
ศิลปะการบริหารผลงานของลูกน้องหลายสไตล์ 

 

บทความโดย : ดร. อาภรณ์ ภูว่ิทยพนัธ์ 
       ผู้อานวยการสานกัวจิยัและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

บริษัท ไทยสกิลล์ พลสั จากดั 
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

         

 

 

การเป็นหวัหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบคุคลที่เก่งเฉพาะในงานของตนเอง หรือที่เรียกว่ามี

ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) เท่านัน้ พบว่าทกัษะในการบริหารคน(Soft Skills) เป็นอีกทกัษะหนึ่งที่ส าคญัและ

มกัจะเป็นปัญหาของหวัหน้างานในทกุวนันี ้

ทัง้นี ้ทกัษะในการบริหารคนมีหลากหลายแบบ แต่ทกัษะหนึ่งที่ส าคญัมากและหวัหน้างานจ าเป็นจะต้องมีก็คือ 

"การบริหารผลงานของลกูน้อง" 

ไมม่ีหวัหน้างานคนไหนต้องการลกูน้องที่ไมม่ีผลงาน หวัหน้างานทกุคนอยากได้ลกูน้องที่สามารถผลิตผลงานให้

ได้ตามเปา้หมายหรือดีกวา่เปา้หมายที่ก าหนด อยา่งไรก็ตามหวัหน้างานก็ไม่สามารถเลือกท างานเฉพาะกบัลกูน้องเก่ง ๆ 

เท่านัน้ ขึน้ช่ือว่า “คน” ย่อมมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายความคิด หวัหน้างานหลายคนมกัจะเปรย ๆ ให้ฟังว่าการ
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บริหารผลงานของคนยากกว่าบริหารงานที่ตวัเองรับผิดชอบเสียอีก ดงันัน้ศิลปะในการบริหารผลงานของลกูน้องจึงเป็น

เร่ืองที่หวัหน้างานจ าเป็นต้องศกึษาไว้เพื่อน าปรับมาใช้กบัลกูน้องที่มีหลากหลายสไตล์ดงัตอ่ไปนี  ้

1. Dead Wood 

เป็นลกูน้องที่มีผลงานและศกัยภาพต ่า เป็นบคุคลที่องค์การเรียกว่า Low Performance and LowPotential พบว่าลกูน้อง

ประเภทนีไ้ม่สามารถผลิตผลงานที่มอบหมายในปัจจุบนัได้ตามเกณฑ์ที่หวัหน้างานต้องการ เป็นพวกที่ท างานลา่ช้ามาก 

ท างานผิดพลาดอยู่บ่อยครัง้ รวมถึงเป็นบุคคลที่ไม่มีแววของการเป็นหวัหน้างานหรือผู้น า ไม่ชอบคิดหรือตดัสินปัญหาที่

เกิดขึน้ ปลอ่ยให้ปัญหาเป็นหน้าที่ของหวัหน้างานเทา่นัน้ เป็นบคุคลที่มีทศันคติไมด่ี มองโลกในแง่ร้าย ชอบพดูถึงองค์การ

และบคุคลอื่นในทางลบเสมอ 

แนวทางการบริหารผลงาน - ถ้าหวัหน้างานต้องบริหารผลงานของลกูน้องสไตล์นีก็้ไม่ต้องกงัวลใจ เพราะแนวทางที่จะ

ช่วยให้คนกลุม่นีม้ีผลงานได้ก็คือ ความพยายามอย่างไม่ลดละในการหาวิธีการพฒันาความสามารถของคนกลุม่นีแ้บบ

ใกล้ชิด และดแูลเป็นพิเศษ 

หวัหน้างานหลายคนมกัจะปล่อยปละละเลยไม่สนใจจะบริหารผลงาน มอบหมายงานและพัฒนาคนกลุ่มนี ้

เท่าที่ควรแต่ใครก็ตามที่ขึน้ช่ือว่าเป็นหวัหน้างาน การบริหารผลงานของลูกน้องทุกแบบเป็นเร่ืองที่จ าเป็น การบริหาร

ผลงานของคนกลุม่นีก็้เช่นเดียวกนั หวัหน้างานจึงเลีย่งไมไ่ด้ที่ต้องดแูล 

การพฒันาคนกลุม่นีแ้บบพิเศษหมายถึง การสอนงาน การเป็นพี่เลีย้ง การพดูคยุเป็นระยะ การให้ค าแนะน าถึง

วิธีการและขัน้ตอนการท างานอย่างตอ่เนื่อง ผสมผสานไปกบัการดแูลความรู้สกึหรือจิตใจของลกูน้องกลุม่นี ้การหาโอกาส

เข้าไปเยี่ยมบ้านหรือพดูคยุกบับคุคลที่ใกล้ชิดกบัพวกเขาให้มาก การให้ "เวลา" กบัคนกลุม่นีจ้ึงเป็นเร่ืองที่ส าคญัยิ่ง หวัหน้า

งานไมค่วรพดูวา่ "ไมม่ีเวลา" หรือ"วนั ๆ งานก็ยุง่อยูแ่ล้ว" 

2. Problem Child 

เป็นลูกน้องที่ชอบคิด ชอบวิจารณ์ หรือพวกเก่งแต่ไม่ท า เป็นบุคคลที่มีผลงานต ่า ศกัยภาพสงูหรือพวก Low 

Performance and High Potential บางองค์การเปรียบลกูน้องกลุม่นีว้า่เป็นพวกเด็กมีปัญหาที่วนั ๆ ชอบติหรือป่วนคนอื่น

ไปทัว่ ในขณะที่ตนเองก็ไมส่ามารถสร้างผลงานให้ได้ตามมาตรฐานท่ีหวัหน้างานต้องการ 

แนวทางการบริหารผลงาน - หากหวัหน้างานต้องบริหารผลงานของลกูน้องที่วนั ๆ คอยแตจ่ะป่วนหรือวิจารณ์

ผลงานของคนอื่นไปทัว่ แนวทางก็คือ การมอบหมายงานท่ีเน้นเร่ืองการคิดการวิจารณ์ รวมถึงการน าเสนองาน ซึ่งเป็นงาน

ที่ตรงกบัศกัยภาพของพวกเขา หรือการมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน าการท างานกบัพนกังานคนอื่น ๆ หรือให้

ลกูน้องกลุม่นีต้ิดตามและรายงานการปฏิบตัิตามวินยัการท างานของพนกังานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดสายลา

ป่วยหรือให้พวกเขาคอยท าหน้าที่เป็นหเูป็นตาหรือดแูลพนกังานคนอื่น ๆ ในยามที่หวัหน้างานไมอ่ยู่ 



อย่างไรก็ตามหวัหน้างานต้องติดตามและตรวจสอบการท างานของคนกลุม่นีเ้ป็นระยะเช่นเดียวกนั โดยให้คน

กลุ่มนีร้ายงานผลงานของตนเองเป็นรายวนั หรือรายสปัดาห์ เพื่อติดตามว่าเขาสามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายที่

คาดหวงัไว้หรือไม ่ถ้าไม ่ก็ต้องให้ค าแนะน าหรือแนวทางในการท างานกบัคนกลุม่นีด้้วยเช่นกนั 

3. Work Horse 

เป็นลกูน้องที่ขยนัท างานแต่ไม่ชอบคิด ไม่ชอบวางแผนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในงานเป็นบคุคลที่มีผลงานสงู 

ศกัยภาพต ่า หรือพวก High Performance and Low Potential บางองค์การเรียกคนกลุม่นีว้่ามดงานหรือม้าท างาน ซึ่ง

เป็นคนท่ีขยนัท างานมาก โดยเฉพาะกบังานที่หวัหน้างานมอบหมายอย่างเป็นขัน้ตอนแบบละเอียด เพราะถ้าหวัหน้างาน

มอบหมายงานโดยขาดการชีแ้นะขัน้ตอนงานท่ีละเอียดแล้ว ผลงานอาจไมเ่กิดขึน้เพราะคนกลุม่นีไ้ม่ชอบคิดหรือไม่รู้ว่าจะ

ท าอยา่งไรให้งานท่ีมอบหมายประสบผลส าเร็จ 

แนวทางการบริหารผลงาน - แนวทางการบริหารผลงานของกลุ่มนีไ้ม่ยาก เพียงแต่ว่าหวัหน้าต้องใจเย็น ๆ 

และต้องคอยให้ค าแนะน าแนวทางการท างานใหม ่ๆ อยา่งละเอียดต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลีย้งที่นอกจากดแูลการท างานของ

ลกูน้องกลุม่นีแ้ล้ว ยงัต้องคอยให้ก าลงัใจและพูดกับพวกเขาเสมอว่า “คณุท าได้”, “ผมเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตวัคุณ”, 

“คณุเป็นคนท่ีผมมัน่ใจวา่ หากผมมอบหมายงานนีใ้ห้แล้ว ต้องส าเร็จอยา่งแนน่อน” การใช้ค าพดูเชิงบวกเป็นเร่ืองส าคญัใน

การบริหารผลงานของคนกลุม่นีม้าก หวัหน้างานต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลีย้งที่คอยรับฟังปัญหา ให้ก าลงัใจ และให้ค าแนะน า

แนวทางในการท างาน 

การบริหารคนกลุม่นีใ้ห้ได้ผลงานหวัหน้างานต้องระมดัระวงัค าพดูที่บัน่ทอนจิตใจคนกลุม่นีต้้องท าตวัเสมือนเป็น

พี่ หรือเป็นเพื่อนมากกวา่เป็นหวัหน้างาน 

4. Star/Talent 

เป็นกลุม่คนที่องค์การปรารถนามากที่สดุ เป็นพวกที่มีผลงานสงูและศกัยภาพสงู หรือ HighPerformance and 

High Potential พบว่าคนกลุม่นีจ้ะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าลกูน้อง 3 ประเภทแรกประมาณ 2 -6 เท่า บางองค์การเรียกคน

กลุ่มนีว้่ามนษุย์ทองค า หรือกลุ่มเพชร ทบัทิม จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนีม้กัจะสร้างผลงานที่สงูกว่ามาตรฐานที่หวัหน้างาน

ก าหนด อีกทัง้ยงัเป็นคนท่ีชอบคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ ที่สามารถสร้างนวตักรรมใหมใ่ห้กบัองค์การได้ 

แนวทางการบริหารผลงาน - แน่นอนว่าลูกน้องกลุ่มที่พวกหวัหน้าชอบมากที่สดุก็คือพวก Staแต่ถึงแม้ว่า

บคุคลเหลา่นีจ้ะมีผลงานและมีศกัยภาพดีอยูแ่ล้ว การดแูลคนกลุม่นีก็้ยงัเป็นเร่ืองส าคญัเช่นเดียวกนักบัการดแูลลกูน้อง 3 

กลุม่แรก เนื่องจากถ้าหวัหน้างานไมส่นใจหรือดแูลคนกลุม่นี ้เป็นไปได้ที่ผลงานของลกูน้องกลุม่ Star จะลดลงได้ 

ซึ่งแนวทางในการบริหารผลงานของคนกลุ่มนีก็้คือ การก าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทายอยู่เสมอการมีตวัชีว้ัด

ผลงานท่ีชดัเจนโดยเน้นการก าหนดคา่เปา้หมายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อท าให้ลกูน้องกลุม่นีรั้บรู้วา่ถ้าตนเองอยากจะท างานให้

ได้คะแนนในระดบัดีเยี่ยมจะต้องผลติผลงานอยา่งไรมีคา่เปา้หมายที่เทา่ไหร่ 



  นอกจากการก าหนดเปา้หมายงานท่ีท้าทายและเฉพาะเจาะจงแล้ว การมอบหมายงานหรือโครงการใหม่ ๆ ที่ท า

ให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ลกูน้องกลุม่นีต้้องการ รวมถึงการมอบหมายให้

คนกลุม่นีเ้ป็นหวัหน้าทีมกิจกรรม การพาคนกลุม่นีไ้ปดงูานหรือไปประชมุร่วมกบัคณะกรรมการหรือบคุคล/ลกูค้าส าคญั ๆ 

ยอ่มเป็นเสมือนตวักระตุ้นจงูใจให้คนกลุม่นีแ้สดงผลงานและศกัยภาพของตนเองออกมาอยา่งตอ่เนื่อง 

สรุปวา่การบริหารผลงานของลกูน้องหลากหลายสไตล์เป็นเร่ืองที่ไม่ยาก เพียงแต่ว่าหวัหน้าต้องเข้าใจลกูน้องว่า

พวกเขาต้องการอะไร มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตอย่างไร เพราะความเข้าใจถึงสไตล์ของลกูน้องแต่ละแบบย่อมจะช่วยให้

หวัหน้างานสามารถหาแนวทางในการบริหารผลงานของลกูน้องในแตล่ะสไตล์ได้อยา่งตรงจดุตรงประเด็น 

 

 


