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เมื่อคุณก้ าวขึ ้นไปเป็ นหัวหน้ างาน แน่นอนว่าหน้ าที่งานอย่างหนึ่งที่คณ
ุ เองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นัน่ ก็คือ การ
บริ หารและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาของคุณเอง ซึ่งเป็ นลูกทีมที่มีส่วนสาคัญในการผลักดันให้ เป้าหมายของหน่วยงาน
บรรลุผลสาเร็ จตามที่กาหนด ดังนันหั
้ วหน้ างานหลายต่อหลายคนต่างก็คาดหวังและต้ องการให้ ลกู ทีมของตนเองทางานให้
เกิ ดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล อุทิศตนในการท างานนอกเวลา มีความคิดริ เริ่ ม ในการนาเสนอหรื อเปลี่ยนแปลง
ระบบงานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ สรุปง่ายๆ ว่าหัวหน้ างานทุกคนก็อยากจะได้ คนเก่ง คนดีมีฝีมือมาทางาน….แต่การทางานของ
ลูกทีมคุณอาจไม่โดนใจหรื อเป็ นไปตามอย่างที่คณ
ุ หวังและต้ องการให้ เกิดขึ ้น…ขออย่าตาหนิลกู ทีมของคุณ แต่พยายาม
มองตนเองว่าคุณเป็ นหัวหน้ าที่ดีหรื อยัง คุณได้ พฒ
ั นาคนที่อยูใ่ นทีมของคุณเองบ้ างหรื อยัง
การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Human Development) จึงเป็ นความสามารถ (Competency) อย่างหนึ่งที่สาคัญ
ของหัวหน้ างาน ซึง่ เป็ นการแสดงออกถึงความเข้ าใจในบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันโดยพยายามที่จะนาเอาศักยภาพหรื อ
ความสามารถของลูกทีมของคุณเองมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยการสอนแนะ การให้ คาปรึกษา และการให้ โอกาสแก่ลกู ทีม
คุณได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตนองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ตลอดจนการให้ ลกู ทีมของคุณมีโอกาสที่จะแสดงความคิดริ เริ่ มและ
ความสามารถในการทางาน….สิง่ สาคัญขอให้ คณ
ุ ตระหนักไว้ เสมอว่า อย่าไปกลัวว่าลูกทีมของคุณจะเก่งหรื อแซงหน้ าคุณ
ไป… ยิ่งคุณพัฒนาเค้ าให้ เก่งเท่าไหร่ คุณจะยิ่งมีเวลาทางานในเชิงการบริ หาร การแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น และที่
สาคัญคุณจะได้ รับความศรัทธาอย่างจริ งใจจากลูกทีมของคุณเอง
นอกจากนี ้ความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Human Development) ได้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งของตัว
วัดผลงานที่สาคัญของหัวหน้ างาน ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นการวัดความสามารถเชิงการจัดการงาน (Managerial Competency)
โดยพฤติกรรมของความสามารถด้ านการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะแตกต่างกันไปตามระดับที่ตา่ งกัน ดังนี ้
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ไม่อธิบาย และชี ้แนะแนวทางและวิธีการทางานให้ แก่ลกู ทีม
ไม่พยายามที่จะพัฒนาทักษะ และความสามารถในการทางานของลูกทีม
ไม่สามารถระบุจดุ แข็งและจุดทีค่ วรพัฒนาและปรับปรุงการทางานของลูกทีมได้
มองเห็นจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงของลูกทีม
ชี ้แนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ กบั ลูกทีมเป็ นบางครัง้ เท่าที่มโี อกาส
ไม่คอ่ ยให้ โอกาสแก่ลกู ทีมในการแสดงความคิดริเริ่มและความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
ชี ้แนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการทางานให้ กบั ลูกทีมอยูเ่ สมอ
ให้ โอกาสแก่ลกู ทีมในการแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่าง ๆ
สนับสนุนให้ ลกู ทีมเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การเข้ าฝึ กอบรมในหลักสูตรหรือโปรแกรม
ต่าง ๆ
ให้ แนวทางในการทางานและการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
หาวิธีการในการจูงใจให้ ลกู ทีมสามารถทางานได้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
กระตุ้นให้ ลกู ทีมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทางานของลูกทีมอยูเ่ สมอ
สร้ างบรรยากาศในการทางานเพื่อให้ เกิดการพัฒนาและปรับปรุงตนเองของลูกทีมอยูเ่ สมอ
วิเคราะห์และหาวิธีจงู ใจให้ ลกู ทีมมีสว่ นร่วมในเป้าหมายการทางานของหน่วยงาน

ทังนี
้ ้ความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา (Human Development) เป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาและฝึ กฝนได้ ซึ่ง
ความสามารถในด้ านนี ้ไม่เกี่ยวข้ องกับพรสวรรค์ แต่เป็ นพรแสวงที่คณ
ุ สามารถแสวงหาที่จะพัฒนาและปรับปรุ งตนเองอยู่
เสมอเพื่อให้ เกิดทักษะในการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยขอเสนอเทคนิค H4 : 4 s Heart ในการพัฒนาความสามารถ
ด้ านการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตัวคุณเอง ดังต่อไปนี ้
เข้ าใจ….บุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่แตกต่ างของลูกทีม
การที่หวั หน้ างานจะคาดหวังให้ ลกู ทีมมีบคุ ลิกลักษณะและพฤติกรรมตามแบบฉบับของตนเองคงจะเป็ นไปไม่ได้ ซึ่งแต่ละ
คนจะมีพฤติกรรมและความต้ องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ สิ่งสาคัญที่สดุ ของหัวหน้ างานนั่นก็ คือ ความเข้ าใจและรู้ จัก
วิเคราะห์บคุ ลิกลักษณะและพฤติกรรมของลูกทีม ซึง่ แต่ละคนย่อมจะมีแบบฉบับที่แตกต่างกัน หลายคนหลายสไตล์ เพราะ
พื ้นฐานของความเข้ าใจจะเป็ นสิง่ ที่นาคุณไปสูก่ ารวิเคราะห์จดุ แข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงของลูกทีมของคุณเอง
จริงใจ….ที่จะพัฒนาและปรับปรุ งจุดแข็งและจุดบกพร่ องของลูกทีม

คุณไม่ต้องกลัวว่าลูกทีมคุณจะเก่งหรื อก้ าวหน้ าไปกว่าคุณเลย พบว่ามีหวั หน้ างานหลายคนไม่ยอมพัฒนาและปรับปรุ ง
ความสามารถของลูกทีมของตนเอง โดยไม่มอบหมายงานที่จะเป็ นการสร้ างคุณค่า (Value) ในการทางาน พยายามทาให้
ลูกทีมรู้สกึ ว่าตนเองด้ อยคุณค่าซึง่ ต้ องพึง่ พาคุณเสมอ โดยไม่สนับสนุนให้ ลกู ทีมทางานได้ ด้วยตนเอง….แน่นอนว่า หัวหน้ า
งานที่มีความรู้สกึ แบบนี ้ย่อมไม่ได้ รับความรัก ความศรัทธา ความเลือ่ มใส และความพร้ อมที่จะอุทิศตนทางานให้ คณ
ุ อย่าง
จริ งใจและเต็ ม ใจ ดัง นัน้ เพื่อ ให้ คุณ เกิ ดทัก ษะของการพัฒนาผู้ใ ต้ บัง คับ บัญชาของคุณ เอง นอกจากความเข้ า ใจใน
พฤติกรรมที่แตกต่างกันของลูกที มคุณเองแล้ ว คุณควรมีความจริ งใจที่จะพัฒนาและส่งเสริ มให้ ลกู ทีมของคุณมีความรู้
และความสามารถในการทางาน
ตัง้ ใจ….ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ลูกทีมสร้ างคุณค่ า (Value) ในการทางานของตน
ความตังใจเป็
้
นสิ่งที่สะท้ อนออกมาโดยการกระทาที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ลกู ทีมของคุณมี การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในการทางานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการสร้ างคุณค่า (Value) ในการทางานของลูกทีมให้ เกิดขึ ้น อาจ
โดยการสอน การชี ้แนะ และการหาแนวทางต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ ลกู ทีมมีความสามารถในการทางานที่มากขึ ้นและดีขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง และรวมทังการส่
้
งให้ ลกู ทีมคุณเข้ ารับการฝึ กอบรมในโปรแกรมหรื อหลักสูตรต่าง ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี ้คุณ
ควรติดตามพัฒนาการในการปรับปรุ งตนเองของลูกทีมของคุณ โดยการประเมินผลและชี ้แนะแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองด้ วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
ใส่ ใจ….รับฟั งและแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ ของลูกทีม
การพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชานอกจากจะพัฒนาความรู้ และทักษะในการทางานแล้ ว ยังอาจต้ องพัฒนาจิตของลูกทีมคุณ
เองด้ วย การพัฒนาจิต หมายถึง การรับรู้ และรับฟั งปั ญหาที่เกิดขึ ้นต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็ นทังเรื
้ ่ องส่วนตัวหรื อเรื่ องงาน หาก
คุณสามารถให้ เวลากับลูกทีมของคุณเองเมื่อเค้ ามาปรึกษาปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น นัน่ ก็คือวิธีการซื ้อใจจากลูกทีมของคุณ
อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็ นหลักการจูงใจเพื่อให้ ลกู ทีมคุณมีความเคารพและศรัทธาในตัวคุณ โดยจะเป็ นประตูที่สาคัญที่จะให้ ลกู
ทีมคุณเปิ ดใจรับคุณและยอมอุทิศตนทางานให้ คณ
ุ อย่างจริ งใจและเต็มใจ
สรุปว่าความสามารถด้ านการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นสิง่ ที่คณ
ุ สามารถแสวงหาได้ ซึง่ ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัว
คุณมา หากคุณมีความเข้ าใจ จริ งใจ ตังใจ
้ และใส่ใจ ที่จะพัฒนาและปรั บปรุ งลูกทีมของคุณเองแล้ วหล่ะก็ คุณย่อม
สามารถพัฒนาลูกทีมของคุณเองให้ เค้ ามีศกั ยภาพและความสามารถตามอย่างที่คณ
ุ มุง่ หวังและต้ องการได้

