


เมื่อคุณเปิดหนังสือเล่มนี้ นั่นก็หมายความว่าคุณได้ก้าวออกมาและประกาศ 

อย่างชัดเจนแล้วว่า คุณต้องการจะพัฒนาศักยภาพในการบริหารของตัวเอง 

ให้ดีขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ถูกสร้างมาเพื่อคุณและจะช่วยให้คุณไปให้ถึง 

เป้าหมายนั้น

คุณไม่สามารถจะนำขบวนพาเหรดที่ไม่มีคนตามได้ ก็เหมือนกับที่คุณ 

ไม่อาจบริหารงานได้ถ้าไม่มีทีมให้นำ สิ่งที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือ  

ความเชื่อที่ว่า ทีมที่มีการนำที่ดีจะสร้างผลงานที่เหนือกว่าผลงานของคนเพียง 

คนเดยีว หนงัสอืเลม่นีเ้องกม็าจากการทำงานเปน็ทมี เราทัง้สามคนเผชญิหนา้ 

กบัความทา้ทายในการแสวงหาคำแนะนำทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะหาไดม้าใหก้บัผูบ้รหิาร 

มือใหม่ ภายในห้วงเวลาที่แตกต่างกันไปและด้วยวิธีการของใครของมัน  

ผลลพัธจ์ากความพยายามครัง้นีด้กีวา่ครัง้ไหนๆ เพราะมนัมาจากความรว่มมอื 

ของพวกเรา คณุเองกท็ำไดเ้ชน่กนั ถา้หากเปดิใจรบัเอาแนวคดิทีค่ณุจะคน้พบ 

จากในหนังสือเล่มนี้

การสรุปถ้อยคำนับพัน  ๆ  คำและคำแนะนำอีกเป็นร้อย  ๆ  นั้นแทบจะเป็น 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องทำให้ได้แล้วละก็ พวกเราเชื่อว่า 

คำแนะนำในหนงัสอืเลม่นีส้ามารถสรปุรวบยอดออกมาไดเ้ปน็ขอ้ความทีส่ำคญั 

สองข้อความ นั่นก็คือ คิดให้มากก่อนลงมือทำ และทำอย่างมีชั้นเชิงเสมอ  

แล้วคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยที่ทำทั้งสองอย่างนี้

บทนำ





ส ่ ว น ที ่ ห นึ ่ ง

คุณกำลังจะได้
บริหารคนแล้ว

ยินดีต้อนรับสู่บทบาทผู้จัดการที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย
การจะประสบความสำเร็จในการทำงานนี้ได้นั้นมาจากการเห็นคุณค่า 

เข้าใจ และนำพาระบบที่ซับซ้อนมากที่สุด ซึ่งนั่นก็คือ คน 
คุณจะพบว่างานนี้มีความเป็นศิลปะมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร ์
และอาจจะเป็นงานที่ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำมา



   



5   

1

ถนนสู่การบริหารจัดการ

หนทางสู่การเป็นผู้บริหารนั้น มีอยู่หลากหลายเส้นทาง

แตช่า่งโชครา้ยทีห่ลาย  ๆบรษิทันัน้ไมไ่ดใ้ชก้ระบวนการทีถ่ว้นถีร่อบคอบ 

ในการคัดเลือกคนเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บ่อยครั้งที่การพิจารณา 

คัดเลือกนั้นอิงจากประสิทธิภาพการทำงานในตำแหน่งเดิม ทั้ง  ๆ  ที่คนที่ 

ทำงานได้ดีที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีที่สุดเสมอไป แต่หลายบริษัท 

ก็ยังใช้หลักการนี้ในการคัดสรรคนอยู่ พวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จในการ 

ทำงานที่ผ่านมาคือตัวบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคตที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม  

ทักษะการบริหารจัดการนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทักษะที่นำพาบุคคล 

ไปสู่ความสำเร็จในการทำงานในฐานะพนักงานคนหนึ่ง 

ดังนั้น ถึงแม้ว่าพนักงานจะเป็นคนทำงานดีและประสบความสำเร็จ  

แต่ก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นผู้จัดการที่ประสบ 

ความสำเร็จเสมอไป การเป็นผู้จัดการนั้นต้องใช้ทักษะที่มากกว่าการเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เก่งที่สุด เพราะผู้จัดการต้องให้ความสำคัญกับ 
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คนด้วย ไม่ใช่แค่กับภารกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผู้จัดการต้องพึ่งพา 

คนอื่น  ๆ ไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียว และยังต้องรู้จักทำงานเป็นทีมและ 

มองภาพกว้าง ในขณะที่คนที่ไม่ใช่ผู้จัดการนั้นประสบความสำเร็จจากการ 

มองในมุมแคบและเน้นไปที่รายละเอียด ในหลาย  ๆ  ด้าน การเปลี่ยน 

บทบาทจากคนทำงานไปเป็นผู้จัดการก็เหมือนกับการเปลี่ยนจากการเป็น 

นักเทคนิคไปเป็นศิลปิน ผู้จัดการคือศิลปิน เพราะการบริหารจัดการนั้น 

มีความหลากหลายและเป็นเรื่องส่วนบุคคล ทั้งยังเกี่ยวข้องกับความคิด 

และความเชื่อที่แตกต่างกันไปด้วย

ไม่ใช่ว่าใครก็จัดการได้

บางบริษัทมีหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการ ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็มี 

ตัง้แตด่เียีย่มไปจนถงึเลวรา้ย บอ่ยครัง้ทีห่ลกัสตูรนีจ้ดัขึน้สำหรบัคนทีท่ำงาน 

บริหารมาหลายปีแล้ว บางครั้งแม้แต่ผู้จัดการที่มีประสบการณ์แล้วก็ยัง 

ควรได้เติมพลังด้วยหลักสูตรที่ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ 

เปน็ครัง้คราว แตถ่า้จะใหด้คีวรมหีลกัสตูรฝกึอบรมแบบนีไ้วส้ำหรบัคนทีจ่ะ 

เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการด้วย เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยกันไม่ให้พวกเขา 

ทำผิดพลาด แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้คิดใคร่ครวญด้วยว่า 

ตัวเองรู้สึกสบายใจที่จะทำหน้าที่นำคนอื่น ๆ หรือเปล่า หลักสูตรฝึกอบรม 

ที่ช่วยให้คนที่อาจจะได้เป็นผู้จัดการมองเห็นว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับ 

งานบริหารนั้น ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากที่สุดทั้งกับตัวคนคนนั้นเอง 

และองค์กรของเขา
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โชคร้ายที่หลายต่อหลายองค์กรยังใช้วิธีการ  “ไม่ว่ายก็จม”  ในการฝึก 

อบรมการบริหารจัดการอยู่ พนักงานทุกคนที่ถูกเลื่อนให้ขึ้นไปทำหน้าที่ 

สอดส่องดูแลนั้นต้องคิดหาทางทำงานกันเอาเอง โดยวิธีการแบบนี้ตั้งอยู่ 

บนสมมติฐานที่ว่า ทุกคนรู้วิธีการบริหารจัดการโดยสัญชาตญาณอยู่แล้ว  

ซึ่งที่จริงแล้วพวกเขาไม่รู้ การบริหารคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความ 

สำเร็จของทุก ๆ องค์กร แต่หลายครั้งเหลือเกินที่การบริหารกลับถูกปล่อย 

ให้เป็นไปตามโชคชะตา คนที่ทำงานมานานหลายคนล้วนแต่เคยได้เห็น 

การเลือ่นตำแหนง่ทีไ่มไ่ดใ้หผ้ลตามทีค่าดหวงัไว ้ และคนทีไ่ดร้บัตำแหนง่เอง 

กเ็รยีกรอ้งขอกลบัไปทำงานเดมิ ซึง่กท็ำใหน้กึถงึคำพดูทีไ่ดย้นิกนับอ่ย  ๆทีว่า่ 

“จงระวังในสิ่งที่คุณต้องการ เพราะคุณอาจจะได้รับมัน” ในหลายบริษัท  

โอกาสในการเลื่อนขั้นถูกจำกัดอยู่กับแค่เส้นทางสายบริหารเท่านั้น เพราะ 

แบบนี ้ คนบางคนถงึยอมเขา้สูก่ารทำงานสายบรหิารทัง้ ๆ ทีไ่มค่วรจะเขา้ไป  

และพวกเขาเองก็คงไม่ทำแบบนี้ถ้าหากมีหนทางอื่นในการเพิ่มเงินเดือน 

และเลื่อนตำแหน่ง

บริษัทแห่งหนึ่งได้จัดให้มีชุดการสัมมนาว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการ 

ขึ้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเลื่อนตำแหน่งให้กับคนที่ไม่เหมาะกับงาน  

ทุกคนที่ได้รับการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นขึ้นไปเป็นผู้จัดการแถวหน้าล้วน 

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาเต็มวันที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการคน  

ซึ่งรวมถึงปัญหาง่าย  ๆ  ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารด้วย เมื่อคนเหล่านี้ 

เข้าสู่การสัมมนา ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทก็ได้บอกกับพวกเขาว่า 

“หลังจากเสร็จการสัมมนาแล้ว ถ้าใครคนไหนตัดสินใจว่าไม่อยากทำงาน 

บริหารจัดการคน ก็ให้บอกมาได้เลย โดยการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่มีผล 

กับการเลื่อนขั้นในสายงานอื่น  ๆ  ที่ไม่ใช่การจัดการหรือการขึ้นเงินเดือน 
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ในตำแหน่งเดิมที่ทำอยู่”

มีคนเข้าร่วมการสัมมนานี้เกือบห้าร้อยคน และเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ 

ตัดสินใจว่าพวกเขาไม่อยากจะเข้าไปทำงานสายบริหาร หลังการทำ 

แบบทดสอบการบริหารขนาดสั้น เกือบหนึ่งร้อยคนก็รู้ตัวเองว่าพวกเขา 

ไม่ใช่ผู้บริหารที่ดี แต่ยังคงเป็นพนักงานที่มีค่าอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีก 

หลายต่อหลายคนที่ขึ้นรับตำแหน่งผู้จัดการ เพราะพวกเขารู้สึก (ซึ่งก็ถูก 

แล้ว) ว่า ถ้าไม่เลื่อนตำแหน่งขึ้นไป พวกเขาก็จะถึงทางตัน

ยอดคนเก่ง

คนบางคนเชื่อว่า ถ้าอยากทำอะไรสักอย่างให้ถูกต้องก็ควรจะลงมือทำ 

เสียเอง ซึ่งคนที่มีทัศนคติแบบนี้มักจะไม่ใช่ผู้นำหรือผู้จัดการที่ดี เพราะ 

พวกเขากระจายงานไม่เป็น ใคร  ๆ  ต่างก็ต้องเคยเจอคนแบบนี้กันทั้งนั้น  

คนพวกนีจ้ะเลอืกกระจายเฉพาะงานเลก็  ๆนอ้ย  ๆทีไ่มส่ำคญัซึง่ใคร  ๆกท็ำได ้ 

ส่วนสิ่งที่สำคัญนั้นพวกเขาจะเก็บไว้จัดการเอง เพราะแบบนี้คนพวกนี้ 

จึงทำงานจนถึงเย็นและยังทำต่อในวันหยุด ทั้งยังขนงานกลับไปทำที่บ้าน 

ด้วย การทำงานนอกเวลางานนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด หลายคนอาจต้องทุ่มเท 

เวลาให้กับงานเป็นพิเศษในบางครั้งบางคราว แต่สำหรับคนที่ทำแบบนี้อยู ่

เปน็ประจำถอืวา่เปน็ผูจ้ดัการทีไ่มด่ี พวกเขามคีวามศรทัธาในสมาชกิในทมี 

น้อยเกินไป จึงวางใจให้ลูกทีมทำแต่งานที่ไม่สำคัญเท่านั้น อันที่จริงแล้ว  

การทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพวกเขาฝึกฝนคนในทีมไม่เป็น
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ทีมที่มีผู้บริหารแบบนี้มักจะมีปัญหาพนักงานลาออก พนักงานนั้น 

มีศักยภาพมากกว่าที่ “ยอดคนเก่ง” คิด และไม่นานพวกเขาก็จะเบื่อหน่าย 

กับการทำงานจุกจิกไม่สำคัญ

คุณเองก็คงเคยเจอกับยอดคนเก่งแบบนี้ในองค์กรของคุณเหมือนกัน  

และก็คงจะมีปัญหาถ้าหากคุณทำงานกับคนแบบนี้ เพราะคงเป็นเรื่องยาก 

ทีค่ณุจะกา้วหนา้ในอาชพีการงานได ้ คณุจะตดิอยูใ่นสถานการณท์ีน่า่อดึอดั  

เพราะคุณไม่ได้รับมอบหมายงานที่สำคัญและไม่มีโอกาสได้แสดงความ 

สามารถ ยอดคนเกง่แทบจะไมเ่คยสง่เสรมิความกา้วหนา้ของลกูทมี เพราะ 

พวกเขาเชื่อว่า เหตุผลที่ตนเองต้องเอางานมาทำทั้งหมดก็เพราะลูกทีม 

ไม่มีความรับผิดชอบพอ พวกเขาไม่มีทางยอมรับว่าตัวเองไม่กระจายงาน  

กับดักของการเป็นยอดคนเก่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคุณคงไม่อยาก 

ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้น

หนึ่งในลักษณะเฉพาะตัวของยอดคนเก่งพวกนี้ก็คือ พวกเขามักไม่ลา 

พักร้อนนาน ๆ แบบรวดเดียว แต่พวกเขาจะลาเพียงแค่ครั้งละสองวัน นั่น 

กเ็พราะพวกเขามัน่ใจวา่หากพวกเขาไมอ่ยู ่ บรษิทัจะไมส่ามารถดำเนนิงาน 

ไปได้เกินกว่าสองวันนั้น ก่อนที่จะไปพักผ่อน พวกเขาจะทิ้งคำสั่งเจาะจง 

ไวเ้ลยวา่งานอะไรบา้งทีต่อ้งเกบ็ไวร้อจนกวา่พวกเขาจะกลบัมา ในบางครัง้ 

พวกเขาจะทิ้งเบอร์โทร.ไว้สำหรับให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งพวกเขาก็จะ 

บอกไว้ด้วยว่าอะไรบ้างที่เป็นเรื่องฉุกเฉิน ยอดคนเก่งพวกนี้ยังชอบบ่นกับ 

ครอบครัวและเพื่อน  ๆ  ของตัวเองประมาณว่า “ฉันจะพักเรื่องงานไว้สัก 

สองสามวันแบบที่ไม่ถูกรบกวนก็ยังไม่ได้เลย” แต่สิ่งที่บรรดายอดคนเก่ง 

พวกนี้ไม่เคยบอกใครก็คือ นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เป็น เพราะมัน 
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ทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญ สำหรับผู้จัดการผู้เก่งเหนือใครบางคน  

การเกษียณก็ไม่ต่างอะไรจากการถูกฆ่า เพราะนั่นหมายถึงอวสานของ 

ความทุ่มเทที่พวกเขามีให้กับงาน ความเป็นคนสำคัญแบบที่บริษัทจะขาด 

ไปเสียไม่ได้ และอาจจะรวมเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาด้วยซ้ำ

ผู้ถูกเลือกส่วนน้อย

บางครั้งหลายคนถูกเลือกให้เป็นหัวหน้างานเพราะเกี่ยวข้องหรือ  “มีนอก 

มีใน” กับเจ้านาย ถ้าคุณไม่ได้ทำงานในบริษัทที่เป็นแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไป  

แต่ถึงแม้ว่าคุณ  มี ความเกี่ยวข้องกับเจ้านาย การรับภาระหน้าที่เพิ่มเติม 

ก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดี แน่นอนว่าคุณมีอำนาจอยู่ในมือ แต่ธุรกิจทุกวันนี้ 

ไม่ใช่ระบอบเผด็จการ และไม่มีใครที่จะยอมทำงานให้คุณแต่โดยดีเพียง 

เพราะว่าคุณได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูง เพราะฉะนั้น ถ้าคุณ 

เป็นลูกชายหรือลูกสาว หรือเป็นเพื่อนของเจ้านาย คุณก็ยิ่งต้องพิสูจน์ 

ตัวเอง คนให้ความนับถือคุณแบบผิวเผินหรือนับถือคุณเพราะตำแหน่ง  

แต่จงยอมรับเถอะว่า สิ่งที่สำคัญและส่งผลต่อการทำงานของพวกเขานั้น 

ไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาพูดถึงคุณอย่างไร แต่อยู่ที่ว่าพวกเขาคิดกับคุณ 

แบบไหนต่างหาก

ในองค์กรที่ดีที่สุด การจะเลือกคุณให้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการนั้นไม่ได้ 

ดูจากความรู้ทางด้านเทคนิค แต่เป็นเพราะมีใครบางคนมองเห็นประกาย 

แห่งความเป็นผู้นำในตัวคุณต่างหาก ซึ่งประกายที่ว่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้อง 



ลอเรน บี. เบลเกอร์, จิม แม็คคอร์มิค, แกร ี เอส. ท็อปชิก 11   

สร้างขึ้นมาเอง การจะให้คำนิยามความเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องยาก ผู้นำคือ 

คนที่ชี้นำแนวทางให้กับคนอื่น  ๆ การตัดสินใจของผู้นำมักจะเป็นที่ยอมรับ 

เพราะมันสมเหตุสมผล คุณสามารถฝึกฝนการตัดสินใจและพัฒนาทักษะ 

ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จนถึงขั้นที่มันกลายมาเป็นลักษณะนิสัยที่ 

ติดตัวคุณตลอดไปได้ เมื่อเป็นไปแล้ว ความเชื่อมั่นที่คุณมีต่ออำนาจ 

ในการตดัสนิใจของตวัเองกจ็ะแขง็แกรง่ ซึง่จะทำใหค้ณุมคีวามมัน่ใจ และ 

ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นนี้ คุณก็จะไม่รู้สึกลังเลเมื่อต้องตัดสินใจใน 

เรื่องที่ยาก ๆ 

ผู้นำคือคนที่สามารถมองไปข้างหน้าและเห็นภาพของผลลัพธ์ที่จะ 

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวเอง และยังเป็นคนที่สามารถวางเรื่อง 

ส่วนตัวไว้ และตัดสินใจจากข้อเท็จจริง นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง 

มองข้ามความเป็นมนุษย์ไป เพราะจะทำแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาด แต่สิ่งที่ 

คุณต้องทำคือ การมองไปที่ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ที่การรับรู้ข้อเท็จจริงผ่านทาง 

อารมณ์ของคน

หลายคนได้รับเลือกให้มาเป็นผู้จัดการจากหลากหลายเหตุผล หาก 

คุณได้รับเลือกมาด้วยเหตุผลที่ดีแล้วละก็ คุณก็จะได้รับการยอมรับจาก 

ลูกทีมอย่างง่ายดาย
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สปัดาหแ์รกของการทำหนา้ทีผู่จ้ดัการนัน้ ยอ่มแตกตา่งไปจากเวลาปกต ิ

หากคุณเป็นนักศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วละก็ คุณจะได้เห็นพัฒนาการ 

ที่น่าประหลาดใจทีเดียว

ปรับตัวให้เข้าที่เข้าทาง

อย่าหลงคิดไปว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับการที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งใหม ่

เพื่อนร่วมงานของคุณบางคนอาจจะคิดว่า  ตัวเอง น่าจะได้รับเลือกมากกว่า  

พวกเขาอาจอิจฉาตำแหน่งใหม่ของคุณและหวังอยู่ลึก ๆ ว่าคุณจะล้มเหลว 

ส่วนคนอื่น  ๆ อย่างเช่น  “พวกอะไรก็ได้”  ประจำออฟฟิศ อาจจะเริ่ม 

ประจบประแจงคุณทนัททีนัใด ในฐานะผู้ถกูเลือก คณุอาจเปน็ใบเบกิทาง 

ที่จะพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งเป้าหมายของพวกเขานั้นก็ไม่ได้ 

2

เริ่มงานใหม่
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เลวร้าย เพียงแต่วิธีการต่างหากที่ไม่ค่อยจะเหมาะสม

เพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะทดสอบคุณตั้งแต่เริ่มแรก พวกเขาอาจ 

ถามคำถามบางอย่างเพื่อดูว่าคุณรู้คำตอบหรือเปล่า ถ้าคุณไม่รู้ พวกเขา 

ก็จะคอยดูว่าคุณจะยอมรับว่าไม่รู้หรือแถข้าง ๆ คู ๆ เพื่อเอาตัวรอด บางคน 

อาจตั้งคำถามที่คุณไม่รู้คำตอบ เพียงเพื่อจะทำให้คุณได้อับอายขายหน้า 

เท่านั้น

หลาย  ๆคนซึง่คณุหวงัวา่จะเปน็คนสว่นใหญอ่าจเลอืกทีจ่ะรอดไูปเรือ่ย ๆ  

กอ่น พวกเขาจะไมก่ลา่วโทษหรอืสรรเสรญิคณุจนกวา่จะไดเ้หน็การทำงาน 

ของคุณ ซึ่งทัศนคติแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งเดียวที่คุณควรจะคาดหวัง

ในชว่งเริม่ตน้นัน้ คณุจะถกูเปรยีบเทยีบกบัคนทีเ่คยทำหนา้ทีน่ีม้ากอ่น  

ถ้าคนเก่าทำงานได้แย่มาก  ๆ คุณก็จะดูดีมากถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพวก 

ปานกลางก็ตาม แต่ถ้าคุณมาแทนคนเก่าที่เก่งมาก ๆ คุณจะปรับตัวได้ 

ยากกว่า ก่อนที่คุณจะเริ่มเกิดความคิดว่า การมาแทนคนที่ทำงานไม่ดี 

เลยนัน้นา่จะดกีวา่ ลองนกึถงึภาระปญัหาหนกั  ๆทีค่ณุจะตอ้งรบัชว่งตอ่จาก 

คนเก่าที่ไม่ได้เรื่องก่อนไหม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาคนนั้น 

จึงไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ ปัญหาที่คนเดิมทิ้งไว้อาจจะเป็นงานยากก็จริง แต่มัน 

กอ็าจเปน็ประโยชนต์อ่คณุไดถ้า้หากคณุยอมรบัความทา้ทายนี ้ สว่นผูจ้ดัการ 

คนเก่าที่เก่งมาก  ๆ  นั้นอาจจะไปจากตรงนี้เพราะได้เลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้  

แต่ไม่ว่าจะในกรณีไหน คุณก็มีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าอยู่ดี

สิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือ การชะลอการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านของวิธีการทำงานเอาไว้ก่อน (ในบางครั้ง ผู้บริหารระดับสูงอาจจะ 
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บอกให้คุณเข้าไปทำงานและเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในทันทีเนื่องจาก 

สถานการณ์นั้นมีความตึงเครียด ถ้าหากเป็นแบบนี้ คุณก็ควรบอกให้ 

ทุกคนได้รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น) ที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้อง 

อดทนเข้าไว้ จำไว้ว่าหลายคนอาจมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็น 

สิง่ทีน่า่กลวั และการเปลีย่นแปลงแบบฉบัพลนัทนัทกีจ็ะทำใหเ้กดิความกลวั 

ซึ่งส่งผลเสียต่อตัวคุณเอง 

เมื่อคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในทันทีที่ได้รับตำแหน่งหรือ 

หลังจากนั้น คุณก็ควรอธิบายอย่างตรงไปมาตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ให้ลูกทีมเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหตุผลที่มันต้องเป็นไป นี่ 

ไม่ได้หมายความว่าให้บอกหมดทุกอย่าง การตัดสินใจว่าจะบอกและเก็บ 

เรื่องอะไรบ้างนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคนที่เป็นผู้จัดการ  

แต่ยิ่งคุณบอกลูกทีมอย่างตรงไปตรงมามากเท่าไร คุณก็ยิ่งจะมีส่วนช่วย 

ให้พวกเขาเอาชนะแรงต้านทานความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติของ 

มนุษย์อย่างหนึ่งได้มากขึ้นเท่านั้น

ในทุก  ๆสถานการณ์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือต้องลงมือเปล่ียนแปลง 

อะไร ใหต้อบคำถามอยา่งตรงไปตรงมาทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำได ้ หากคณุเพิง่จะ 

เขา้มารบัตำแหนง่ใหมก่อ็ยา่กลวัทีจ่ะบอกวา่ “ไมรู่”้ เมือ่คณุไมรู่ ้ ทมีของคณุ 

ไมไ่ดค้าดหวงัวา่คณุจะรูไ้ปหมดทกุเรือ่ง พวกเขาอาจจะแคถ่ามเพือ่ทดสอบ 

ดูว่าคุณไว้ใจได้หรือไม่ การพยายามปั้นแต่งคำตอบให้กับคำถามที่คุณ 

ตอบไม่ได้ถือเป็นความคิดที่แย่ ซึ่งจะทำให้คุณสูญเสียความน่าเชื่อถือ 

และไว้วางใจไป

หากคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในทันท ี ทุกคนก็อาจจะไม่ชอบคุณ ยิ่งถ้า 
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คุณทำให้ทีมไม่พอใจด้วยแล้ว การกระทำของคุณก็จะถูกมองว่าเป็นพวก 

วางโต และเป็นการดูหมิ่นคนเก่าที่เคยทำงานนี้มาก่อน ผู้นำมือใหม่ 

หลายต่อหลายคนนำพาความยุ่งยากมาสู่ชีวิตของตัวเองโดยไม่จำเป็น 

ด้วยการใช้อำนาจที่เพิ่งจะได้รับมาในทันที กุญแจสำคัญในเรื่องนี้ก็คือ  

การอดกลัน้ ตอ้งจำไวว้า่ ลกูทมีคอืคนทีท่ดสอบคณุอยู ่ ไมใ่ชต่วัคณุทีก่ำลงั 

ทดสอบลูกทีม

อีกเร่ืองท่ีควรจะต้องพูดถึงก็คือ ทัศนคติของตัวคุณเอง ผู้จัดการมือใหม่ 

หลายคนสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาของตนได้ค่อนข้างดี แต่กลับสื่อสารกับ 

ลูกทีมของตัวเองได้ไม่ดีเอาเสียเลย ทั้ง  ๆ  ที่ลูกทีมนี่แหละที่มีส่วนสำคัญ 

ต่ออนาคตของคุณมากกว่าหัวหน้าของคุณด้วยซ้ำ คุณจะถูกตัดสินจาก 

การทำงานของคนในทีม เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานให้กับคุณจึงเป็นคนที่มี 

ความสำคัญที่สุดในชีวิตการทำงานของคุณ เชื่อไหมว่า พวกเขาสำคัญ 

ยิ่งกว่าประธานบริษัทของคุณด้วยซ้ำ ความจริงข้อนี้ค่อนข้างจะชัดเจน  

แต่ผู้จัดการมือใหม่หลาย  ๆ  คนก็ยังคงใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการ 

วางแผนพูดคุยสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาของตัวเอง  แต่กับกลุ่มคนที่ 

ควบคุมอนาคตของตนนั้น พวกเขากลับทำแค่พอผ่าน ๆ

การใช้อำนาจที่ได้มาใหม่

หนึง่ในเรือ่งทีผู่จ้ดัการมอืใหมม่กัจะทำผดิพลาดกค็อืการใชอ้ำนาจ ลกัษณะ 

แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้จัดการมือใหม่ที่คลำทางทำงานโดยใช้วิธี  “ไม่ว่ายก็จม” 

ตามสัญชาตญาณตัวเองในขณะที่พวกเขาฝึกฝนไปพร้อม  ๆ  กับงาน  
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ความเชื่อที่ว่า เมื่อมีอำนาจก็ต้องใช้ และยังต้องใช้ในแบบที่ทุกคนจะต้อง 

สังเกตเห็นด้วยนั้น เป็นความเชื่อที่ผิด และนี่อาจจะเป็นความผิดพลาด 

ที่ใหญ่ที่สุดของผู้บริหารมือใหม่ด้วย

คุณควรมองว่าอำนาจที่มาพร้อมกับตำแหน่งใหม่นั้นคือสินค้าในโกดัง 

ที่มีอยู่อย่างจำกัด ยิ่งคุณใช้น้อยเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งเหลือสำหรับไว้ใช้ 

เมื่อยามที่จำเป็น  จริง  ๆ ผู้บริหารใหม่ที่เริ่มต้นทำงานด้วยการทำตัวเป็น  

“เจ้านายใหญ่” และออกคำสั่งบงการคนต่าง ๆ  นานานั้น ถือว่าเป็นการ 

เริ่มต้นที่แย่มาก ถึงจะไม่ได้ยินกับหู แต่ลับหลังใคร  ๆ  ก็จะพากันพูดถึง 

ผู้จัดการหลงผิดแบบนี้ประมาณว่า “พวกเรา สงสัยเธอจะเมาอำนาจนะ”  

หรือ “งานนี้คงจะทำให้เขาคิดว่าตัวเองสำคัญมากสินะ” หรือ “เขาช่าง 

หลงตัวเองจริง  ๆ  ตั้งแต่ได้เลื่อนตำแหน่ง” คุณคงไม่ต้องการจะมีปัญหา 

แบบนี้แน่นอน

ถ้าคุณไม่งัดอำนาจออกมาใช้บ่อยจนเกินไป อำนาจที่คุณมีซึ่งอาจ 

จำเปน็ตอ้งดงึออกมาใชย้ามฉกุเฉนิกจ็ะยิง่ขลงัมากขึน้ นัน่กเ็พราะมนัไมไ่ด ้

ถูกแสดงออกมาให้เห็นบ่อยนักนั่นเอง ลูกทีมของคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณคือ 

ผู้จัดการ พวกเขารู้ดีว่าคำส่ังของคุณมาพร้อมกับอำนาจตามตำแหน่งของคุณ  

ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้อำนาจเลย

ในวงการศิลปะเชิงสร้างสรรค์มีคำพูดที่ว่า พูดน้อยกว่าความเป็นจริง  

โดยรวมแลว้หมายความวา่ สิง่ทีไ่มไ่ดพ้ดูถงึนัน้อาจเปน็สิง่สำคญัไมแ่พส้ิง่ที ่

พดูออกมา อำนาจกเ็ปน็แบบนีเ้ชน่กนั การชีแ้นะแนวทางเมือ่มกีารรอ้งขอ 

ถอืวา่เปน็การพดูนอ้ยกวา่ความจรงิในแบบของงานบรหิาร แตถ่า้พดูไปแลว้ 

ไม่เกิดผลตามที่ต้องการ คุณก็สามารถพูดให้ชัดขึ้นหรือเพิ่มอำนาจเข้าไป 
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อีกสักนิดได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณใช้อำนาจทั้งหมดไปกับการทำให้ 

งานเสร็จ และจากนั้นก็ค้นพบจากการตอบสนองของลูกทีมว่าตัวเอง 

ได้ใช้อำนาจมากจนเกินไป ตอนนั้นความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว การลด 

การใช้อำนาจจนเกินพอดีนั้นเป็นเรื่องยากก็จริง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้

พูดสั้น ๆ ก็คือ อย่าคิดว่าคุณจำเป็นต้องใช้อำนาจประจำตำแหน่งของ 

ตวัเอง บางทผีลพลอยไดท้ีด่ทีีส่ดุจากการใชว้ธิกีารทีนุ่ม่นวลกวา่แบบนีก้ค็อื  

คุณจะไม่มีภาพลักษณ์เชิงลบที่อาจไม่สามารถลบออกได้ในภายหลัง

มีความเป็นกันเอง

ภายในชว่งหกสบิวนัแรกของการทำงานในตำแหนง่ผูจ้ดัการ คณุควรจะตอ้ง 

วางแผนพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับลูกทีมของคุณ แต่อย่าทำเรื่องนี้ตั้งแต่ 

อาทิตย์แรก  ๆ  ของการทำงานเด็ดขาด ให้โอกาสลูกทีมได้คุ้นเคยกับการ 

มารับหน้าที่ของคุณก่อน ถ้าคุณพูดคุยกับพวกเขาแบบเป็นส่วนตัวในทันที  

อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกว่าถูกคุกคามได้ เมื่อถึงเวลาที่ 

เหมาะสมสำหรับการพูดคุยแล้ว ก็ให้ชวนพวกเขาเข้ามาพูดคุยกันแบบ 

สบาย  ๆ  ในห้องทำงานของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ในใจพวกเขา  

แต่ก็อย่าพูดคุยจนเกินความจำเป็น เพราะการพูดคุยครั้งแรกนี้ไม่ใช่ 

การพูดคุยเปิดอกของคุณกับคนในทีม แต่เป็นการเปิดช่องทางการสื่อสาร 

กับตัวคุณให้กับพวกเขาต่างหาก (เคยสังเกตไหมว่า ยิ่งคุณเปิดโอกาส 

ใหค้นไดพ้ดูมากเทา่ไร คณุจะยิง่ถกูมองวา่เปน็คูส่นทนาทีย่อดเยีย่มมากขึน้ 

เท่านั้น)
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แม้ว่าปัญหาส่วนตัวของพนักงานจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การจำกัด 

การพูดคุยไว้แค่เรื่องงานน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องยาก 

ที่จะจำกัดขอบเขตนี้ เพราะปัญหาที่บ้านอาจรบกวนจิตใจของพนักงาน 

มากกว่าเรื่องอื่น  ๆ แต่ถึงอย่างไรคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะให้คำแนะนำ 

ในเรื่องส่วนตัว การที่คุณได้รับเลือกให้เป็นเจ้านายนั้น ไม่ได้ทำให้คุณ 

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกปัญหาส่วนตัวที่ลูกน้องต้องเจอ แค่รับฟัง 

พวกเขาก็พอ บ่อยครั้งที่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากกว่าอะไรทั้งหมด  

แค่ใครสักคนที่รับฟังก็พอ	

 ทำความรู้จัก 
เอาละ ทนีีก้ลบัไปทีก่ารสนทนาระหวา่งคณุกบัคนในทมี เปา้หมายของการ 

พดูคยุคอืการเปดิชอ่งทางการสือ่สารกบัคณุใหพ้วกเขา จงแสดงใหพ้วกเขา 

เห็นว่าคุณใส่ใจในปัญหาของพวกเขาอย่างจริงใจ และดูว่าสิ่งที่พวกเขา 

คาดหวงัจากการทำงานในบรษิทัคอือะไร ถามคำถามทีน่ำใหพ้วกเขาพดูถงึ 

มุมมองตัวเองให้มากขึ้น คุณไม่สามารถแกล้งทำเป็นสนใจคนอื่นอย่าง 

จริงใจได้ คุณต้องทำเพราะคุณห่วงใยในความเป็นอยู่ของพวกเขาจริง  ๆ  

ซึ่งความสนใจแบบนี้จะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย ถ้าคุณสามารถช่วยให้ 

พวกเขาไปถึงเป้าหมายได้ ลูกทีมก็จะยิ่งสร้างผลงานได้มากขึ้น ความเชื่อ 

ที่ว่าพวกเขากำลังก้าวไปสู่เป้าหมายของตัวเองจริง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นเป้าหมายของการพูดคุยครั้งแรกนี้ก็คือ  เพื่อให้ลูกทีมรู้ว่า 

คุณห่วงใยพวกเขาในฐานะคนคนหนึ่งและพร้อมจะช่วยให้พวกเขาไปถึง 

เป้าหมาย บอกให้พวกเขารู้ว่าคุณพร้อมจะช่วยแก้ไขทุกปัญหาเรื่องงาน 
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ที่พวกเขาอาจจะมี กำหนดพื้นที่แห่งความสบายใจให้พวกเขาได้รับมือ 

กับคุณ ทำให้ลูกทีมรู้สึกได้ว่าการพูดคุยถึงปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ กับคุณนั้น 

เป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งการพูดคุยถึงปัญหาและความขุ่นข้องหมองใจ 

เล็กน้อยเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ ่ๆ ได้

คุณจะรู้ได้ตั้งแต่เดือนแรก  ๆ  ของการทำงานในฐานะผู้จัดการว่า 

ความสามารถเชิงเทคนิคของคุณนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับความสามารถ 

ด้านคน ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณจะต้องแก้ไขนั้นเกี่ยวข้องกับคนและไม่ใช่ 

ในด้านเทคนิคของงาน ถึงแม้ว่าหน้าที่รับผิดชอบของคุณนั้นจะมีความ 

ซับซ้อนในเชิงเทคนิค แต่ถ้าคุณมีทักษะทางด้านคนแล้ว คุณก็ไม่จำเป็น 

ต้องกังวลกับความบกพร่องเชิงเทคนิคเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่มีอยู่เลย ในทาง 

กลับกัน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่มีทักษะทางด้านเทคนิคสูง แต่ 

ถ้าคุณไม่มีทักษะเรื่องคน คุณก็คงจะต้องเจอกับปัญหาใหญ่แน่นอน

 เพื่อนในแผนก 
หนึ่งในปัญหาที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องเผชิญก็คือ การจัดการกับมิตรภาพ 

กับเพื่อนในฝ่ายที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นลูกทีมของตัวเอง นี่คือสถานการณ ์

ยากลำบากที่ยังไม่มีทางออกที่สมบูรณ์แบบ หนึ่งในคำถามที่ผู้บริหาร 

มือใหม่มักจะถามก็คือ “ฉันยังเป็นเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานที่ตอนนี้กลาย 

มาเป็นลูกทีมได้ไหม”

แน่นอนว่าคุณไม่ควรที่จะละทิ้งมิตรภาพนั้นไปเพียงเพราะว่าตัวเอง 

ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่คุณก็คงไม่ต้องการให้มิตรภาพนั้นมาลดทอน 
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ประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือของเพื่อนคุณในระยะยาว

การปล่อยให้ความเป็นเพื่อนเข้ามามีส่วนในวิธีการบริหารงานของคุณ 

นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ลูกน้องที่เป็นเพื่อนแท้จะต้องเข้าใจสถานการณ์ 

กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคุณเป็นอย่างดี

คุณต้องปฏิบัติต่อคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณมาก่อนให้เหมือน 

กับที่คุณปฏิบัติต่อคนอื่น  ๆ และนั่นไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณจะต้อง 

ไม่ยกเขาขึ้นมาเป็นคนโปรดเหนือคนอื่น  ๆ  เท่านั้น แต่คุณต้องไม่ทำแย่  ๆ  

กับเขาเพียงเพื่อให้คนอื่นมองเห็นว่าคุณไม่ลำเอียงด้วย

ถึงแม้ว่าการเป็นเพื่อนกับคนอื่น  ๆ  จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างไม่มี 

ข้อกังขา แต่ในบริบทของการทำงานที่เป็นอยู่นั้น คุณต้องไม่คาดหวังว่า 

จะเป็นเพื่อนกับพวกเขาเหมือนเดิมได้ ในฐานะผู้จัดการ คุณอาจจำเป็น 

ตอ้งสรา้งบรรทดัฐานใหก้บัวธิกีารทำงานรว่มกบัลกูทมีของคณุไมว่า่พวกเขา 

จะเป็นเพื่อนของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณจะต้องมองทุกคนผ่านมาตรฐาน 

การทำงาน พฤติกรรม และความไว้วางใจเดียวกัน นอกจากนั้น ต้อง 

จำใสใ่จไวว้า่ สิง่ทีค่ณุเรยีกวา่มติรภาพอาจมองดเูหมอืนการลำเอยีงเขา้ขา้ง 

ในสายตาคนอื่น ๆ ได้

คุณอาจจะอยากให้เพื่อนของคุณที่ทำงานในฝ่ายมาเป็นคนสนิท แต่ 

คณุกค็งไมอ่ยากใหใ้ครคดิวา่คณุมคีนโปรด ในความเปน็จรงิแลว้ คณุตอ้ง 

ไม่มีคนโปรด และหากคุณจำเป็นต้องมีคนสนิทแล้วละก็ ใครคนนั้น 

ควรจะเป็นผู้บริหารของแผนกหรือส่วนงานอื่นขององค์กรมากกว่า
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การวางโครงสร้างการจัดการ

เมือ่เวลามาถงึ คณุคงอยากลองดวูา่คณุจะปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รของคณุ 

ได้ไหม ซึ่งถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับสมาชิกในทีมของตัวเองก็อย่าเพิ่งรีบร้อน 

ลงมือทำจะดีกว่า การปรับโครงสร้างนั้นมักจะสร้างความเครียดให้กับ 

คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก หากจะทำให้ได้ดีที่สุดก็คือ พยายามทำให้ 

น้อยครั้งแต่ทำให้ดี แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอด 

ในการวางโครงสรา้งองคก์ร แตก่ารไมก่อ่ปญัหาใหเ้กดิขึน้เลยตัง้แตแ่รกนัน้ 

น่าจะดีที่สุด 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภายในทีมของคุณ คุณจะต้องให้ความ 

สนใจเป็นพิเศษว่าคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณนั้นมีทั้งหมดกี่คน ซึ่ง 

จำนวนคนเหล่านี้คือขอบเขตอำนาจของคุณ ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี 

สารสนเทศทำให้องค์กรต่าง ๆ นั้นมีลำดับชั้นน้อยลงแต่กว้างขึ้น โครงสร้าง 

องค์กรที่  แบนลง  ทำให้เกิดผลดีหลากหลายอย่าง หากใช้งานอย่างถูกวิธี  

ลักษณะองค์กรแบบนี้จะทำให้คนในองค์กรสามารถสื่อสารกันได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และพัฒนาการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น การสร้างโครงสร้างที่ 

แบนลงนั้นก็เหมือนกับการสร้างสิ่งอื่น ๆ นั่นก็คือ ต้องมีสมดุล

ผู้บริหารที่อ่อนประสบการณ์มักจะทำผิดพลาดโดยการขยายขอบเขต 

อำนาจไปจนเกนิพอด ี ซึง่ใครกพ็ลาดได ้ พนกังานเกอืบทกุคนตา่งกต็อ้งการ 

จะรายงานตรงต่อคุณ เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าถึง 

คนที่มีอำนาจตัดสินใจได้มากขึ้น และที่มาพร้อมกันก็คือตำแหน่งแห่งที่ 

บางอย่างภายในองค์กร แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า คุณสามารถบริหารจัดการ 
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คนได้แค่ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้น หากผู้จัดการปล่อยให้จำนวนคนที่ 

รายงานตรงต่อตัวเองนั้นมากจนเกินไป ก็จะทำให้กลายเป็นว่าใครก็มีสิทธิ ์

ที่จะเข้าถึงตัวเขาได้ ผู้จัดการเหล่านี้มักจะพบว่ามีคนต่อแถวรออยู่หน้า 

ห้องทำงานทุกเช้า และอินบ็อกซ์ในอีเมลของพวกเขาก็จะเต็มไปด้วย 

จดหมาย เมื่อเป็นแบบนั้น ผู้จัดการเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับการ 

ตอบสนองความต้องการและตอบคำถามของผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเอง  

พวกเขาแทบจะไม่สามารถให้คำแนะนำและตัดสินใจในทุกเรื่องตามที่มี 

การร้องขอได้ภายในวันเดียว ก็เลยต้องหยิบยกมาจัดการในวันถัดไป 

จนแทบไม่มีเวลาในการคิดและวางแผนระยะยาวเลย ด้วยเหตุนี้การสร้าง 

ขอบเขตอำนาจที่กว้างจนเกินไป ก็คือการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเอง

แลว้ขอบเขตอำนาจแบบไหนถงึจะเหมาะสมกบัคณุละ่ เรือ่งนีม้ตีวัแปร 

มากมายที่คุณต้องคำนึงถึง หนึ่งในนั้นก็คือที่ตั้งทางกายภาพของลูกน้อง 

ที่จะรายงานตรงต่อคุณ คุณจะสามารถรับมือกับขอบเขตอำนาจที่กว้าง 

ขึ้นมาหน่อยได้ถ้าหากลูกน้องทั้งหมดอยู่ภายในอาคารเดียวกับคุณ เพราะ 

การทีส่ามารถพบปะกนัแบบเหน็หนา้คา่ตาไดจ้ะทำใหก้ารสือ่สารนัน้งา่ยขึน้  

อีกหนึ่งตัวแปรก็คือระดับของประสบการณ์ ลูกน้องที่มีศักยภาพอย่าง 

เห็นได้ชัดย่อมจะไม่กินเวลาของคุณมากเท่าไรนัก แต่พนักงานใหม่หรือ 

คนท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ไม่นาน หรือเพ่ิงได้รับมอบหมายหน้าท่ี 

เพิ่มอาจจะต้องการเวลาของคุณมากพอสมควร อย่างน้อยก็ในระยะหนึ่ง

เคล็ดลับก็คือ จำนวนลูกน้องของคุณจะต้องไม่มากเกินไปจนไม่ 

สามารถจะนัดคุยกันสัปดาห์ละครั้งได้ การนัดคุยนั้นหมายถึงการพบกัน 

แบบตัวต่อตัวซึ่งหน้า โดยอาจจะเป็นแบบเจอกันจริง  ๆ หรือผ่านทาง 
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วิดีโอก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นการพบกันแบบเห็นหน้าและตัวต่อตัว ไม่ใช่ 

แบบการประชุมพนักงาน เนื่องจากคุณมีอะไรอีกมากมายที่จะต้องทำ 

นอกเหนือไปจากการพบปะผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นการมีลูกน้องจำนวน 

สักไม่เกินห้าคนน่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะด้วยจำนวนเพียงเท่านี้ คุณ 

ก็จะสามารถนัดพูดคุยกับลูกน้องแบบคนละวันได้

ระวังอย่าพลาดการพูดคุยนี้เด็ดขาด เพราะนี่คือส่วนสำคัญที่จะทำให้ 

คุณบริหารจัดการได้ดีและมีประสิทธิภาพ หากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ 

รับรู้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแบบตัวต่อตัวทุกอาทิตย์  

พวกเขาก็จะสามารถเก็บเอาเรื่องต่าง  ๆ  ไว้เพื่อปรึกษาเมื่อถึงเวลาคุยกัน 

ทีเดียว การพูดคุยในลักษณะแบบนี้ย่อมดีกว่าการพูดคุยตอนเดินสวนกัน 

ทีห่อ้งโถง ผา่นทางโทรศพัทต์อนอยูท่ีส่นามบนิ หรอืทางขอ้ความบนมอืถอื 

หรืออีเมล

ถ้าหากว่าพนักงานไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอย่าง 

สม่ำเสมอแล้วละก็ พวกเขาก็จะดักรอพบคุณทุกครั้งที่มีเรื่องที่คิดว่าคุณ 

จะต้องให้ความสนใจ ลักษณะแบบนี้ส่งผลเสียถึงสองต่อ ต่อที่หนึ่งคือ 

การพูดคุยแบบปัจจุบันทันด่วนซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อการตัดสินใจ 

ในการทำงานจะเพิ่มมากขึ้น ส่วนต่อที่สองก็คือ เรื่องต่าง  ๆ  จะถูกนำมา 

รายงานให้คุณได้ทราบมากจนเกินความจำเป็น ถ้าคุณสามารถจัดเวลา 

พูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้อาทิตย์ละครั้ง และฝึกให้พวกเขา 

รวบรวมเรื่องต่าง  ๆ  ไว้ให้มากที่สุดก่อนที่จะมาคุยกับคุณได้ คุณจะต้อง 

ประหลาดใจและพอใจที่ได้เห็นว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการ 

แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแทนที่จะเอามาให้คุณช่วยแก้
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การจัดการกับอารมณ์

ลกูนอ้งของคณุนัน้รบัรูอ้ารมณข์องคณุไดด้มีาก ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้คณุ 

มอีารมณแ์ปรปรวนเปน็พเิศษ การระเบดิอารมณไ์มใ่ชว่สิยัของผูจ้ดัการทีม่ี 

วุฒิภาวะ และวุฒิภาวะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องอายุเลย การแสดง 

อารมณ์ไม่พอใจออกมาบ้างนั้นอาจจะเป็นผลดี ตราบเท่าที่คุณแสดงมัน 

ออกมาอย่างจริงใจและไม่ได้ทำเพราะหวังผล

บ่อยครั้งที่พวกเราทุกคนต่างก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ที่เป็นผลมาจาก 

เหตุการณ์นอกที่ทำงานที่รบกวนจิตใจเรา หนังสือเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการหลาย  ๆ  เล่มต่างก็แนะนำให้เราทิ้งปัญหาไว้หน้าประตูออฟฟิศ  

ที่บ้าน หรือไม่ต้องเอาปัญหามาที่ทำงานด้วย การแนะนำแบบนั้นนับว่า 

ไรเ้ดยีงสา เพราะมเีพยีงแคไ่มก่ีค่นเทา่นัน้ทีส่ามารถปดิสวติชป์ญัหาสว่นตวั 

และเก็บมันไว้ไม่ให้มากระทบต่อการทำงานได้

แน่นอนว่าคุณสามารถลดผลกระทบจากปัญหาส่วนตัวที่มีต่อการ 

ทำงานของคุณได ้ ขั้นแรกเลยคือ คุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่ามีบางอย่าง 

รบกวนใจคุณอยู ่ และมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณ 

และเพื่อนร่วมงานได้ ถ้าคุณทำได้ คุณก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่น  ๆ  ต้อง 

ตกเป็นเหยื่อของปัญหาส่วนตัวของคุณได้ หากปัญหานอกที่ทำงานกำลัง 

บั่นทอนคุณและคุณจำเป็นต้องรับมือกับพนักงานในสถานการณ์ที่มีความ 

สำคัญอย่างยิ่ง ก็ไม่ผิดถ้าคุณจะบอกกับพนักงานคนนั้นว่า “วันนี้อารมณ์ 

ของผมไม่ค่อยดีสักเท่าไร ถ้าผมดูหงุดหงิดไปบ้างก็อย่าถือสากันเลยนะ”  

การพูดอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้จะทำให้ลูกน้องรู้สึกดีขึ้น และการที่คุณ 
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บอกให้ลูกทีมรู้ว่าตัวคุณเองกำลังกังวล แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาคิดว่า 

ตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณทำตัวห่างเหินก็เป็นสิ่งที่ดีมาก

อย่าได้คิดฝันเป็นอันขาดว่าคนอื่น  ๆ  จะไม่รับรู้อารมณ์ของคุณ การ 

แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนทางอารมณ์อย่างชัดเจนจะทำให้ประสิทธิ- 

ภาพในการทำงานของคุณลดลง นอกจากนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้ว่า 

เมื่อไหร่ที่อารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนและอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกถึง 

การเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อรู้แล้วพวกเขาก็จะเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคุณ 

เมื่ออารมณ์ของคุณดิ่งลงถึงขีดสุด และจะรอจนกว่าอารมณ์ของคุณจะ 

เปลี่ยนกลับมาอีกขั้วหนึ่ง

การจัดการกับความรู้สึก

คุณต้องพยายามควบคุมความรู้สึกให้มากที่สุด แต่การเป็นผู้จัดการ 

ประเภทที่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไร หรือเป็นคนแบบที่ไม่เคยรู้สึกมีความสุข 

แบบสุด  ๆ เสียใจสุด  ๆ หรืออะไรก็ตามแต่แบบสุด  ๆ นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย  

เพราะผู้คนจะไม่อยากเข้าหาคุณ เมื่อเขามองว่าคุณปกปิดความรู้สึก 

ที่แท้จริงเอาไว้

แต่การเป็นคนสงบเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และ 

ก็มีเหตุผลดี  ๆ  ที่ควรจะเป็นแบบนั้นด้วย ถ้าคุณสามารถทำตัวให้สงบอยู่ 

เสมอได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวาย คุณก็จะสามารถคิดอ่าน 

ได้ดีและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการรับมือกับปัญหาหนัก  ๆ อย่างไร 
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ก็ตาม คุณสามารถแสดงความรู้สึกโดยไม่ต้องละทิ้งความสงบเยือกเย็นได ้

เพื่อที่คนจะได้ไม่มองว่าคุณคือหุ่นยนต์นักจัดการ

หากต้องการจะเป็นผู้บริหารจัดการคนมือดีแล้วละก็ คุณจะต้อง 

ใส่ใจคน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้เอาอย่างพวกเผยแผ่ศาสนาหรือ 

นักสังคมสงเคราะห์ในการเข้าหาคนเหล่านี้ ถ้าคุณพอใจกับการอยู่ร่วมกับ 

พวกเขาและเคารพในความรู้สึกของพวกเขา คุณก็จะทำงานได้ดีกว่า 

พวกหัวหน้าที่เอาแต่สนใจเรื่องงานอย่างเดียว 

ซึ่งนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่บริษัทสร้างขึ้นเองด้วยการทึกทักเอาว่า คนที่ 

ทำงานเก่งที่สุดย่อมเป็นคนที่ควรถูกเลื่อนให้เป็นผู้จัดการ พนักงานคนนั้น 

อาจจะเก่งเพราะเขาหรือเธอมุ่งไปที่งาน แต่การเลื่อนขั้นพนักงานแบบนี้ 

ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องดูแลบริหารคนอื่นนั้น ไม่อาจจะทำให้พวกเขา 

สามารถทำงานแบบมุ่งไปที่คนได้โดยอัตโนมัติ


