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2. ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ

ถ้ำหำกท่ำนใช้เวลำทัง้หมดของท่ำนไปกบักำรตรวจเชค็ว่ำคน

อืน่ก�ำลงัท�ำอะไร แล้วท่ำนจะมเีวลำท�ำงำนของตวัท่ำนเองได้อย่ำงไร? 

พนักงำนจะไม่มีทำงท�ำงำนที่ดีที่สุดได้แน่ หำกว่ำเขำมีควำมรู้สึกว่ำ

ตัวเองไม่ได้รับควำมไว้วำงใจ หรือมีควำมรู้สึกว่ำก�ำลังมีใครจับจ้อง

มองกำรท�ำงำนอยู่โดยตลอด แถมยังตรวจสอบคนท�ำงำนอีก ถ้ำหำก

ท่ำนคิดว่ำลูกน้องท�ำงำนได้แย่ที่สุด ก็เท่ำกับว่ำลูกน้องจะส่งผลงำน

ให้ท่ำนแย่เช่นกัน เหมือนกับที่ตัวเองก�ำลังมองหำอย่ำงไรอย่ำงนั้น!

3. โฟกสัไปทีต่วังานมากเกนิไป แต่กลบัไม่ใช่ตวัลกูน้อง

ถ้ำหำกผูจ้ดักำรคนหนึง่โฟกสัไปทีต่วัผลงำนมำกเกนิไป แถม

ยังมีแนวโน้มไม่สนใจตัวลูกน้องที่มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือผลักดัน

จนงำนส�ำเร็จเลย พฤติกรรมเช่นนี้เท่ำกับขำดลักษณะของควำมเป็น

มนุษย์แล้ว ผู้จัดกำรแบบนี้ไม่มีแนวโน้มสนใจควำมรู้สึกของลูกน้อง

ว่ำจะรูสึ้กหรอือย่ำงไร แถมกำรยกย่องชมเชย กำรยอมรบั และกำรให้

ก�ำลงัใจกน้็อยเหลอืเกนิ นีเ่ป็นอกีตวัอย่ำงหนึง่ของคนทีไ่ม่มคีวำมรูส้กึ

ของควำมมีคุณค่ำ และอำจน�ำไปสู ่กำรไร้ควำมมีส่วนร่วมจำก

พนักงำน หรือลูกน้องกันเลยทีเดียว  

4. มาตรฐานการทำางาน

คนส่วนมำกต้องกำรมคีวำมเข้ำใจอนัชดัเจนเกีย่วกบับทบำท 

และควำมคำดหวัง และทีส่�ำคัญคือต้องมมีำตรฐำนในกำรท�ำงำนด้วย 

มีงำนวิจัยที่ส�ำรวจออกมำพบว่ำ พนักงำนส่วนใหญ่ลำออก

จำกงำน ไม่ใช่เพรำะว่ำเขำไม่ชอบงำนที่ท�ำอยู่ ทว่ำเป็นเพรำะเข้ำกัน

ไม่ได้กับหัวหน้ำของตน เหตุผลหลักที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์พนักงำน

ก่อนออกจำกงำน น่ันคือปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนกับ 

ผู้จัดกำรของเขำเอง และตัวผู้จัดกำรน้ันเองแหละท่ีมีผลกระทบต่อ

กรณีนี้

มีตัวอย่ำงของเทคนิคกำรบริหำรงำนที่แย่ๆ จ�ำนวนมำกที่

ท�ำให้สำยสมัพนัธ์ระหว่ำงผูจ้ดักำรกบัลกูน้องต้องแตกหกั ต่อไปนีค้อื 

10 สำเหตุส่วนใหญ่

1. ไม่รับฟัง และไม่ทำาให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมี

คุณค่า

โดยท่ัวไป คนชอบกำรร่วมงำนกับคนที่เป็นมืออำชีพ และ 

คนที่ท�ำให้เขำรู้สึกว่ำมีคุณค่ำ บ่อยครั้งมำกที่ผู้จัดกำรแย่ๆ ไม่ยอมมี

เวลำรบัฟังลกูน้องอย่ำงตัง้ใจ แทนทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ กลบัเลอืกทีจ่ะเชค็

อีเมล์ โทรศัพท์ ดูไลน์ หรือเสียเวลำไปกับเรื่องอื่นๆ ที่เข้ำมำแทรกใน

ขณะทีก่�ำลงัมกีำรสนทนำ / อพัเดทงำน / หรอืก�ำลงัประชมุกบัลกูน้อง

ของตัว น่ีคือพฤติกรรมที่ชวนให้เกิดควำมอึดอัด เครียดเมื่อลูกน้อง 

ตกอยูใ่นควำมรูส้กึว่ำก�ำลังไม่ได้รบัควำมสนใจจำกกำรสนทนำอย่ำง

จรงิจงัสกัเท่ำไร ท่ำนจะคดิอย่ำงไรหนอกบัพฤตกิรรมเช่นนีไ้หม หำกว่ำ

มีคนท�ำพฤติกรรมเยี่ยงนี้?

สัญญาณของการบริหารงานด้อย

“พนักงานลาออกจากงานเพราะหัวหน้า 

ไม่ใช่เพราะตัวงาน”
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สิ่งเหล่ำน้ีใช้เป็นกำรก�ำกับกำรท�ำงำน บ่อยครั้งเหลือเกินที่ผู้จัดกำร

แย่ๆ มักจะล้มเหลวในกำรมีมำตรฐำนกำรท�ำงำนมำเป็นเครื่องชี้วัด 

อย่ำลืมว่ำพนักงำนจะเคำรพนับถือผู้จัดกำรก็ต่อเม่ือพนักงำนแสดง

ถึงควำมเข้มแข็งในกำรท�ำงำน ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร และ

มีจติส�ำนกึกำรท�ำงำนทีเ่ป็นธรรม ดงันัน้ มำตรฐำนทีจ่ะน�ำมำใช้ก�ำกบั

กำรท�ำงำนจึงควรมีคุณภำพ แต่ผู้จัดกำรแย่ๆ กลับขำดแคลนสิ่งนี้

5. ไม่สื่อสารความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้ำพนักงำนไม่มีควำมเข้ำอกเข้ำใจว่ำควำมส�ำเร็จในงำนมี

ลกัษณะอย่ำงไร เช่นนีพ้นักงำนจะรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำพวกเขำได้ท�ำผลงำน

ที่ดีหรือไม่ เมื่อพนักงำนเข้ำใจสิ่งที่เป็นควำมคำดหวังแล้ว พนักงำน

ก็จะสำมำรถท�ำงำนเพื่อให้ได้ตำมควำมคำดหวังเหล่ำนั้นได้ และยัง

มีแนวโน้มทีจ่ะมรีะดบัควำมมัน่ใจทีย่ิ่งใหญ่มำกขึน้ในควำมสำมำรถ

ของตนท่ีจะบรรลตุำมควำมคำดหมำยของผูจ้ดักำรได้ ควำมคำดหวงั

เหล่ำนั้นจะต้องเป็นจริงได้เป็นอันดับแรก!

6. ขาด feedback ไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบ

ถ้ำหำกท่ำนไม่ใช้เวลำบอกลูกน้องว่ำควรท�ำงำนอย่ำงไร 

ลูกน้องจะรู้ไหมว่ำพวกเขำก�ำลังท�ำงำนสมดังควำมคำดหมำยของ 

ผู้จัดกำรหรือไม่? ดังนั้น ถ้ำลูกน้องได้รับ feedback อย่ำงเป็นประจ�ำ

ตำมกำละ และเทศะแล้ว ลูกน้องก็จะเข้ำใจวิธีกำรท�ำงำน ทิศทำง 

และจะสร้ำงควำมมั่นใจว่ำพวกเขำควรจะปรับปรุงแก้ไขกำรท�ำงำน

อย่ำงไรเพือ่ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ของงำน เพรำะฉะนัน้ พฤติกรรม

กำรให้ค�ำแนะน�ำ เพือ่สะท้อนให้ลกูน้องได้ทรำบจดุอ่อน เพือ่ปรบัปรงุ

กิจกรรมงำนท่ีท�ำจึงควรมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ถ้ำผู้จัดกำรให้ข้อมูล

สะท้อนกลบัในเชงิสร้ำงสรรค์อย่ำงมเีป้ำหมำย และด้วยกิรยิำ ท่วงท่ำ

ที่ใจเย็น เชื่อว่ำจะเป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้พัฒนำ และช่วยให้ลูกน้อง

เติบโต และมีผลงำนปรับปรุงอยู่เสมอ

7. ใช้การสื่อความให้ถูกหลัก

วธิกีำรอกีอย่ำงหนึง่ทีส่ร้ำงควำมอดึอดัคบัข้องใจแก่พนกังำน

ก็คือ กำรเก็บง�ำเร่ืองแผนงำนเป็นเรื่องลับด�ำมืด แล้วปล่อยให้

พนกังำนต้องทนอยูก่บับทบำททีต้่องอยูใ่นองค์กร ถ้ำแผนงำนตลอด

จนเรื่องธุรกิจอื่นๆ ถูกถือเป็นควำมลับ และไม่เป็นที่รู้เรื่องในแผนก

เลย เช่นน้ีพนกังำนจะมคีวำมเข้ำใจว่ำพวกเขำควรจะมบีทบำทในกำร

ท�ำงำนอย่ำงไรให้มปีระสทิธภิำพ และสร้ำงผลงำนให้บรรลเุป้ำหมำย

ได้อย่ำงไรกัน หรือควรจะมีส่วนในกำรผลักดัน และมีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรปรับปรุงกำรมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน

ได้อย่ำงไรกัน

8. ตัดสินใจ และขอ feedback

ถ้ำคนต้องกลำยเป็นเจ้ำของเป้ำหมำยของหน่วยงำน / ทีม

งำนที่พวกเขำจ�ำต้องรู้สึกว่ำมีส่วนในกระบวนกำรตัดสินใจ ผู้จัดกำร

ทีอ่่อนแอจะมองว่ำเขำมคีวำมเป็นหนึง่เดยีวทีม่ทีกุค�ำตอบ แล้วจะสัง่

กำรตัดสินใจนั้นลงไปยังสถำนที่ท�ำงำน ถ้ำกำรตัดสินใจกระท�ำขึ้น

จำกเบือ้งบน แล้วสัง่กำรลงมำยงัเบือ้งล่ำง แล้วมนัจะมปีระเดน็ควำม

คิดอะไรจำกเบื้องล่ำงถึงเบื้องบนเล่ำ? ถ้ำค�ำตัดสินใจได้กระท�ำ

เบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันจะมีควำมหมำยหรือข้อแตกต่ำง

อะไรว่ำควำมเห็นนั้นๆ ดีหรือไม่ดี? กำรตัดสินใจสุดท้ำยควรจะอยู่ที่

เบื้องบนก็จริงอยู่ แต่กำรบริหำรงำนที่ดีคือกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น

จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องขององค์กร ก่อนกำรตัดสนิใจจะกระท�าลง

ไป บ่อยครั้งในหลำยๆ กรณีที่สุดท้ำยแล้ว มีควำมเห็นที่แหลมคม 

รวมทั้งประสบกำรณ์ และควำมรู้ที่ดีที่สุดที่มีวิธีจัดกำรหรือรับมือกับ

สถำนกำรณ์นั้นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม เพรำะฉะนั้น กำรขอให้มี feed-

back ก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ในกำรด�ำเนินงำนจึงมีคุณค่ำมำก

9. ปัดความรับผิดชอบ

มีประสบกำรณ์เรื่องหนึ่งคือ ผู้จัดกำรคนหนึ่งได้ประกำศแก่

พนกังำนเข้ำใหม่ในวนัแรกทีเ่ข้ำงำนว่ำ หำกมคีนใดทีท่�ำงำนส�ำเรจ็ก็

จะได้เลื่อนต�ำแหน่ง แต่ถ้ำท�ำเรื่องใดผิดพลำด จะถูกต�ำหนิกับผลที่

ท�ำผิดพลำด! ท่ำนคิดว่ำสมำชิกคนนั้นหรือพนักงำนคนนั้นจะมองผู้

จัดกำรของเขำเป็นอย่ำงไร?

ศลิปะของกำรบรหิำรงำนทีด่หีมำยถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบ

เมื่อท�ำกำรสิ่งใดๆ และยินยอมให้คนอื่นได้เครดิตด้วยเมื่อควรจะได้ 

ผู้จัดกำรที่แย่ๆ จะท�ำได้แค่เพียงชี้นิ้วต�ำหนิในทุกๆ โอกำสที่เอื้อ นี่จึง

เป็นผลประโยชน์ระยะสัน้ส�ำหรบัผูจ้ดักำรแย่ๆ เท่ำนัน้ เพรำะข้อจ�ำกดั

ในตัวเองจะปรำกฏขึ้นไม่ช้ำก็เร็ว

10. ขาดอารมณ์ขัน

ถ้ำหำกท่ำนไม่สนุกกับงำนของท่ำน ไฉนเลยลูกน้องจะ

ท�ำงำนให้ท่ำนเล่ำ? อำรมณ์ขันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรเป็น

ผู้จัดกำรที่ประสบควำมส�ำเร็จ เพรำะมันจะบ่งชี้ว่ำท่ำนก�ำลังท�ำงำน

กบัคนทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชำกำรของท่ำน คนทีผ่่อนคลำย และมคีวำม

มัน่ใจในกำรท�ำงำนให้ส�ำเรจ็ อำรมณ์ขนัไม่ได้กดีกนัท่ำนให้ออกห่ำง

จำกควำมเป็นมืออำชีพ เพรำะท่ำนยังมีเวลำ และพื้นที่ที่จะหัวเรำะ 

และยังสำมำรถโฟกัสที่จะบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเต็มร้อย ทว่ำมัน

เป็นแสงสว่ำงที่จะน�ำพำท่ำนไปได้ไกลทีเดียว

ขอจงคิดใคร่ครวญถึงกำรเป็นผู้จัดกำรชั้นยอดที่ท่ำนเคย

ท�ำงำนด้วย มีคุณสมบัติใดบ้ำงที่เหมำะเจำะคล้องจองกับสิ่งที่กล่ำว

มำแล้วข้ำงต้นบ้ำง? ทีนี้ ลองตอบค�ำถำมแบบเดียวกับที่ถำมข้ำงต้น

ว่ำผูจ้ดักำรทีแ่ย่ๆ ทีท่่ำนเคยท�ำงำนด้วยนัน้เป็นอย่ำงไรกนับ้ำงหนอ...

ลองเปรียบเทียบดูกันเอง


