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คงไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ ผลงานของหัวหน้ าเกิดขึ ้นจากผลงานของลูกน้ องที่ร่วมใจร่ วมแรงทาให้ แบบว่า "ลูกน้ อง
ดัน หัวหน้ าดึง" ซึ่งหมายถึง ลูกน้ องมีสว่ นสาคัญในการผลักดันให้ งานของหัวหน้ าประสบผลสาเร็ จ ส่วนหัวหน้ าเองจะมี
ส่วนในการส่งเสริ มสนับสนุนลูกน้ องให้ มีหน้ าที่และตาแหน่งงานที่ดีขึ ้น พบว่า ยังมีหวั หน้ างานหลายต่อหลายคนที่หลงผิด
คิ ด ว่าผลงานที่ เกิ ด ขึน้ นัน้ มาจากตนเองเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว ลูก น้ อ งก็ เป็ นแค่ผ้ ูช่ วยคนหนึ่ งเท่านัน้ เป็ นหัวหน้ า ที่ เน้ น การ
บริ หารงานของตนเป็ นหลัก ไม่สนใจในการบริ หารลูกน้ องในทีม ....คุณรู้ ไหมว่า หัวหน้ างานเหล่านันอาจพบปั
้
ญหาที่จะ
ตามมานัน่ ก็คือ ลูกน้ องขาดแรงจูงใจในการทางานให้ ทางานตามคาสัง่ เพียงอย่างเดียว ไม่อทุ ิศและสละเวลาหากหัวหน้ า
งานมี งานด่วนพิ เศษ และปั ญ หาการที่ ลูกน้ องลาออกเพราะไม่มีสิ่งจูงใจในการทางาน ซึ่งปั ญ หาเหล่านีเ้ องจะส่งผล
ย้ อนกลับมายังหัวหน้ าที่ต้องรับภาระหนัก แทนที่จะมีเวลาในการทางานเชิงกลยุทธ์ การวางแผนงาน การพัฒนาระบบงาน
ให้ ดีขึ ้น กลับต้ องเอาเวลามาสะสางงานในรายละเอียด คอยแก้ ไขปั ญหาประจาวัน ต้ องทางานด่วนพิเศษหรื อทางานนอก
เวลาทางานซึง่ ไม่มีลกู น้ องอาสาที่จะช่วยหรื อเกี่ยงกันไม่อยากทาให้
ดังนันเพื
้ ่อให้ การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ นผู้เป็ นหัวหน้ าเองจึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจในความคิดความรู้ สกึ ของ
ลูกน้ อง การบริ หารคนควบคูไ่ ปกับการบริ หารงาน ซึง่ หน้ าที่งานอย่างหนึง่ ที่หวั หน้ าพึงปฏิบตั ินนั่ ก็คือ การหาวิธีจงู ใจลูกน้ อง
ในการทางาน ทัง้ นีก้ ารจูงใจลูกน้ องให้ ทางานให้ นนั ้ มิใช่เรื่ องยากที่คุณ เองในฐานะหัวหน้ างานจะทาไม่ได้ ซึ่งดิฉันขอ
นาเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้ องด้ วยวิธี D-R-I-V-E ดังนี ้
D - Development
การพัฒนาและฝึ กอบรมเป็ นวิธีการหนึง่ ที่สามารถจูงใจลูกน้ องให้ ทางานได้ คงไม่มีลกู น้ องคนไหนอยากที่จะทางานกับหัว
หน้ าที่ไม่เคยคิดที่จะส่งเสริ มหรื อสนับ สนุนให้ พวกเค้ ามีความรู้ และความสามารถที่เพิ่มขึ ้น ขอให้ หวั หน้ างานตระหนักไว้
เสมอว่า ไม่ต้องกลัวลูกน้ องจะเก่งหรื อดีกว่าตนเอง แบบว่ากลัวลูกน้ องจะเลือ่ ยขาเก้ าอี ้ จนเป็ นเหตุให้ หวั หน้ างานไม่สนใจที่
จะพัฒนาลูกน้ องเลย ทังนี
้ ้การพัฒนาลูกน้ องนันมี
้ หลากหลายวิธีที่หวั หน้ างานสามารถทาได้ เช่น
- การสอนงาน (Coaching) : เพื่อให้ ลกู น้ องเข้ าใจวิธีการ และขอบเขตหน้ าที่งานที่ต้องรับผิดชอบ
- การส่งลูกน้ องเข้ าฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอก (In House and Public Training) : เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้
ความเข้ าใจมากขึ ้น

- การให้ คาปรึกษาแนะนา (Consulting): เพื่อช่วยลูกน้ องในการหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
- การโยกย้ ายสับเปลีย่ นงาน (Job Rotation) : เพื่อส่งเสริ มให้ ลกู น้ องเกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) มากขึ ้น
R - Relation
การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั และลูกน้ องเป็ นสิง่ ที่หวั หน้ างานไม่ควรเพิกเฉย เพราะสัมพันธภาพที่ดีจะทาให้ ลกู น้ องอุทิศและ
ตังใจในการท
้
างานให้ กบั คุณอย่างจริ งใจมิใช่การบังคับ ทังนี
้ ้วิธีการในการเสริ มสร้ างให้ คณ
ุ เองมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ลูกน้ อง
เช่น การพาลูกน้ องไปเลี ้ยงอาหารกลางวันหรื ออาหารเย็นเนื่องในโอกาสพิเศษซึง่ อาจจะเป็ นเลี ้ยงวันเกิด เลี ้ยงลูกน้ องกรณี
ที่ได้ รับการเลื่อนตาแหน่ง.... หรื อการเริ่ มต้ นทักทายลูกน้ องก่อน ....หรื อการถามเรื่ องอื่น ๆ กับลูกน้ องบ้ างที่ไม่ใช่เรื่ องงาน
....หรื อการซื ้อของฝากหรื อของเล็ก ๆ น้ อย ๆ ให้ ลกู น้ องซึ่งไม่จาเป็ นต้ องรอให้ ถึงวัน/โอกาสพิเศษ ....หรื อการรับฟั งแ ละ
เสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาของลูกน้ องที่ไม่ใช่ปัญหาจากการทางาน ....หรื อการสร้ างอารมณ์ ขนั กับลูกน้ อง การสร้ าง
รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะกับลูกน้ องบ้ าง
I - Individual Motivation
ลูกน้ องแต่ละคนมีหลากหลายสไตล์ บางคนเงียบไม่ชอบแสดงออก บางคนชอบเอะอะโวยวาย บางคนคิดมาก บางคนขี ้
น้ อยใจ ดั ง นั น้ ในฐานะของหั ว หน้ างานจึ ง จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องวิ เคราะห์ ลูก น้ องแต่ ล ะคนว่ า พวกเค้ ามี นิ สัย
บุคลิกลักษณะและความต้ องการอย่างไร แต่ละคนจะมีแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างกันไป การจูงใจลูกน้ องจึงย่อมต้ อง
แตกต่างกันไปตามลักษณะนิสยั ของแต่ละคน จงอย่าใช้ วิธี การใดวิธีการหนึ่งกับลูกน้ องหลาย ๆ คนที่มีความต่างกัน เช่น
หากพบว่าลูกน้ องของตนขอบที่จะแสดงความคิดสร้ างสรรค์ หัวหน้ าควรจะมอบหมายงานที่ส่งเสริ มให้ พวกเค้ าได้ ใช้
ความคิดและสามารถนาเสนอแนวคิดต่าง ๆ กับคุณได้ หรื อหากลูกน้ องของคุณเป็ นคนชอบโวยวายเมื่อมีความคิดเห็นไม่
ตรงกับคุณ คุณเองในฐานะหัวหน้ างานควรจะสงบนิ่งและพูดคุยกับลูกน้ องอย่างมีเหตุผลเพื่อจูงใจให้ ลกู น้ องเห็นด้ วยกับ
คุณ
V - Verbal Communication
คุณรู้ไหมว่าคาพูดเปรี ยบเสมือนดาบสองคมที่สง่ ผลทังด้
้ านบวกและด้ านลบกับตัวคุณเองในฐานะของหัวหน้ างาน บางครัง้
การไม่พดู หรื อนิ่งเฉย จะดูดีกว่าการพูดออกไป โดยเฉพาะคาพูดในทางลบที่อยากให้ คณ
ุ จงหลีกเลีย่ ง ได้ แก่ คาพูดที่ประชด
ประชันเหน็บแนม คาพูดที่ออกคาสัง่ โดยไม่มีเหตุผล คาพูดดูถกู ความสามารถของลูกน้ อง คาพูดที่ปัดความรับผิดชอบหรื อ
โยนความผิดให้ กับ ลูกน้ อง ค าพูดที่ นิ น ทาลูก น้ องลับ หลัง ค าต่อว่าลูกน้ องต่อหน้ าเพื่อ นร่ วมงานหรื อต่อหน้ าผู้อื่น จง
พยายามเลือกใช้ คาพูดทางบวกที่สร้ างสรรค์และจูงใจลูกน้ องให้ พวกเค้ าอยากทางานให้ กบั คุณ เช่น พูดชดเชยเมื่อลูกน้ อง
ทางานสาเร็ จ พูดให้ กาลังใจเมื่อลูกน้ องวิตกกังวลหรื อเผชิญปั ญหา พูดกล่าวแสดงความขอบคุณเมื่อลูกน้ องทางานให้ พูด
เสริ มกาลังใจถึงความเชื่อมัน่ ว่าลูกน้ องสามารถทางานนัน้ ๆ ได้ สาเร็ จ

E - Environment Arrangement
สภาพแวดล้ อมในการทางานเป็ นสิง่ หนึง่ ที่สามารถจูงใจลูกน้ องให้ อยากทางาน เพื่อมิให้ ลกู น้ องรู้สกึ จาเจหรื อเบื่อหน่ายกับ
สภาพแวดล้ อมแบบเดิ ม ๆ พบว่ามีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้ เพื่อสภาพแวดล้ อมหรื อบรรยากาศที่ดีในการ
ทางาน เช่น การปรับเปลีย่ นรูปโฉมออฟฟิ ศใหม่ ไม่วา่ เป็ นการจัดวางโต๊ ะ เก้ าอี ้ใหม่.... หรื อการจัดหาอุปกรณ์อานวยความ
สะดวกในการทางานต่าง ๆ ให้ พร้ อมในการทางาน.... หรื อการอนุญาตให้ ลกู น้ องเปิ ดเพลงเบา ๆ ฟั งเพื่อคลายความตึง
เครี ยดในการทางาน.... หรื อการสร้ างทีมงานให้ เป็ นทีมแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดบรรยากาศในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดตังที
้ มงานนักอ่านขึ ้นโดยการมอบหมายให้ ลกู น้ องอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเองและนามาเล่า
ให้ เพื่ อ นร่ ว มงานฟั ง ... หรื อ การจัด ประชุ ม ร่ ว มกัน อาจเป็ นเดื อ นละครั ง้ หรื อ สองครั ง้ ตามความเหมาะสมเพื่ อ สร้ าง
บรรยากาศในการทางานเป็ นทีมร่ วมกัน ทังนี
้ ้คุณอาจใช้ เวทีของการประชุมเพื่อแจ้ งให้ พนักงานรับทราบถึงนโยบายของ
บริ ษัท ภารกิจหน้ าที่ของทีมงาน และการให้ ลกู น้ องมีสว่ นร่วมเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ ดีขึ ้น
ดังนันขอให้
้
หวั หน้ างานเริ่ มสารวจตัวเองนับแต่ตอนนี ้ว่าได้ ใส่ใจที่จะหาวิธีจูงใจลูกน้ องให้ ทางานมากน้ อยแค่ไหน หัวหน้ า
งานที่มีทงศาสตร์
ั้
ในการบริ หารคนและศาสตร์ ในการบริ หารงานนันมั
้ กจะเป็ นหัวหน้ างานที่ประสพความสาเร็ จในหน้ าที่
การงาน ได้ รับการยอมรับและความเคารพศรัทธาจากลูกน้ องด้ วยความจริ งใจ

