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เคยฉุกคิดไหมว่าผูจ้ ดั การคนหนึง่ ได้รบั การนับถือจากสมาชิก
ในทีม แต่ผู้บริหารที่เหนือกว่ากลับไม่ปลื้ม? หรือว่าผู้จัดการ
คนที่ว่าอาจจะท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่รู้จักวิธี “ท�ำงานกับ
ระบบ” หรือเปล่าหนอ? หรือแม้จะไม่เป็นเช่นนัน้ ในฐานะทีใ่ ครสักคน
เป็นนายของผู้จัดการ แล้วต้องเครียดอึดอัดอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่
สามารถท�ำให้ความเป็นผูจ้ ดั การของตัวเขาท�ำตามสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เขา
ท�ำใช่ไหม? ถ้าเรื่องท�ำนองเหล่านี้ฟังดูคุ้นๆ แล้ว คงต้องมาดูความไร้
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกับเบื้องบนแล้ว
การบริหารจัดการกับเจ้านายเบื้องบนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่
บางคนจัดการได้ดเี ยีย่ ม แต่มหี ลายคนทีไ่ ม่รจู้ ะจัดการอย่างไรเหมือน
กัน ทั้งหมดนี้แทบจะเรียนรู้ และได้บทเรียนจาก on-the-job lessons
ทั้งนั้น เมื่อเรียนรู้จนดีแล้ว ทั้งผู้จัดการกับพนักงาน (ลูกน้อง) ก็จะ
ท�ำงานเป็นทีมเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าได้ถา่ ยทอดเรียนรูค้ รบถ้วนแล้ว
สามารถรับมือจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้กอ่ นทีจ่ ะแยกย้ายไปท�ำงาน
นี่เป็นการสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน แต่ถ้าใน
ระหว่างการเรียนรู้ กลับเรียนรู้ และถ่ายทอดสอนงานกันไม่ดีเมื่อไหร่
ทัง้ ผูจ้ ดั การ และลูกน้อง ไม่เพียงการบริหารจัดการจะอ่อนประสิทธิภาพ
เท่านั้น แต่ยังท�ำให้ผลของงานย�่ำแย่ และไม่ส�ำเร็จอีกด้วย ซ�้ำร้ายยัง
เป็นความเครียดสะสม เรื้อรัง เนื่องจากผิดขั้นตอนการท�ำงาน วิธี
ท�ำงาน และยังก่อความแปลกใจที่จะตามมา

นักบริหารทีเ่ จนจัด ผ่านประสบการณ์การบริหารงานมาหลายปี
ได้แยกแยะการบริหารจัดการกับเจ้านายเบื้องบนที่แย่ที่สุดออกเป็น
คนที่มีบุคลิกต่างๆ 4 แบบด้วยกัน :
● พวกประจบประแจง นี่คือพนักงานที่ปฏิบัติต่อเจ้านาย
ประหนึง่ ว่าเจ้านายเป็นดาราคนโปรด และจะคอยเสาะหาว่าเจ้านาย
ของเขาอยากได้ยินได้ฟังเรื่องอะไร คือแทนที่จะท�ำหน้าที่กับเจ้านาย
ในวิถีทางที่ถูกต้อง เขากลับประจบประแจงเบื้องบนในสิ่งที่เจ้านาย
ก�ำลังคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ทว่าไม่เกี่ยวกับงานสักเท่าไรเลย
● พวกวัยทีนจอมพยศ นี่เป็นพนักงานที่จงใจเมินไม่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเจ้านายอยู่เสมอ เพราะว่าตนเองต้องการจะโชว์
ศักยภาพว่าตัวเขาเองก็สามารถท�ำงานส�ำเร็จได้โดยไม่ตอ้ งให้เจ้านาย
มาแนะน�ำก�ำกับหรือให้ความช่วยเหลือใดๆ ดังนั้น แทนที่จะบริหาร
งานให้เจ้านายเบื้องบน กลายเป็นว่าเจ้านายถูกเก็บวางอยู่บนหิ้ง
ค�ำแนะน�ำต่างๆ กลับถูกแขวนลอยในมุมมืดเสียกระนั้น
● พวกสิงโตขี้ขลาด นี่คือพนักงานที่กลัวการเสนอข้อมูล
หรือความคิดเห็น เพราะเกรงว่าเจ้านายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ ดังนั้น
แทนทีจ่ ะช่วยงานเจ้านาย กลับกลายเป็นสิงโตขีข้ ลาดทีห่ ลีกเลีย่ งการ
เสนอความคิดเห็น ถ้าหากไม่ถูกบี้ให้แสดงความคิดเห็น
● พวกภูเขาไฟ พนักงานแบบนีจ
้ ะมีคณ
ุ ลักษณะในแบบที่
เรียกว่า “ข้อมูลมากเข้าไว้ดีกว่าแน่” เพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีข้อมูล
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สารพั ด สารเพ และจะเสนอเจ้ า นายด้ ว ยรายละเอี ย ดยิ บ ยั บ อั น
มากมายก่ายกองทุกงาน และทุกวัน ดังนั้น แทนที่จะช่วยบริหาร
จัดการกับเจ้านายเบื้องบน กลับกลายเป็นว่าเสนอข้อมูลราวภูเขาไฟ
ที่พ่นลาวาร้อนๆ ออกมาเป็นชุดๆ เสมือนกดดันให้เจ้านายเลือกหยิบ
เรือ่ งส�ำคัญจากสิง่ ทีต่ วั เองเสนอ แบบนีจ้ ะจัดการกับคนเหล่านี้ เห็นที
ต้องมองให้ถี่ถ้วนเสียก่อน แล้วลองเลือกดูว่าวิธีการที่เขาเสนอมันจะ
ช่วยงานบริหารกับระดับบนได้มากน้อยแค่ไหน
ทีนี้เรามาดูรายละเอียดถึงข้อคิดต่างๆ ที่พึงสังวร 13 ประการ
ในลักษณะต่างๆ ดังนี้:

1. เข้าใจเจ้านายของเรา

ขอให้คิดให้ถี่ถ้วนทีเดียวว่าเจ้านายของเราชอบการสื่อสาร
แบบไหน เช่น เขาชอบการสือ่ สารด้วยอีเมล์หรือว่าชอบการถกกันด้วย
วาจา? หรือว่าเขาชอบประชุมกันสองต่อสองหรือชอบการพูดคุยแบบ
ไม่เป็นทางการ? เราต้องท�ำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเจ้านายของเรา
ชอบแบบไหน จากนั้นปรับตัวให้เข้าตามสไตล์ของเจ้านาย

2. ยึดติดเหนียวแน่นกับข้อเท็จจริงของวัตถุประสงค์

เวลาที่เราน�ำเสนอข้อมูลใดๆ ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์
หรือประเมินด้วยอคติเด็ดขาด แน่นอนว่า เราอาจทุ่มจิตทุ่มใจให้กับ
งานโครงการอย่างเต็มที่ แต่ถ้าหากโครงการนั้นๆ ไม่ใช่โครงการที่ท�ำ
รายได้ให้กับธุรกิจเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็
คือวางความรูส้ กึ ส่วนตัวไว้ขา้ งกายก่อน อย่าเอาความรูส้ กึ ความชอบ

ส่วนตัวมาปะปนตัดสินเรื่องทางธุรกิจ เพราะมันอาจมีปัจจัยอื่นๆ
ที่เหนือกว่าข้อเท็จจริงเดิม และวัตถุประสงค์เดิมก็ได้

3. อย่าทิ้งกองปัญหาไว้หน้าประตูห้องเจ้านาย

โดยที่ปัญหาเหล่านั้นเราน่าจะเป็นผู้แก้ด้วยตัวเอง และต้อง
เข้าใจอย่างหนึง่ คือ เจ้านายของเรามีงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบมากกว่าเรา
อยูแ่ ล้ว เขาได้รบั ค่าจ้างค่าตอบแทนมากกว่าเรา และแน่นอนว่าย่อม
มีอิทธิพลในด้านองค์กรมากกว่าเราอีกด้วย นั่นไม่ได้หมายความว่า
เราต้ อ งมอบงานกลั บ ไปให้ เ จ้ า นายเรา เพราะเราต่ า งหากต้ อ ง
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง จงรับผิดชอบแก้ปัญหาให้
สมกับที่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทน ไม่ใช่ผลักภาระให้เจ้านาย และ
องค์การฝ่ายเดียว

4. ต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไร

เช่น เป็นเรื่องเงินทอง ทรัพยากรอื่น หรือความช่วยเหลือใน
รูปแบบอืน่ หรือเปล่า เพราะฉะนัน้ ต้องให้ตวั เองแน่ใจว่าต้องการอะไร
กันแน่ แล้วท�ำไมถึงต้องการ และจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่ได้สิ่งที่
ต้องการ หากเราตัดปัญหาภาวะว้าวุ่นใจออกไปได้ เราจะมุ่งเนื้องาน
ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยงานให้เจ้านายจะไม่ดกี ว่าหรือ หากเรายัง “ค้นหา” ความ
ต้องการของเราไม่เจอ มองไม่เห็นเป้าหมายการท�ำงาน นอกจากงาน
จะไม่เดินแล้ว เราอาจยังเก็บคาความสงสัยในใจตลอดไปว่าเราท�ำ
งานเพื่ออะไร
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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