยูล่กึ	ๆ 
ในใจก็คอื	เขาเองกเ็ป็นบุคลากรคนหน่ึงเหมอืนกนั	มคีวามไม่รู้ 
เหมอืนกนั	แล้วท�าไมต้องมาแก้ไขปัญหาให้กบับคุลากร	ทัง้	ๆ	ที่ 
ก็ไม่รู ้เหมือนกัน	 แต่บุคลากรมองว่า	 ผู้บริหารจะต้องรู้ 
ทกุเรือ่ง	ต้องแก้ปัญหาได้ทุกเร่ือง	ซ่ึงน่ีเองเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ 
บุคลากรบางคนก็ยังคงเป็นบุคลากรวันยันค�่า	 แต่บุคลากร
บางคนสามารถเตบิโตไปเป็นผูบ้รหิารได้นัน่เอง	ถ้ามองกนัจรงิ						ๆ	 
แล้วผู้บริหารเองก็เหน่ือยเหมือนกับบุคลากรน่ันแหละครับ 
เพยีงแต่เขาไม่ได้มาบอกพวกเราให้ทราบเท่าน้ันเอง

 ผู้บริหารก็มีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากบุคลากร  
บคุลากรมกัจะมองว่าผู้บริหารจะต้องมีชีวติท่ีมีความสขุ	 มบ้ีาน	 

มรีถ	 มคีนรบัใช้	 ทีค่อยอ�านวยความสะดวกให้	 มเีงนิเดือน
มากมาย	พอใช้ไปตลอดชวีติ	ซึง่สิง่ทีผู่บ้รหิารไม่เคยมาบอก
พวกเราเหล่าบคุลากรเลยกค็อื	เขาเองกเ็ป็นบคุลากรคนหนึง่	
เป็นมนุษย์เงนิเดอืนคนหนึง่	ทีบ่งัเอญิได้รบัแต่งตัง้ให้มคีวาม
รับผดิชอบทีส่งูกว่าบคุลากรคนอืน่เท่านัน้เอง	 ผูบ้รหิารเอง 
ก็มีหนี้	 มีค่าใช้จ่าย	 มีปัญหาในชีวิตส่วนตัว	 เหมือนกับ
บคุลากรคนหนึง่เหมอืนกนั

 ผูบ้รหิารเองบางครัง้กไ็ม่ได้อยากเป็นผูบ้รหิาร  
บุคลากรมักจะคิดว่า	การได้เป็นผู้บริหารระดับสูง	ๆ	นั้น	 
มีความเท่ห์มากมาย	 มีหน้าที่การงานที่มั่นคง	 และได้รับ 
การยอมรับ	แต่จริง	ๆ	แล้ว	ผูบ้ริหารเองบางครัง้ก็คดิเหมอืนกนั
ว่า	ตนเองไม่ต้องการทีจ่ะมาเป็นผูบ้รหิารแบบนีเ้ลย	อยากใช้ 
ชีวติสบาย	ๆ	แบบบคุลากรปกต	ิไม่ต้องมาน่ังรบัผดิชอบทัง้ 
ในเรือ่งงาน	เร่ืองลกูน้อง	และปัญหาต่าง		ๆ	ในทมีงานทีจ่ะต้อง
เข้ามาแก้ไขมากมาย	บางครั้งผู้บริหารระดับสูงเองก็อยาก 
ท่ีจะมชีีวติ	 และมเีวลาส่วนตวัทีอ่ยากจะท�าอะไรบ้า	 ๆ	 บ้าง	
ไม่ต้องมานั่งปั้นหน้าอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเป็นผู้บริหาร
ระดบัสงู

 อย่าคิดว่าผู้บริหารไม่รู ้ว่าเรานินทาอะไรไว้ 
บคุลากรส่วนใหญ่คดิว่า	 ค�านนิทาผูบ้รหิารทีค่ยุกันระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเองจะไม่มีทางไปถึงหูของผู้บริหารได้เลย 
หน้าต่างมหี	ูประตมูช่ีอง	ความลบัไม่มใีนโลกแน่นอน	เพราะหนึง่ 
ในกลุม่บคุลากรคนใดคนหนึง่	 กจ็ะเอาเรือ่งเหล่านีม้าเล่าให้
ผูบ้ริหารฟังตรง	ๆ	แต่ผูบ้รหิารเขากเ็ป็นผูใ้หญ่พอทีจ่ะไม่เอา
เร่ืองราวเหล่านีม้าใส่ใจ
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