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หากคุณไม่ได้ เป็ นเจ้ าของบริ ษัท/กิจกรรม หรื อทางานอิสระ (Freelance) แล้ วล่ะก็ ทุกคนคงจะมีหวั หน้ างานซึ่ง
เป็ นผู้หนึ่งที่ให้ คุณ ให้ โทษแก่คุณ พบว่าลูกน้ องหลายต่อหลายคนที่มีความเจริ ญ ก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานได้ ก็เพราะ
หัวหน้ างานที่คอยเป็ นผู้ผลักดัน ช่วยเหลือ และอบรมพัฒนาให้ มีความรู้และประสบการณ์ รวมทังให้
้ โอกาสแก่คณ
ุ ได้ แสดง
ฝี มือในการทางาน
และคงไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ หัวหน้ างานจะมีหลากหลายสไตล์ที่แตกต่างกันไป เช่น พวกที่จ้ จู ี ้ขึ ้บ่น หรื อพวกที่ชอบ
เอะอะโวยวาย เป็ นต้ น แน่นอนว่าไม่มีหวั หน้ างานคนไหนที่ดีสดุ ๆ แบบชนิดที่ว่า PERFECT ไปซะทุกเรื่ อง ดังนันในฐานะที
้
่
คุณเองเป็ นลูกน้ องคนหนึง่ ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ มองตนเองก่อนว่าจะทาตัวอย่างไรให้ หวั หน้ างานพอใจ ทังนี
้ ้การปฏิบตั ิ ตนให้
หัวหน้ างานพอใจนันไม่
้ ใช่เรื่ องอยาก เพียงขอให้ คุณเข้ าใจความต้ องการหรื อธรรมชาติของผู้เป็ นหัวหน้ างานว่าพวกเค้ า
ต้ องการหรื อมีธรรมชาติอย่างไร ซึง่ ดิฉนั ได้ สรุปเทคนิคในการปฏิบตั ิตนเพื่อให้ หวั หน้ างานพึงพอใจ ดังต่อไปนี ้
A - Accuracy : ทางานให้ ถกู ต้ อง แม่ นยา
ไม่มีหวั หน้ างานคนไหนอยากให้ ลกู น้ องทางานผิด ๆ ถูก ๆ แก้ แล้ วแก้ อีก แบบชนิดที่ว่าต้ องคอยกากับไปซะทุก
เรื่ อง หากคุณรี บทางานและส่งงานมาให้ ตรงหรื อก่อนเวลาที่กาหนด แต่ผลงานที่ออกมานันต้
้ องมีการแก้ ไขซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
งานชิ ้นนันก็
้ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยในสายตาของหัวหน้ างาน มันอาจจะส่งผลต่อผลการทางาน (Performance) ที่ไม่ดีของ
ตัวคุณเอง ดังนันดิ
้ ฉนั ขอแนะนาว่าควรทางานให้ ถกู ต้ องแม่นยาจะดีที่สดุ อย่าพยายามรี บนาส่งโดยไม่มีการตรวจสอบ
ข้ อมูล เพราะจะทาให้ หวั หน้ าคุณเริ่ มไม่ไว้ วางใจในตัวคุณ อย่าลืมว่าความไว้ วางใจจะเกิดขึ ้นจากผลงานที่คณ
ุ ทา ซึ่งหาก
หัวหน้ างานเจอข้ อผิดพลาดแล้ วล่ะก็ เค้ าอาจต้ องลงมาควบคุมการทางานคุณอย่างใกล้ ชิด ชนิดที่วา่ คุณเองอาจจะอึดอัด
ใจหรื อราคาญใจเลยก็วา่ ได้
C - Cooperation : ให้ ความร่ วมมือ และอาสาทางาน
อย่าพยายามเกี่ยงหรื อหลีกเลี่ยงงานที่หวั หน้ ามอบหมายพิเศษ หรื ออาจเป็ นงานด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพียงเพราะคิดว่าไม่อยากให้ ใครมาเอาเปรี ยบ หรื อคิดว่าทาไมไม่ใช้ ให้ อีกคนทา เกรงว่าตนเองจะต้ องอยูด่ กึ ดื่น หรื อทางาน
ในวันหยุด ลูกน้ องบางคนคิดว่าได้ เงินแค่นี ้ก็ทางานในปริ มาณเท่านี ้ก็พอแล้ ว ทาไมต้ องอุทิศตนอะไรมากมาย ทางานให้ ดี

แค่ไหน เงินเดือนก็ไม่ขึ ้น ไม่ร้ ู จะทาไปทาไม คุณรู้ ไหมว่าหากคุณ คิดแบบนี ้ ก็ เท่ากับว่าคุณ ปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ งาน
เพิ่มเติม ปิ ดโอกาสที่จะฝึ กทักษะในการทางานใหม่ ๆ และโดยเฉพาะปิ ดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพหรื อความสามารถให้
หัวหน้ างานเห็น และผลที่ตามมาก็คือ ค่าตัวหรื อมูลค่า (Value) ของตัวคุณไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตามอายุของคุณเลย และผลใน
ระยะยาวก็คือคุณจะมีความสามารถหรื อทักษะที่จากัดเฉพาะแค่งานที่ทาเท่านัน้ ขอให้ ตระหนักไว้ เสมอว่าความสามารถ
ในการทางานของคุณ จะบ่งบอกถึงมูลค่าของคุณเอง ยิ่งคุณมีมลู ค่ามากขึ ้นเท่าไหร่ คุณยิ่งมีคา่ ตัวมากขึ ้นเท่านัน้
F - Follow Up : ติดตามงานอย่ างสม่าเสมอ
คงไม่มีหวั หน้ างานคนไหนที่อยากจะมาจ ้าจี ้จาไชลูกน้ องทุก ๆ วัน หรื อคอยติดตามสอบถามความคืบหน้ าจาก
ลูกน้ องอยู่บ่อยครัง้ ดังนัน้ ลูกน้ องเองควรจะติดตามงานที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ างานอย่างสม่าเสมอ และรี บแจ้ ง
ความคืบหน้ าให้ หัวหน้ าทราบทันที อย่ารอให้ หัวหน้ าต้ องทวงถามหรื อถามถึงก่อนอยู่บ่อยครัง้ แต่พยายามแจ้ งความ
คืบหน้ าหรื อความก้ าวหน้ าของงานที่คุณ เองได้ ติดตามไป หากงานที่คุณ กาลังติดตามมีปัญหาหรื อข้ อขัดข้ องที่คุณ ไม่
สามารถแก้ ไขได้ ขอให้ รีบแจ้ งหัวหน้ าของคุณเองเพื่อให้ เค้ ารับรู้ ปั ญหาว่าเกิดอะไรขึ ้น ทาไมงานที่มอบหมายถึงไม่คืบหน้ า
เสียที จงอย่าแบกรับปั ญหาเอาไว้ เองโดยที่หวั หน้ างานของคุณไม่รับรู้ อะไรเลย ดังนันการติ
้
ดตามและแจ้ งผลของงานให้
หัวหน้ าทราบ จะทาให้ หวั หน้ างานไม่ต้องคอยกังวลหรื อถามไถ่งานจากคุณบ่อยครัง้ นัก
L - Listening : ฟั งให้ เข้ าใจ ก่ อนลงมือปฏิบตั ิ
ลูกน้ องหลายคน กลัวไม่กล้ าถามหัวหน้ างานหากไม่เข้ าใจงานที่มอบหมายให้ หรื อบางครัง้ อาจคิดไปเองโดยไม่มี
การสอบถามหรื อทบทวนงานที่มอบหมายให้ ทา ในส่วนนีท้ งหั
ั ้ วหน้ าและลูกน้ องคงจะต้ องทาความเข้ าใจกันก่อน โดย
หัวหน้ าเองอาจจะสอบถามความเข้ าใจจากลูก น้ องว่ามีความเข้ าใจมากน้ อยแค่ไหน อย่างไรบ้ าง และผู้ที่เป็ นลูกน้ องเอง
ควรจะทวนโจทย์หรื องานที่นายมอบหมายให้ ทา อย่าเดาหรื อคิดเอาเอง เพราะจะยิ่งทาให้ เสียเวลาทังตั
้ วลูกน้ องเองเพราะ
จะต้ องแก้ ไขงานและนาส่งงานให้ หวั หน้ าใหม่ และหัวหน้ าเองอาจต้ องเสียเวลาในการตรวจสอบซ ้าแล้ วซ ้าเล่า ดังนันควร
้
ตังใจฟั
้ งพยายามจับประเด็นให้ ได้ ว่าหัวหน้ างานต้ องการให้ ทาอะไร มีขนตอนอย่
ั้
างไร และต้ องนาส่งงานให้ หวั หน้ างาน
เมื่อไหร่ และควรจะสอบถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย อย่าให้ เป็ นคาถามที่คาใจคุณ เพราะอาจทาให้ คณ
ุ ทางานผิดพลาดไป
ได้
R - Respect : เคารพยกย่ อง อ่ อนน้ อมถ่ อมตน
ไม่วา่ หัวหน้ างานจะเก่งหรื อไม่เก่งกว่าคุณ หรื อเป็ นหัวหน้ างานที่คณ
ุ เองไม่ถกู ชะตาเอาซะเลย คนที่เป็ นลูกน้ องที่
ดี ควรให้ เกียรติหวั หน้ างาน พยายามอย่าเอาเรื่ องของหัวหน้ าไปเมาส์หรื อป่ าวประกาศในทางเสียหาย อย่าพยายามพูดให้
ใครต่อใครคิดและรู้ สกึ ไม่ดีต่อหัวหน้ างานของเราเอง การแสดงความเคารพนันยั
้ งหมายรวมถึงการยอมรับฟั งในประเด็น
หรื อเหตุผลของหัวหน้ างาน อย่าพยายามโต้ เถียงเพื่อเอาชนะ จงยอมรับและปฏิบตั ิตามในผลสรุปที่หวั หน้ างานเห็นว่าเป็ น
สิ่งที่เหมาะสม นอกจากนี ้การแสดงความเคารพยังหมายความถึงการใช้ คาพูดกับหัวหน้ างานคุณ เอง จงระวังคาพูดที่
สือ่ สารออกไป บางครัง้ คุณอาจจะสนิทสนมกับหัวหน้ างานมากจนลืมไปว่าเค้ าคือหัวหน้ าของคุณเอง ซึง่ คาพูดที่สอื่ ออกไป

อาจฟั งแล้ วไม่รื่นหู จนบางครัง้ ไม่ร้ ู ใครเป็ นหัวหน้ าหรื อลูกน้ องกันแน่ และขอให้ ตระหนักไว้ เสมอว่า คาพูดเปรี ยบเสมือน
ดาบสองคม ซึง่ จะทาให้ ผ้ ใู หญ่ชอบหรื อไม่ชอบตัวเราจากคาพูดที่สอื่ ออกไป
S - Self Improvement : ปรับปรุ งตนเอง สร้ างความสาเร็จ
ลูกน้ องที่ดีควรพยายามคิดหาวิธีการที่จะปรับปรุ งและพัฒนาระบบงานของตนเองให้ ดีขึ ้นอยู่เสมอ พยายามคิด
ว่าจะช่วยงานของหัวหน้ างานได้ อย่างไรเพื่อให้ หวั หน้ างานเบาแรงและเบาใจ รวมทังควรรั
้
บฟั งหัวหน้ างานเมื่อหัวหน้ างาน
ชี ้แจงข้ อบกพร่อง หรื อสิง่ ที่เค้ าต้ องการให้ คณ
ุ ปฏิบตั ิ อย่าถือโทษโกรธเคืองหัวหน้ าของคุณเองเพียงเพราะเค้ าเตือนหรื อต่อ
ว่าการทางานของคุณ ขอให้ คณ
ุ มองให้ ลกึ ซึ ้งลงไปว่าการที่หวั หน้ าคอยตักเตือนหรื อสอนสัง่ คุณ เหตุเพราะเค้ าอยากให้ คณ
ุ
ได้ ดิบได้ ดีในอนาคตข้ างหน้ า เค้ าอยากให้ คุณปรับปรุ งและพัฒนาผลงานของตนเองให้ ดีขึ ้น การตักเตือนหรื อต่อว่าการ
ทางานของคุณ ณ ตอนนี ้ จะดีกว่าที่คณ
ุ ไม่ร้ ูเลยว่าคุณทางานเป็ นอย่างไร และเมื่อถึงเวลาประเมินผลการทางาน หัวหน้ า
งานอาจจะประเมินผลการทางานของคุณไม่ดีหรื อไม่เป็ นไปอย่างที่คณ
ุ หวังหรื อคิดไว้ เลย
ดังนันในฐานะที
้
่ค ณ
ุ เองเป็ นลูกน้ องคนหนึ่ง ขอให้ คณ
ุ เริ่ มมองตนเองว่าคุณปฏิบตั ิตนอย่างไรกับหัวหน้ างานของ
คุณเอง และหัวหน้ างานยอมรับคุณมากน้ อยแค่ไหน หากสถานการณ์ระหว่างคุณกับหัวหน้ างานไม่ส้ ดู ีนกั คุณควรเริ่ มที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเสียใหม่ ยังไม่สายเกินแก้ ที่จะปฏิบตั ิตนให้ หวั หน้ างานพอใจ พยายามสร้ างรอยยิ ้มและ
เสียหัวเราะในการทางานร่ วมกับหัวหน้ างาน และในที่สดุ คุณเองจะเป็ นผู้หนึ่งที่มีความสุขและสนุ กกับการทางานร่ วมกับ
หัวหน้ างานของคุณเอง

