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คนทางานส่วนใหญ่ มักจะต้ อ งผ่านชี วิตของการเป็ นลูกน้ องแทบทุกคน ปั ญหาอย่างหนึ่งที่เ ป็ นของคู่กันกับ
ตาแหน่งลูกน้ องและหลีกหนีไม่พ้นคือ "หัวหน้ า" บางคนบอกว่าหัวหน้ าเอาเปรี ยบลูกน้ อง บางคนบอกว่าหัวหน้ าไม่ทาอะไร
ชอบเอางานลูกน้ องไปเสนอ และอีกสารพัดปั ญหา เช่น เผด็จการ จุกจิกเรื่ องส่วนตัว ไม่ค่อยส่งเสริ มลูกน้ อง ไม่สอนงาน
ลูกน้ อง ไม่ปกป้องลูกน้ อง ถ้ าจะเขียนให้ ครบทุกปั ญหานี ้คงไม่น้อยกว่า 10 หน้ ากระดาษอย่างแน่นอน
ประเด็นสาคัญไม่ได้ อยูท่ ี่วา่ หัวหน้ ามีปัญหามากน้ อยเพียงใด หรื อมีเรื่ องอะไรบ้ าง แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าปั ญหาของ
หัวหน้ านัน้ ส่วนใหญ่ จ ะส่ง ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของลูกน้ อง และส่วนมากมัก จะส่งผลกระทบในแง่ลบ
มากกว่า เพราะลูกน้ องส่วนใหญ่มกั จะเลือกตอบสนองปั ญหาที่ เกิดจากหัวหน้ าโดยใช้ พฤติกรรมในทางลบ เช่น นินทา
หัวหน้ า ประชดหัวหน้ า กลัน่ แกล้ งหัวหน้ า ดื ้อทังดื
้ ้อเงียบและดื ้อเสียงดัง หรื อการแสดงออกอื่นๆที่แสดงให้ เห็นว่าไม่พอใจ
หัวหน้ า
โดยทัว่ ไปแล้ วถ้ าลูกน้ องแสดงการตอบสนองความไม่พึงพอใจหัวหน้ าโดยพฤติกรรมในทางลบ โอกาสที่จะแก้ ไข
ปั ญหาเรื่ องหัวหน้ าได้ มีน้อยมาก ในทางตรงกันข้ ามอาจจะเพิ่มระดับความรุ นแรงของปั ญหาขึ ้นมาอีก สุดท้ ายบางคนทน
ไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้ า แต่การเปลี่ยนมักจะเปลี่ยนโดยการไปหาหัวหน้ าใหม่ในองค์ กรอื่น ไม่ใช่เปลี่ยนหัวหน้ าใน
องค์กรเดิม ถึงแม้ จะเปลีย่ นหัวหน้ าใหม่วฎั จักรของปั ญหาหัวหน้ าก็ยงั ไม่หมดไปจากโลกของการทางานได้ อาจจะมีเฉพาะ
ช่วงแรกๆ ที่วา่ หัวหน้ าคนใหม่ดีกว่าคนเก่าในจุดนันจุ
้ ดนี ้ แต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความไม่ดี(ที่ลกู น้ องมักจะคิดเอา
เองหรื อพยายามสารวจมา)ของหัวหน้ าก็จะมีขึ ้นมาอีก ซึง่ อาจจะเป็ นปั ญหาเรื่ องเดียวกันหรื อต่างกันกับหัวหน้ าคนก่อนๆก็
ได้
ใครมีโอกาสเป็ นทังหั
้ วหน้ าและลูกน้ องคงจะพอเข้ าใจปั ญหาได้ ดีขึ ้นว่าปั ญหาที่ลกู น้ องมองหัวหน้ านัน้ บางครัง้
เป็ นสิง่ ที่แก้ ไขค่อนข้ างลาบาก เพราะปั ญหาส่วนหนึง่ เกิดจากความรู้สกึ ไม่ใช่เกิดจากข้ อเท็จจริ ง และปั ญหาที่ลกู น้ องมีสว่ น
ใหญ่จะเป็ นปั ญหาเรื่ องชอบหรื อไม่ชอบนิสยั บางอย่างของหัวหน้ ามากกว่า สาหรับปั ญหาข้ อเท็จจริ ง เช่น หัวหน้ าไม่เก่ง
(จริ งๆ) หัวหน้ าไม่คอ่ ยรู้งานนัน้ แต่ถ้าลูกน้ องชอบนิสยั หัวหน้ าคนนันๆแล้
้ ว ปั ญหาข้ อเท็จจริ งเหล่านี ้ก็ไม่หนักหนาสาหัส
มาก แต่ในทางกลับกันถ้ าหัวหน้ าเก่งงานมาก แต่ลกู น้ องไม่ชอบนิสยั ส่วนตัวบางอย่าง ปั ญหาระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ องจะ
มีมากกว่า ดังนัน้ ปั ญหาส่วนใหญ่จึงเป็ นปั ญหาด้ านความรู้สกึ มากกว่า

สาหรับแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาของหัวหน้ า(ที่ลกู น้ องชอบคิดเอาเองว่ามีปัญหานัน)
้ มีทางเลือกให้ เพียง 2 วิธี
คือ ประการแรก แก้ ปัญหาที่ตวั หัวหน้ า ซึง่ คงจะพอแก้ ไขได้ บ้างในบางเรื่ องในบางคน แต่คงไม่สามารถแก้ ไขได้ ทกุ เรื่ องของ
หัวหน้ าทุกคน ถ้ าเลือกที่จะแก้ ด้วยวิธีนี ้เราต้ องแก้ ไปเรื่ อยๆไม่มีวนั จบสิ ้น เพราะแก้ หวั หน้ าคนนี ้ได้ ก็ใช่ว่าจะแก้ หวั หน้ าคน
อื่นๆได้ เมื่อเจอหัวหน้ าใหม่ปัญหาใหม่ก็ต้องมานัง่ แก้ กนั อีก ทางเลือกที่สองคือ แก้ ที่ตวั เราเอง(ลูกน้ อง) บางคนอาจจะค้ าน
อยูใ่ นใจว่าในเมื่อหัวหน้ ามีปัญหาทาไมต้ องมีแก้ ที่ตวั เรา
ผมได้ กล่าวมาแล้ วว่าปั ญหาส่วนใหญ่ เป็ นปั ญหาอารมณ์ หรื อความรู้ สึกที่เรา(ลูกน้ อง) นาเอาพฤติกรรมของ
หัวหน้ ามาตีความและปรุ งแต่งด้ วยความรู้ สึก ความเชื่อ ประสบการณ์ และทัศนคติของเราเอง และแปลผลออกมาว่า
"ชอบ" หรื อ "ไม่ชอบ" เพราะฉะนันตั
้ วปั ญหาจริ งๆของลูกน้ องส่วนใหญ่ไม่ใช่อยูท่ ี่สงิ่ กระตุ้นภายนอก(พฤติกรรมของหัวหน้ า)
แต่อยูท่ ี่การปรุงแต่งภายในใจของเราเอง ขอให้ ลองสังเกตดูวา่ หัวหน้ าทุกคนมักจะมีทงคนชอบและคนไม่
ั้
ชอบ นัน่ แสดงให้
เห็นว่าปั ญหาของหัวหน้ าแต่ละคนนัน้ ไม่ใช่ปัญหาข้ อเท็จจริ ง แต่เป็ นปั ญหาของอารมณ์ มากกว่า ถ้ าหัวหน้ ามีปัญหาซึ่ง
เป็ นข้ อเท็จจริ งแล้ ว และทุกคนคงจะเห็นตรงกันหมด ผมเชื่อว่าคงไม่มีองค์กรไหนจะเอาหัวหน้ าคนนันไว้
้ ให้ ถ่วงความเจริ ญ
ขององค์กรหรอกครับ
ทีนี ้ลองมาดูซิครับว่าถ้ าเราไม่สามารถไปแก้ ไขตัวหัวหน้ าให้ เป็ นไปตามที่เราต้ องการได้ แล้ ว เราจะเลือกแก้ ปัญหา
หัวหน้ าอย่างสร้ างสรรค์โดยการสร้ างโอกาสให้ ตวั เราเองได้ อย่างไร ในที่นี ้ผมจะขอเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนวิกฤติให้
เป็ นโอกาสดังนี ้


หยุดปรุ งแต่ งอารมณ์

ขอให้ ทาใจให้ เป็ นกลางและคิดเสมอว่าหัวหน้ าเขามีเหตุผลในการกระทา แม้ ว่าเหตุผลนัน้ เราจะไม่ทราบก็ ตาม อย่า
พยายามคาดเดาหรื อคิดเอาเอง ถ้ าอยากรู้จริ งๆขอให้ ถามหัวหน้ าตรงๆไปเลย ถึงแม้ จะได้ คาตอบที่เราพอใจหรื อไม่พอใจก็
ตาม พูดง่ายๆคืออย่านาเอาพฤติกรรมที่เราไม่ชอบแล้ วมาปรุงแต่งในทางลบ เพราะมิฉะนัน้ ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นที่ตวั เราเอง
ถ้ าเราไม่ชอบพฤติกรรมหัวหน้ า ขอให้ คิดว่า "ช่างมันเถอะ" เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้ ว และเราคงไม่ได้ ผกู ชีวิตของเราไว้ กบั เขา
ตลอดไปหรอก หัวหน้ าคือทางผ่านทางหนึง่ ของเราที่จะนาเราไปสูค่ วามสาเร็ จ ดังนัน้ อย่าเสียเวลากับการเอาเรื่ องไร้ สาระ
มาเป็ นตัวถ่วงชีวิตของเราเลย


เปลี่ยนหัวหน้ าเป็ นตาราเรียน

ในความเป็ นจริ งแล้ ว ถ้ าเราทางานไปนานๆจนเราได้ เป็ นหัวหน้ า เราจะพบว่าหลายสิง่ หลายอย่างในตัวเรานันเกิ
้ ดจากการ
ที่เราได้ เรี ยนรู้ลกั ษณะของ "หัวหน้ าที่ดี" และ "หัวหน้ าที่ไม่ดี" มาจากหัวหน้ าคนก่อนๆของเรา ดังนัน้ คนที่กาลังเป็ นลูกน้ อง
ในปั จจุบนั ขอให้ ใช้ หวั หน้ าให้ เป็ นประโยชน์ นัน่ ก็คือคิดเสียว่าหัวหน้ าคือตาราทางการบริ หารเล่มหนึ่งที่สอนเราทังสิ
้ ่งที่ดี
และสิ่งที่ไม่ดี กรุ ณาเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ดีที่เราชอบไปใช้ กบั ลูกน้ องเมื่อเราเป็ นหัวหน้ า และเก็บเอาสิ่งที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบไป
เป็ นบทเรี ยนว่าวันหนึง่ ถ้ าเราได้ เป็ นหัวหน้ า เราจะไม่ทาแบบนันเด็
้ ดขาด



เปลี่ยนปั ญหาเป็ นแรงจูงใจ

ผมอยากจะบอกว่าถ้ าเราเจอหัวหน้ าที่ไม่ดีหรื อมีปัญหา น่าจะเป็ นสิง่ ที่ดีนะครับ เราควรจะเปลีย่ นปั ญหาของหัวหน้ าให้ เป็ น
เชื ้อเพลิงในการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตัวเราเอง โดยให้ คิดเสียว่าเราต้ องผ่านหัวหน้ าคนนี ้ให้ ได้ เราต้ องเข้ าไปนัง่ ในใจหัวหน้ า
คนนี ้ให้ ได้ เราต้ องสร้ างผลงานให้ หวั หน้ าคนนี ้ยอมรับให้ ได้ เพราะถ้ าเราผ่านหัวหน้ าแบบนี ้ได้ ต่อไปเราจะเจอหัวหน้ าแบบ
ไหนคงผ่านได้ หมด หรื อให้ คิดว่าในอนาคตเมื่อเราเป็ นหัวหน้ าหรื อเป็ นผู้บริ หาร เราอาจจะเจอหัวหน้ าที่แย่กว่านี ้อีกก็ได้
เพราะฉะนัน้ หัวหน้ าคนปั จจุบนั จึงเป็ นด่านทดสอบเราได้ เป็ นอย่างดี
หรื อเราอาจจะคิดอีกแง่หนึง่ ก็ได้ วา่ ถ้ าเรามีหวั หน้ าที่ไม่ดี ให้ เราคิดเสียใหม่วา่ โอกาสที่เราจะขึ ้นไปแทนที่หวั หน้ าคนนี ้มีมาก
ขึ ้นและเร็ วขึ ้น ขอให้ เราเตรี ยมพัฒนาตัวเองรอไว้ ได้ เลยครับ คงอีกไม่นานองค์กรคงจะดาเนินการกับหัวหน้ าของเราแน่ ถ้ า
คิดแบบนี ้เราก็จะรู้สกึ เห็นใจหัวหน้ ามากขึ ้น ในขณะเดียวกันเราก็ทมุ่ เทจิตใจไปกับการพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะมาคิดแต่
ปั ญหาของหัวหน้ า


เปลี่ยนความทุกข์ เป็ นความสุข

ในความเป็ นจริ งแล้ ว ถึงแม้ เราจะชอบหรื อไม่ชอบหัวหน้ า เราก็ต้องทางานกับเขาอยูด่ ี ดังนัน้ เราจะเลือกทางานกับเขาด้ วย
ความเครี ยดและความทุกข์หรื อเราจะเลือกทางานกับเขาด้ วยความและมีความสุขสนุกสนาน เรามีสทิ ธิในการเลือก แต่คน
ส่วนใหญ่ๆมักจะเลือกทางานด้ วยความทุกข์ เพราะตามอารมณ์ของตัวเองไม่ทนั เหมือนกับการที่เราถูกบริ ษัทบังคับให้ ไป
เข้ าสัมมนาในหลักสูตรที่เราไม่ชอบ เรามีทางเลือกเพียงสองทางเหมือนกันคือ เลือกที่จะทนนัง่ เบื่อไปทังวั
้ นหรื อเลือกที่จะ
สนุกกับมัน ถ้ าเราเลือกที่จะสนุกกับมัน เราจะรู้สกึ ว่าเวลาในการสัมมนาแป๊ บเดี ยวก็เลิกแล้ ว แต่ถ้าเรานัง่ เบื่อกับมันรับรอง
ได้ วา่ วันนันเป็
้ นวันที่ยาวนานสาหรับเราแน่ๆ


อย่ าเปลี่ยนปั ญหาโดยการเปลี่ยนหัวหน้ า

ผมอยากจะแนะนาท่านผู้อา่ นที่เป็ นลูกน้ องในปั จจุบนั นี ้ว่า เราต้ องยอมรับว่าปั ญหาของหัวหน้ านันเป็
้ นปั ญหาโลกแตกไม่มี
ใครแก้ ได้ หรอกครับ มันมี ทุกที่มีทุกยุคทุกสมัย ดังนัน้ เราต้ องยอมรับความเป็ นจริ งในจุดนี ้ก่อน แล้ วค่อยนาเอาเทคนิค
ต่างๆที่ได้ แนะนามามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับตัวเราเอง และอยากจะแนะนาเพิ่มเติมว่า กรุ ณาอย่าแก้ ปัญหาหัวหน้ า
โดยการเปลี่ยนงานเพื่อไปหาหัวหน้ าคนใหม่ เพราะนั่นแสดงให้ เห็นว่าตั วเราไม่ได้ แก้ ปัญหาที่ต้นตอจริ งๆ แต่เราใช้ วิธี
เปลี่ยนตัวปั ญหาเท่านัน้ เพราะถึงแม้ สาเหตุของปั ญหาจริ งๆจะอยู่ที่หวั หน้ าก็ตาม แต่ทางแก้ ที่ดีที่สดุ มันอยู่ที่ใจเราเอง
แหละครับ
สุด ท้ า ยนี ผ้ มขอให้ ก าลัง ใจแก่ ผ้ ูที่ เ ป็ น "ว่า ที หัว หน้ า " ทุก คนจงแก้ ปั ญ หาหัว หน้ า ด้ ว ยการเปลี่ย นวิ ธี คิ ด และ
พฤติกรรมต่างๆ ให้ เป็ นประโยชน์กบั ตัวเองให้ มากที่สดุ อย่าเสียเวลาไปโต้ ตอบกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็ นปั ญหาของหัวหน้ าให้

เสียเวลาในการพัฒนาตัวเองเลย เป้าหมายในชีวิตของเรายังมีอีกยาวไกล และขออวยพรให้ ผ้ อู ่านทุกคนหลุดพ้ นจากวงจร
ปั ญหาของหัวหน้ าทุกคนนะครับ ผมเชื่อว่าคุณทาได้ ...ถ้ าคุณอยากจะทา...สวัสดีครับ

