การบริหารผลงานของลูกน้ องหลายสไตล์
บทความโดย : ดร.อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญ ด้ านฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

การเป็ นหัวหน้ างานที่มีประสิทธิภาพนันไม่
้ ได้ หมายความว่าต้ องเป็ นบุคคลที่เก่งเฉพาะในงาน ของตนเอง หรื อที่
เรี ยกว่ามีทกั ษะทางเทคนิค (Technical Skills) เท่านันพบว่
้
าทักษะในการบริ หารคน (Soft Skills) เป็ นอีกทักษะหนึ่งที่
สาคัญและมักจะเป็ นปั ญหาของหัวหน้ างานในทุกวันนี ้
ทังนี
้ ้ ทักษะในการบริ หารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทกั ษะหนึ่งที่สาคัญมากและหัวหน้ างานจาเป็ นจะต้ องมีก็คือ
“การบริ หารผลงานของลูกน้ อง”
ไม่มีหวั หน้ างานคนไหนต้ องการลูกน้ องที่ไม่มีผลงาน หัวหน้ างานทุกคนอยากได้ ลกู น้ องที่ สามารถผลิตผลงานให้
ได้ ตามเป้าหมายหรื อดีกว่าเป้าหมายที่กาหนด อย่างไรก็ตามหัวหน้ างานก็ไม่สามารถเลือกทางานเฉพาะกับลูกน้ องเก่ง ๆ
เท่านัน้ ขึ ้นชื่อว่า “คน” ย่อมมีหลากหลายรู ปแบบหลากหลายความคิด หัวหน้ างานหลายคนมักจะเปรย ๆ ให้ ฟังว่าการ
บริ หารผลงานของคนยากกว่าบริ หารงานที่ตวั เองรับผิดชอบเสียอีก
ดังนันศิ
้ ลปะในการบริ หารผลงานของลูกน้ องจึงเป็ นเรื่ องที่หวั หน้ างานจาเป็ นต้ องศึกษาไว้ เพื่อนามาปรับใช้ กับ
ลูกน้ งที่มีหลากหลายสไตล์ดงั ต่อไปนี ้
Dead Wood
เป็ นลูกน้ องที่มีผลงานและศักยภาพต่า เป็ นบุคคลที่องค์การเรี ยกว่า Low Performance and LowPotential
พบว่าลูกน้ องประเภทนี ้ไม่สามารถผลิตผลงานที่มอบหมายในปั จจุบันได้ ตามเกณฑ์ ที่หัวหน้ างานต้ องการ เป็ นพวกที่
ทางานล่าช้ ามาก ทางานผิดพลาดอยูบ่ อ่ ยครัง้ รวมถึงเป็ นบุคคลที่ไม่มีแววของการเป็ นหัวหน้ างานหรื อผู้นา ไม่ชอบคิดหรื อ
ตัดสินปั ญหาที่เกิดขึ ้น ปล่อยให้ ปัญหาเป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างานเท่านัน้ เป็ นบุคคลที่มีทศั นคติไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย ชอบ
พูดถึงองค์การและบุคคลอื่นในทางลบเสมอ
แนวทางการบริ หารผลงาน - ถ้ าหัวหน้ างานต้ องบริ หารผลงานของลูกน้ องสไตล์นี ้ก็ ไม่ต้องกังวลใจ เพราะ
แนวทางที่จะช่วยให้ คนกลุม่ นี ้มีผลงานได้ ก็คือ ความพยายามอย่างไม่ลดละในการหาวิธีการพัฒนาความสามารถของคน
กลุม่ นี ้แบบใกล้ ชิด และดูแลเป็ นพิเศษ

หัวหน้ างานหลายคนมักจะปล่อยปละละเลยไม่สนใจจะบริ หารผลงาน มอบหมายงานและพัฒนาคนกลุ่มนี ้
เท่าที่ควร แต่ใครก็ ตามที่ขึน้ ชื่อว่าเป็ นหัวหน้ างาน การบริ หารผลงานของลูกน้ องทุ กแบบเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น การบริ หาร
ผลงานของคนกลุม่ นี ้ก็เช่นเดียวกัน หัวหน้ างานจึงเลีย่ งไม่ได้ ที่ต้องดูแล
การพัฒนาคนกลุม่ นี ้แบบพิเศษหมายถึง การสอนงาน การเป็ นพี่เลี ้ยง การพูดคุยเป็ นระยะการให้ คาแนะนาถึง
วิธีการและขันตอนการท
้
างานอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานไปกับการดูแลความรู้สกึ หรื อจิตใจของลูกน้ องกลุม่ นี ้ การหาโอกาส
เข้ าไปเยี่ยมบ้ านหรื อพูดคุยกับบุคคลที่ใกล้ ชิดกับพวกเขาให้ มาก การให้ “เวลา” กับคนกลุ่มนี ้จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญยิ่ง
หัวหน้ างานไม่ควรพูดว่า “ไม่มีเวลา” หรื อ “วัน ๆ งานก็ยงุ่ อยูแ่ ล้ ว”
Problem Child
เป็ นลูกน้ องที่ชอบคิด ชอบวิจารณ์ หรื อพวกเก่งแต่ไม่ทา เป็ นบุคคลที่มีผลงานต่า ศักยภาพสูงหรื อพวก Low
Performance and High Potential บางองค์การเปรี ยบลูกน้ องกลุม่ นี ้ว่าเป็ นพวกเด็กมีปัญหาที่วนั ๆ ชอบติหรื อป่ วนคนอื่น
ไปทัว่ ในขณะที่ตนเองก็ไม่สามารถสร้ างผลงานให้ ได้ ตามมาตรฐานที่หวั หน้ างานต้ องการ
แนวทางการบริหารผลงาน - หากหัวหน้ างานต้ องบริ หารผลงานของลูกน้ องที่วนั ๆ คอยแต่จะป่ วนหรื อวิจารณ์
ผลงานของคนอื่นไปทัว่ แนวทางก็คือ การมอบหมายงานที่เน้ นเรื่ องการคิด การวิจารณ์ รวมถึงการนาเสนองาน ซึง่ เป็ นงาน
ที่ตรงกับศักยภาพของพวกเขา หรื อการมอบหมายให้ เป็ นที่ปรึ กษาที่ให้ คาแนะนาการทางานกับพนักงานคนอื่น ๆ หรื อให้
ลูกน้ องกลุม่ นี ้ติดตาม และ รายงานการปฏิบตั ิตามวินยั การทางานของพนักงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็ นการขาดสายลา
ป่ วยหรื อให้ พวกเขาคอยทาหน้ าที่เป็ นหูเป็ นตาหรื อดูแลพนักงานคนอื่น ๆ ในยามที่หวั หน้ างานไม่อยู่
อย่างไรก็ตามหัวหน้ างานต้ องติ ดตามและตรวจสอบการทางานของคนกลุม่ นี ้เป็ นระยะเช่นเดียวกัน โดยให้ คน
กลุม่ นี ้รายงานผลงานของตนเองเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ เพื่อติดตามว่าเขา สามารถผลิตผลงานได้ ตามเป้าหมายที่
คาดหวังไว้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ ก็ต้องให้ คาแนะนาหรื อแนวทางในการทางานกับคนกลุม่ นี ้ด้ วยเช่นกัน
Work Horse
เป็ นลูกน้ องที่ขยันทางานแต่ไม่ชอบคิด ไม่ชอบวางแผนหรื อแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในงาน เป็ นบุคคลที่มีผลงานสูง
ศักยภาพต่า หรื อพวก High Performance and Low Potential บางองค์การเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่ามดงานหรื อม้ าทางาน ซึ่ง
เป็ นคนที่ขยันทางานมาก โดยเฉพาะกับงานที่หวั หน้ างานมอบหมายอย่างเป็ นขันตอนแบบละเอี
้
ยด เพราะถ้ าหัวหน้ างาน
มอบหมายงานโดยขาดการชี ้แนะขันตอนงานที
้
่ละเอียดแล้ ว ผลงานอาจไม่เกิดขึ ้นเพราะคนกลุม่ นี ้ไม่ชอบคิดหรื อไม่ร้ ู ว่าจะ
ทาอย่างไรให้ งานที่มอบหมายประสบผลสาเร็ จ
แนวทางการบริ หารผลงาน - แนวทางการบริ หารผลงานของกลุ่มนี ้ไม่ยาก เพียงแต่ว่าหัวหน้ าต้ องใจเย็น ๆ
และต้ องคอยให้ คาแนะนาแนวทางการทางานใหม่ ๆ อย่างละเอียด ต้ องทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงที่นอกจากดูแลการทางานของ
ลูกน้ องกลุ่มนี ้แล้ ว ยังต้ องคอยให้ กาลังใจและพูดกับพวกเขาเสมอว่า “คุณทาได้ ”, “ผมเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตัวคุณ ”,

“คุณเป็ นคนที่ผมมัน่ ใจว่า หากผมมอบหมายงานนี ้ให้ แล้ ว ต้ องสาเร็ จอย่างแน่นอน”การใช้ คาพูดเชิงบวกเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การบริ หารผลงานของคนกลุม่ นี ้มาก หัวหน้ างานต้ องทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงที่คอยรับฟั งปั ญหา ให้ กาลังใจ และให้ คาแนะนา
แนวทางในการทางาน
การบริ หารคนกลุม่ นี ้ให้ ได้ ผลงานหัวหน้ างานต้ องระมัดระวังคาพูดที่บนั่ ทอนจิตใจคนกลุม่ นี ้ต้ องทาตัวเสมือนคน
เป็ นพี่ หรื อเป็ นเพื่อนมากกว่าเป็ นหัวหน้ างาน
Star/Talent
เป็ นกลุม่ คนที่องค์การปรารถนามากที่สดุ เป็ นพวกที่มีผลงานสูงและศักยภาพสูง หรื อ High Performance and
High Potential พบว่าคนกลุม่ นี ้จะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าลูกน้ อง 3 ประเภทแรกประมาณ 2-6 เท่า บางองค์การเรี ยกคน
กลุ่มนี ้ว่ามนุษย์ทองคา หรื อกลุ่มเพชร ทับทิม จะเห็นได้ ว่าคนกลุ่มนี ้มักจะสร้ างผลงานที่สงู กว่ามาตรฐานที่หวั หน้ างาน
กาหนด อีกทังยั
้ งเป็ นคนที่ชอบคิดสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้ างนวัตกรรมใหม่ให้ กบั องค์การได้
แนวทางการบริ หารผลงาน – แน่นอนว่าลูกน้ องกลุม่ ที่พวกหัวหน้ าชอบมากที่สดุ ก็คือพวก Star แต่ถึงแม้ วา่ บุคคล
เหล่านี ้จะมีผลงานและมีศกั ยภาพดีอยู่แล้ ว การดูแลคนกลุม่ นี ้ก็ ยงั เป็ นเรื่ องสาคัญเช่นเดียวกันกับการดูแลลูกน้ อง 3 กลุม่
แรก เนื่องจากถ้ าหัวหน้ างานไม่สนใจหรื อดูแลคนกลุม่ นี ้ เป็ นไปได้ ที่ผลงานของลูกน้ องกลุม่ Star จะลดลงได้
ซึ่งแนวทางในการบริ หารผลงานของคนกลุม่ นี ้คือ การกาหนดเป้าหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอการมีตวั ชี ้วั ดโดย
เน้ นการกาหนดค่าเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทาให้ ลกู น้ องกลุม่ นี ้รับรู้วา่ ถ้ าตัวเองอยากจะทางานให้ ได้ คะแนนในระดับดี
เยี่ยมจะต้ องผลิตผลงานอย่างไร มีคา่ เป้าหมายที่เท่าไหร่
นอกจากการกาหนดเป้าหมายงานที่ท้าทายและเฉพาะเจาะจงแล้ ว การมอบหมายงานหรื อโครงการใหม่ ๆ ที่ทา
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาก็เป็ นสิ่งที่ลกู น้ องกลุม่ นี ้ต้ องการ รวมถึงการมอบหมายให้
เป็ นหัวหน้ าทีมกิจกรรม การพาคนกลุม่ นี ้ไปดูงานหรื อไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการหรื อบุคคล/ลูกค้ าสาคัญ ๆ ย่อมเป็ น
เสมือนตัวหระตุ้นจูงใจให้ คนกลุม่ นี ้แสดงผลงานและศักยภาพของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง
สรุปว่าการบริ หารผลงานของลูกน้ องหลากหลายสไตล์เป็ นเรื่ องที่ไม่ยาก เพียงแต่ว่าหัวหน้ าต้ องเข้ าใจลูกน้ องว่า
พวกเขาต้ องการอะไร มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตอย่างไร เพราะความเข้ าใจถึงสไตล์ของลูกน้ องแต่ละแบบย่อมจะช่วยให้
หัวหน้ างานสามารถหาแนวทางในการบริ หารผลงานของลูกน้ องในแต่ละสไตล์ได้ อย่างตรงจุดประเด็น

