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คุณคิดว่าการเป็ นหัวหน้ างานนันยากหรื
้
อไม่ และสิ่งที่คณ
ุ เองคิดว่ายากที่สดุ คือเรื่ องอะไร การบริ หารจัดการงาน
ของตนเอง หรื อการบริ หารจัดการลูกน้ องของคุณ โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่เป็ นหัวหน้ างานหลายต่อหลายคนมักจะพูดเป็ นเสียง
เดียวกันว่า การปกครองลูก น้ องนัน้ ค่อนข้ างยาก ลูกน้ องแต่ละคนจะมีบุคลิกลักษณะหรื อนิสยั ที่ห ลากหลายรู ปแบบ
แตกต่างกัน
ดังนันหั
้ วหน้ างานจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องใช้ เทคนิค และวิธีการที่ตา่ งกันในการบริ หารและปกครองลูกน้ อง ซึ่ง
หัวหน้ างานจะต้ องทาความเข้ าใจถึงแบบฉบับของลูกน้ องแต่ละคน ทังนี
้ ้ขอสรุปประเภทของลูกน้ องที่หวั หน้ างานอาจจะ
ต้ องเจอะเจอ ดังต่อไปนี ้
ลูกน้ องหัวดือ้
ลูกน้ องจาพวกนี ้ มักจะเลี่ยงหรื อปฏิเสธไม่ยอมปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื องานที่หวั หน้ างานมอบหมาย เป็ นพวกที่ไม่
เชื่อฟั ง อยากลองดีกับหัวหน้ างาน โดยมักจะอ้ างถึงเหตุผลมากมายที่ไม่ยอมทาตามคาสัง่ ของหัวหน้ างาน และเหตุที่
ลูกน้ องแสดงกิริยาดื ้อดึงต่อหัวหน้ างาน เป็ นเพราะขาดความศรัทธา การไม่ยอมรับนับถือหัวหน้ างานคนนันว่
้ าเก่งหรื อมี
บารมีมากกว่า หากหัวหน้ างานต้ องการบริ หารลูกน้ องหัวดื ้อให้ ได้ นนจ
ั ้ าเป็ นจะต้ องเผด็จการบ้ างในบางสถานการณ์ อีกทัง้
ต้ องพยายามสร้ างผลงานอย่างมากให้ ลกู น้ องยอมรับ เพราะการยอมรับจะนามาซึ่งความศรัทธา และพร้ อมที่จะปฏิบตั ิ
ตามคาสัง่ หรื องานที่หวั หน้ างานมอบหมายได้ ทกุ เมื่อ
ลูกน้ องอายุงานมากกว่ า
มีหวั หน้ างานหลายคนที่ยงั กังวลว่าจะบริ หารหรื อปกครองลูกน้ องที่อายุงานมากกว่าได้ อย่างไร หากคุณโชคดี
หน่อย เจอลูกน้ องที่มีอายุงานมากกว่าและยอมรับนับถือในตัวคุณ คุณก็จะบริ หารลูกน้ องจาพวกนันได้
้ ไม่ยาก แต่หากคุณ
โชคร้ ายต้ องควบคุมลูกน้ องที่มีอายุงานมากกว่าและไม่ยอมรับในตัวคุณ ชอบนินทาและนาเรื่ องของหัวหน้ างานไปพูดเสีย
ๆ หาย ๆ ในฐานะของหัวหน้ างานคุณไม่ควรให้ เหตุการณ์เหล่านี ้ลอยนวล ก่อนอื่นคุณจะต้ องให้ ความเคารพลูกน้ องคนนัน้
ในฐานะที่มีอายุ (ตัว) มากกว่า โดยการเรี ยกพวกเค้ าว่า “ พี่ ” หรื อเรี ยกว่า “ คุณ ” ก็ได้ และเพื่อให้ พวกเค้ ายอมรับนับถือ
ในตัวคุณ คุณเองจะต้ องเรี ยนรู้และเข้ าใจในขอบเขตงานให้ มากกว่าลูกน้ องของคุณ ทังนี
้ ้คุณจะต้ องแสดงทักษะบางอย่าง
ที่มีอยูใ่ นตัวคุณและมีมากกว่าลูกน้ อง พยายามแสดงออกมาให้ ลกู น้ องเห็นและยอมรับในตัวคุณให้ ได้

ลูกน้ องที่มีผลงานไม่ โดนใจคุณ
หัวหน้ างานเกือบทุกคนที่อยากจะให้ ลกู น้ องทางานให้ ถูกต้ องตรงกับความต้ องการหรื อความคาดหวังของตน
เพราะผลงานของลูกน้ องจะเป็ นสิ่งผลักดันให้ หวั หน้ างานมีผลงานเป็ นที่ถกู อกถูกใจจากผู้บริ หารกลุม่ หรื อทีมงาน แต่คณ
ุ
เองคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะเจอะเจอกับลูกน้ องที่มีผลงานย่าแย่ หรื อต้ องปรับปรุ งอย่า งมาก แล้ วคุณจะทาอย่างไร....คุณ
ไม่ควรตีตราลูกน้ องจาพวกนี ้ โดยไม่ยอมพัฒนาหรื อละเลยที่ไม่มอบหมายงานให้ ทา แต่คณ
ุ ควรใส่ใจกับลูกน้ องที่วา่ นี ้ไว้ ให้
มาก พยายามหาทางที่จะพัฒนาพวกเค้ า พยายามหาเหตุผลที่ทาให้ ลกู น้ องมีผลงานที่ไม่โดนใจ นัน่ อาจเป็ นเพราะการเบื่อ
หน่ายงาน การไม่มีสิ่งจูงใจให้ ร้ ู สกึ อยากทางาน และคุณเองควรจะพยายามหาวิธีจูงใจลูกน้ องเหล่านี ้ให้ ร้ ู สกึ อยากทางาน
และอยากพัฒนาตนเองให้ มีผลงานที่ดีขึ ้น
ลูกน้ องขาดความมั่นใจ
มีลูกน้ องหลายคนที่วิตกกังวลสูง กลัวไปหมด รู้ สึกว่าตนเองไม่ค่อยมีความมั่นใจในการทางาน ชอบทางาน
ประจาตามคาสัง่ เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องการทางานที่ท้าทายเกินไป เพราะคิดว่าตนเองไม่สามารถทางานชิน้ นันให้
้
สาเร็ จได้ ส่วนใหญ่มกั จะอ้ างถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าตนเอง ดังนันในฐานะของหั
้
วหน้ างาน คุณ
เองจะต้ องพยายามพูดจูงใจให้ ลกู น้ องมีกาลังใจ พยายามให้ โอกาสกับลูกน้ องประเภทที่ว่านี ้ที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทาย
มากขึ ้น ขณะเดียวกันคุณ ต้ องยกย่องชมเชยพวกเค้ าหากสามารถทางานที่ท้าทายนันได้
้ สาเร็ จ แต่หากไม่สาเร็ จตามที่
ต้ องการหรื อคาดหวังไว้ คณ
ุ เองก็ไม่ควรว่ากล่าวหรื อพูดจาบัน่ ทอนกาลังใจลูกน้ อง เพราะยิ่งจะส่งผลให้ พวกเค้ าขาดความ
มัน่ ใจมากขึ ้น คุณควรชี ้แนะและเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั ลูกน้ องประเภทนี ้ เป็ นกาลังใจและให้ โอกาสแก้ ตวั ใหม่
ลูกน้ องเอาแต่ พดู
คุณเคยเจอะเจอลูกน้ องประเภทที่วา่ รับปากไปหมดซะทุกเรื่ อง ทางานนันได้
้ หรื อทางานนันไม่
้ ได้ ก็รับปากว่าทาได้
ไว้ ก่อนเสมอ หรื อลูกน้ องบางคนชอบเสนอโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ แบบว่าชอบเสนอเรื่ องโน้ นที เรื่ องนี ้ที แต่
ไม่เคยเห็นนาไปปฏิบตั ิได้ จนประสพผลสาเร็ จซะที ดังนันการที
้
่จะบริ หารลูกน้ องที่มีพฤติกรรมเช่นนี ้ คุณต้ องสื่อสารกับ
ลูกน้ องประเภทที่ว่านี ้โดยการแจ้ งถึงผลงานที่คุณคาดหวังและต้ องการให้ เกิดขึ ้น พยายามสร้ างข้ อผูกพันกับลูกน้ องถึง
ผลงานที่คณ
ุ อยากจะเห็น กาหนดวันเวลาที่จะต้ องนาส่งงานแต่ละชิ ้น คุณเองยังไม่ควรไว้ วางใจลูกน้ องกลุม่ นี ้ อย่ารอให้ ถึง
วันกาหนดส่งงาน แล้ วมาบอกว่าทางานไม่ทนั ทางานชิ ้นนันไม่
้ ได้ ดังนันในช่
้ วงระหว่างการทางานนันคุ
้ ณควรติดตามผล
การทางานของลูกน้ อง หากมีปัญหาที่ลกู น้ องทาไม่ได้ คณ
ุ จะได้ เสนอแนะและหาวิธีการในการแก้ ไขปั ญหานัน้ ๆ ร่วมกัน

ลูกน้ องที่คดิ ว่ าตนเอง “ แน่ ”
ลูกน้ องพวกนี ้มักจะชอบดูถกู คนอื่น แม้ กระทัง่ หัวหน้ างานอาจยังไม่ละเว้ น เป็ นลูกน้ องประเภทที่ คิดว่า ตนเองมี
ความรู้ หรื อทักษะบางอย่างเหนือกว่า เช่น จบปริ ญ ญาโทได้ รับเกี ยรตินิยม มีทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ มีทักษะการ
นาเสนองาน ซึง่ เป็ นทักษะที่มีมากกว่าทุกคนในหน่วยงานเดียวกันจึงทาให้ ตนเองรู้ สกึ ภาคภูมิใจในความสามารถดังกล่าว
คิดว่าตนเองเจ๋งแล้ ว ไม่ต้องเกรงใจใคร แสดงพฤติกรรมข่มคนอื่น มักจะพูดจาโอ้ อวดว่าตนเองเป็ นคนมีความสามารถดี
และทุกคนยอมรับ ดังนันคุ
้ ณเองในฐานะหัวหน้ างานไม่ต้องหนักใจ แต่คุณควรแสดงฝี มือและความสามารถแบบสุด ๆ
เพื่อให้ ลกู น้ องจาพวกนี ้ยอมรับคุณให้ ได้ อีกทังคุ
้ ณต้ องมีความกล้ าพอที่จะปฏิเสธหรื อไม่ยอมรับไอเดียของลูกน้ องประเภท
ที่วา่ นี ้ โดยการชี ้แจงถึงหลักเหตุและผล – ไม่จาเป็ นที่คนเก่ง จะเสนอไอเดียที่ถกู ต้ องเสมอ
ลูกน้ องช่ างประจบ
การเป็ นหัวหน้ างานนันต้
้ องถือทางสายกลาง อย่าเอนอียงหรื อเห็นดีเห็นงามกับลูกน้ องที่ชอบประจบประแจง
โดยวัน ๆ ไม่คอ่ ยจะทางานอะไร คอยหาวิธีการเอาใจหรื อปรนนิบตั ิหวั หน้ างาน เป็ นพวกที่พดู จาปากหวานก้ นเปรี ย้ ว อยูต่ อ่
หน้ าหัวหน้ างานพูดจาดีมาก สนับสนุนงานและโครงการที่หวั หน้ าเสนอ แต่ลบั หลังพูดจาให้ ร้ายหัวหน้ างาน นินทาหัวหน้ า
งานคนนันสารพั
้
ด ดังนันคุ
้ ณเองในฐานะหัวหน้ างานคงจะต้ องแยกแยะให้ ออกว่าใครทางานดีหรื อไม่ดี อย่าพิจารณา
ประเมินผลงานหรื อเลือ่ นตาแหน่งงานจากความชอบหรื อไม่ชอบในตัวลูกน้ อง เห็นว่าลูกน้ องคนนี ้ดีเพราะเอาใจเราสารพัด
และประเมินให้ A หมดในทุก ๆ ปั จจัยประเมินผล หรื อสนับสนุนให้ ลกู น้ องช่างประจบได้ เลือ่ นตาแหน่งที่สงู ขึ ้น หากพวก
เค้ ามีความสามารถที่ดีพร้ อมทีจ่ ะรับตาแหน่งงานที่สงู ขึ ้นก็แล้ วไป แต่หากพวกเค้ าเลือ่ นตาแหน่งงานเหตุเพราะเป็ นคนเอา
ใจนายเก่งนัน้ คุณอาจจะโชคร้ ายเพราะต้ องหนักใจกับการบริ หารงานของลูกน้ องกลุม่ นี ้
การบริ หารและปกครองลูกน้ องหลากหลายสไตล์นนเป็
ั ้ นสิง่ ท้ าทายสาหรับหัวหน้ างาน อย่าเพิ่งหนักใจหากคุณไม่
สามารถบริ หารและควบคุมลูกน้ องบางประเภทได้ เรื่ องแบบนี ้ต้ องใช้ เวลาค่ะ แต่คุณเองในฐานะหัวหน้ างานต้ องเข้ าใจ
ธรรมชาติของลูกน้ อง เข้ าใจเหตุผลในการแสดงออก แล้ วสักวันหนึง่ คุณจะสามารถบริ หารลูกน้ องกลุม่ นี ้ได้ จากการยอมรับ
นับถือในตัวคุณ

