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หลายท่านคงเคยได้ ยินคากล่าวในลักษณะที่ว่า “ คลื่นลูกใหม่ มักจะแรงกว่าคลื่นลูกเก่า ” ซึ่งสามารถนามา
เปรี ยบเทียบกับคนทางานในรุ่ นต่างๆขององค์กรได้ เหมือนกันนะครับ เราจะเห็นว่าคนรุ่ นก่อนๆกว่าจะก้ าวมาเป็ นผู้บริ หาร
หรื อผู้จดั การได้ ต้องใช้ เวลากันสิบปี ยี่สิบปี แต่เด็กรุ่นใหม่หลายคนที่เป็ นผู้บริ หารและเป็ นผู้จดั การตังแต่
้ อายุงานยังไม่ถึงสิบ
ปี
คนที่เป็ นหัวหน้ าในยุคก่อนๆบางคนมีความเชื่อที่ผิดๆคือ ต้ องเก็บและรักษาลูกน้ องที่เก่งๆให้ ทางานเป็ นลูกน้ อง
ของตัวเองนานๆ เหตุผลก็มีหลายอย่างเช่น ถ้ าลูกน้ องเก่งๆยังเป็ นลูกน้ องอยูต่ วั เองก็สบาย หรื อไม่อยากให้ ลกู น้ องได้ ดีกว่า
ตัวเอง หรื อไม่ก็รับไม่ได้ ที่ลกู น้ องขึ ้นมาเป็ นหัวหน้ าตัวเอง และผมก็ยงั เชื่อว่าลึกๆแล้ วในปั จจุบนั นี ้ก็ยงั มีหวั หน้ าบางคนยังมี
ความคิดและความเชื่อแบบนี ้อยู่ เพียงแต่อาจจะแสดงออกให้ เห็นไม่ชดั เจนมากนักเท่า นัน้ อาจจะให้ เหตุผลที่ดดู ีขึ ้น เช่น
เขาเพิ่งทางานตรงนี ้มาเพียงไม่กี่ปี น่าจะให้ เขาอยูต่ อ่ อีกหน่อย เราต้ องใช้ เวลาพัฒนาเขามานาน ควรจะใช้ งานให้ ค้ มุ ก่อน
แล้ วค่อยเลือ่ นตาแหน่ง หรื อคนใหม่ที่จะมาแทนยังไม่เก่งพอ อย่าเพิ่งปล่อยเขาขึ ้นไปเลย
ถ้ าเราเชื่อว่าคลื่นลูกใหม่จะไปไกลและสดใสกว่าคลื่นลูกเก่าแล้ ว ผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็ นหัวหน้ าคนก็ไม่ควร
ไปฝื นธรรมชาติ แต่เราควรจะฉกฉวยโอกาสจากสัจธรรมในข้ อนี ้มาให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเอง ต่อลูกน้ องและต่อองค์กร
จะดีกว่านะครับ
อยากให้ คนที่เป็ นหัวหน้ าหรื อกาลังจะเป็ นหัวหน้ าในอนาคตเห็นความสาคัญของลูกน้ องให้ มากขึ ้นนะครับ อย่า
คิดเพียงว่าลูกน้ องคือคนที่ทางานตามคาสัง่ ของเราเพียงอย่างเดียวนะครับ เพราะลูกน้ องนันเป็
้ นทังลู
้ กและเป็ นทังน้
้ อง เรา
จะต้ องห่วงหาอาทร เราจะต้ องดูแลเขาให้ ได้ ดี พ่อแม่ทกุ คนอยากให้ ลกู ได้ ดีกว่าตัวเอง ไม่อยากให้ ลกู เหมือนหรื อแย่กว่า
ตัวเอง พี่ทกุ คนอยากเห็นน้ องตัวเองประสบความสาเร็ จ แล้ วทาไมหัวหน้ าจึงไม่นาเอาแนวคิดมาใช้ กบั ลูกน้ องบ้ างละครับ
เราควรจะคิดเสียใหม่วา่ ทาอย่างไรให้ ลกู น้ องประสบความสาเร็ จดีกว่าและเร็ วกว่าเรา ผมคิดว่าเราแค่เปลีย่ นเพียงความคิด
ในเรื่ องนี ้เพียงอย่างเดียวก็น่าจะช่วยให้ ลกู น้ องเรามีโอกาสก้ าวหน้ ามากขึ ้นแล้ วครับ อย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็ นลูกน้ องเรา
อยู่ในขณะนี ้ เขามีอะไรดีๆกว่าเราตังหลายอย่
้
าง เพียงแต่ ณ เวลานี ้เขาด้ อยกว่าเราเพียงบางอย่างเท่านันจึ
้ งทาให้ เขาต้ อง
มาเป็ นลูกน้ องเรา เช่น เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ ประสบการณ์การทางานน้ อย ความรู้ ในงานน้ อยกว่าเรา หรื อโอกาสทาง
ตาแหน่งหน้ าที่ยงั มาไม่ถึง จงคิดเสียว่าไม่มีลกู น้ องคนไหนที่จะด้ อยกว่าเราทุกเรื่ องในทุกเวลาของชีวิต

สิง่ ที่ผมและองค์กรอยากจะเห็นคือ หัวหน้ าสอนลูกน้ องว่าลูกน้ องต้ องไปได้ ดีและไกลกว่าหัวหน้ า เพราะลูกน้ องมี
โอกาสได้ เรี ยนรู้ และเรี ยนลัดจากประสบการณ์ในการทางานของหัวหน้ า อะไรที่เคยทาผิด อะไรที่เคยทาพลาดมา จะได้
นามาบอกลูกน้ องให้ ป้องกัน ลูกน้ องน่าจะมีเวลาลองผิดลองถูกน้ อยกว่าหัวหน้ า ดังนัน้ โอกาสในการพัฒนาจึงน่าจะมี
มากกว่าเช่นกัน
ผมคิดว่าหัวหน้ าที่ดีควรทาหน้ าที่เป็ นโค้ ช เหมือนโค้ ชกีฬา เพราะถ้ านักกีฬาประสบความสาเร็ จ นัน่ ก็หมายถึง
ความสาเร็ จของโค้ ชเช่นกัน ความภูมิใจของเราไม่ได้ อยู่ที่เขาทางานให้ เราดีวนั นี ้เท่านัน(เป็
้ นเพียงความดีใจที่ผลงานเรา
ออกมาดี) แต่...ความภูมิใจที่แท้ จริ งและยิ่งใหญ่คือคนที่เคยเป็ นลูกน้ องเราเขาประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานหรื อใน
ชีวิตและคนอื่นพูดถึง เราจะเห็นว่าทุกครัง้ ที่คนอื่นชื่นชมความสาเร็ จของอดีตลูกน้ องเรา เราอดไม่ได้ ที่จะอาศัยผลแห่ง
ความสาเร็ จของเขาสร้ างกาลังใจให้ กบั เรา บางครัง้ แค่เพียงอดีตลูกน้ องเราเขาบอกกับคนอื่นว่ าเขาเคยเป็ นลูกน้ องเรามา
ก่อน เพียงแค่นี ้เราก็เกิดความภูมิใจมากแล้ วครับ ยิ่งถ้ าลูกน้ องเราที่ประสบความสาเร็ จเอ่ยถึงแม้ เพียงชื่อเราว่ามีสว่ นทาให้
เขาประสบความสาเร็ จ ยิ่งทาให้ เรามีคณ
ุ ค่าในสายตาคนอื่นมากยิ่งขึ ้นไปอีก ดังนัน้ ขอให้ คิดเสียว่าสังขารและมันสมอง
ของเรามันเติบโตช้ ากว่าลูกน้ องแล้ ว ทาอย่างไรเราจึงจะเอาประสบการณ์ที่มีอยูใ่ ห้ ลกู น้ องไปใช้ เป็ นเสบียงในการเดินทาง
ไปสูค่ วามสาเร็ จในชีวิตให้ ได้ นี่คือโจทย์ที่สาคัญของคนที่เป็ นหัวหน้ าทุกคน
แนวทางที่ผมคิดว่าหัวหน้ าน่าจะลองนามาใช้ ในการพัฒนาลูกน้ องให้ เป็ นหัวหน้ า เช่น
• ฝึ กให้ ลูกน้ องคิดแทนหัวหน้ าก่ อนที่หัวหน้ าจะคิดทา เมื่อมีงานอะไรเข้ ามา ถ้ ายังมีเวลาลองมอบหมายให้ ลกู น้ องคิด
แทนเราไปก่อนหนึ่งครัง้ ถ้ าดีก็เอาความคิดลูกน้ องมาปฏิบตั ิ ถ้ ายังไม่ดีก็ให้ คาแนะนาเขาไป ถ้ าทาอย่างนี ้บ่อยๆ คนที่เป็ น
ลูกน้ องก็จะมีตาแหน่งทางสังคมเป็ นลูกน้ อง แต่สมองได้ เป็ นหัวหน้ าไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
• ให้ โอกาสลูกน้ องให้ เป็ นหัวหน้ า โดยการมอบหมายงานให้ ทางานแทน รักษาการแทน สลับกันเป็ นผู้นาในแต่ละเรื่ อง
หรื อแม้ กระทัง่ ลองเป็ นประธานในที่ประชุมแทนหัวหน้ า และหัวหน้ าลองเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมบ้ าง จะทาให้ ลกู น้ องได้ มี
โอกาสเรี ยนรู้ข้อจากัดของการเป็ นหัวหน้ ามากยิ่งขึ ้น แต่กว่าปล่อยให้ เขาไปเจอเองเมื่อถึงเวลา
• ร่ วมกับลูกน้ องวางเส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ หัวหน้ าควรจะมีทงบทบาทของการเป็
ั้
นหัวหน้ าและที่ปรึ กษา
เรื่ องราวในชีวิตของลูกน้ องด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนความก้ าวหน้ าในชีวิต ของลูกน้ อง ว่าเขาควรจะเติบโตไป
ทางไหน ต้ องเตรี ยมตัวอะไรบ้ าง และต้ องให้ คาแนะนาอย่างจริ งใจและพร้ อมที่จะสนับสนุนให้ ลกู น้ องมีโอกาสเติบโต
• พัฒนาลูกน้ องตามความถนัดและเหมาะสม หัวหน้ าควรจะกาหนดแนวทางในการพัฒนาลูกน้ องให้ เหมาะสมกับแต่
ละบุคคล เพราะเรามีเวลาจากัด มีท รัพยากรจากัด ดังนัน้ อาจจะต้ องมีจัดลาดับความสาคัญของลูกน้ องที่ต้องพัฒนา
อาจจะกาหนดส่งพวกเขาให้ ถึงฝั่ งเป็ นรุ่นๆไป เพราะคงเป็ นไปไม่ได้ ที่ทกุ คนจะถึงฝั่ งพร้ อมๆกัน
• ลูกน้ องที่เก่ งเหมือนคลื่นที่มาแรง จงอย่าแซงแต่จงเกาะไปกับกระแส ถ้ าใครมีลกู น้ องที่เก่ง มีไฟในการทางานสูง เรา
ไม่ควรไปปิ ดกัน้ หรื อปิ ดโอกาสเขา เพราะเราไม่สามารถปิ ดกัน้ ได้ ตลอด วันใดที่เขาพบช่องที่จะไปเราอาจจะพัง ขอให้

หัวหน้ าจงสนับสนุนคนที่เก่งและมีไฟ เพราะถ้ าเราดูแลเขาดีในช่วงที่เขายังเป็ นลูกน้ องเราอยู่ ผมเชื่อมัน่ ว่าวันที่เขาขึ ้นไป
เป็ นหัวหน้ าเราหรื อผู้บริ หารของเรา เขาคนนันจะไม่
้
มีวนั ลืมเราอย่างแน่นอน
สรุ ป โจทย์ที่สาคัญของคนที่เป็ นหัวหน้ าคือ ทาอย่างไรให้ ลกู น้ องขึ ้นมาเป็ นหัวหน้ าเราหรื อเป็ นหัวหน้ าคนอื่นโดย
ที่เรามีสว่ นร่ วมกับความสาเร็ จของเขา และเป็ นคนที่คนในองค์กรให้ การยอมรับในความสามารถ ผมคิดว่าต่ อไปองค์กร
อาจจะต้ องตังโจทย์
้
สาหรับการเลื่อนตาแหน่งหัวหน้ าเสียใหม่วา่ ใครสามารถทาให้ ลกู น้ องเติบโตและก้ าวหน้ าได้ มากและ
ดีกว่ากัน คนๆนันจะได้
้
รับการยกย่องให้ เป็ นโค้ ชแห่งการพัฒนาคนในองค์กร เพราะหัวหน้ าหลายคนอาจจะไม่เก่งเรื่ อง
ความสามารถในการทางาน แต่อาจจะเก่งในด้ านการพัฒนาคนอื่นให้ เก่งได้ สุดท้ ายนี ้หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหัวหน้ าที่ได้ อา่ น
บทความนี ้จะนาแนวคิดที่ได้ ไปใช้ ในการพัฒนาลูกน้ องให้ ประสบความสาเร็ จในชีวิตการทางานต่อไปนะครับ

