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หลายองค์กรได้ ทมุ่ เทเวลาและงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้ างานมาเป็ นเวลานาน แต่จนแล้ วจน
รอด หัวหน้ างานก็ยงั คงเป็ นหัวหน้ างานที่ไม่แตกต่างจากหัวหน้ างานในอดีต คือ
• ยังเป็ นหัวหน้ างานที่เป็ นเพียงผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงานของลูกน้ องเพียงอย่างเดียว
• ยังทาหน้ าที่เพียงเป็ นผู้ประสานงานระหว่างผู้จด
ั การกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
• ยังต้ องลงมือช่วยลูกน้ องทางานอยู่
• ยังคิดและตัดสินใจอะไรไม่เป็ น
• ยังรู้ สกึ ว่าตัวเองเป็ นพนักงานอยูแ่ ต่ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลทีมงานด้ วยอีกหน้ าที่หนึง่
• ทาเป็ น แต่ยงั คิดไม่คอ่ ยเป็ น
• เป็ นที่ปรึ กษาให้ ลกู น้ องไม่ได้
• หัวหน้ างานขาดทัศนคติในการทางานที่ดี
• ฯลฯ
สาเหตุที่องค์กรไม่สามารถพัฒนาหัวหน้ างานให้ เป็ นไปตามที่ต้องการได้ น่าจะเกิดจาก
ขาดระบบการเลื่อนตาแหน่ งที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนใหญ่จะใช้ หลัก “อยูม่ านาน ทางานดี ไม่มีใครแก่กว่านี ้อีกแล้ ว ” ในการเลื่อนตาแหน่งขึ ้นมาเป็ นหัวหน้ า ทาให้ ปัญหา
ของหัวหน้ างานเกิดขึ ้นตังแต่
้ เลื่อนตาแหน่งขึ ้นมา และปั ญหานี ้จะส่งผลทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆขึ ้นมาอีกมากมาย เพราะ
หัวหน้ างานขาดคุณสมบัติมาตังแต่
้ ต้น
•

ขาดการวางแผนในการพัฒนาหัวหน้ างานอย่ างเป็ นระบบ
คือไม่มีการวางแผนว่าก่อนที่จะเลื่อนตาแหน่งขึ ้นมาเป็ นหัวหน้ าเขาต้ องได้ รับการพัฒนาเรื่ องใดก่อนบ้ าง และเมื่อขึ ้นมา
เป็ นหัวหน้ าแล้ วเขาควรจะได้ รับการพัฒนาเรื่ องอะไรบ้ าง เมื่อไหร่
•

ขาดการประเมินระดับความสามารถของหัวหน้ างานเป็ นรายบุคคล
องค์กรมักจะมุ่งเน้ นการพัฒนาและฝึ กอบรมแบบเหมารวมคือพอจะจัดหลักสูตรอบรมอะไรให้ หวั หน้ างานก็กาหนดว่า
หัวหน้ าทุกคนต้ องเข้ าอบรม ทังๆที
้ ่หวั หน้ างานบางคนเก่งอยู่แล้ ว หัวหน้ างานบางคนอ่อนมากในเรื่ องนัน้ พอเข้ าไปอบรม
ร่วมกัน คนที่เก่งอยูแ่ ล้ วก็ยิ่งเก่งขึ ้น แต่คนที่ไม่เก่งก็ยงั ไม่เก่งเหมือนเดิม เพราะเราจับไปเรี ยนร่ วมกัน ไม่มีการแยกกลุม่ ของ
หัวหน้ างานให้ เหมาะสมกับหลักสูตรที่ฝึกอบรม
•

ขาดการประเมินและติดตามผลการพัฒนาและฝึ กอบรม
องค์กรมักจะเน้ นการอบรมภาคทฤษฎีมากเกินไป ไม่คอ่ ยเน้ นหลักสูตรการฝึ กอบรมที่เน้ นภาคปฏิบตั ิ อบรมไปแล้ วก็ลืม ปี
ต่อมาก็อบรมอีก แต่ไม่ร้ ูวา่ จะนาไปใช้ อย่างไร
•

ดังนัน้ เพื่อให้ การพัฒนาหัวหน้ างานอย่างเป็ นระบบและเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น จึงขอเสนอกลยุทธ์ และแนวทาง
ในการพัฒนาหัวหน้ างานดังนี ้
พัฒนาว่ าที่หัวหน้ างานเชิงรุ ก
ที่ผา่ นมาองค์กรมักจะเป็ นฝ่ ายตังรั้ บกับปั ญหาหัวหน้ างาน เพราะองค์กรจะเดือดร้ อนและต้ องมาหาวิธีการพัฒนาหัวหน้ า
งานก็ตอ่ เมื่อเกิดปั ญหาแล้ ว ซึง่ ปั ญหาบางปั ญหาเกิดจากหัวหน้ าขาดความสามารถหรื อขาดคุณสมบัติของการเป็ นหัวหน้ า
งานตังแต่
้ ต้น ทาให้ ปัญหาบางปั ญหาเป็ นปั ญหาคาใจและคาราคาซังแก้ ไม่หาย ดังนัน้ องค์กรจึงควรจะเริ่ มพัฒนาหัวหน้ า
งานตังแต่
้ ยงั เป็ นวาที่หวั หน้ างาน นัน่ ก็คือจัดทาระบบการพัฒนาและคัดเลือกหัวหน้ างาน ( Foreman Succession Plan)
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าองค์กรได้ หวั หน้ าที่มีคณ
ุ สมบัติพร้ อมที่จะเป็ นหัวหน้ างานได้ ถ้ าพัฒนาไม่ได้ จากคนภายในก็ต้องวางแผน
สรรหาจากบุคลากรภายนอก ถ้ าสามารถทาได้ รับรองได้ วา่ ปั ญหาหลายเรื่ องของหัวหน้ างานจะไม่เกิดขึ ้นอย่างแน่นอน
•

พัฒนาโดยยึดหัวหน้ างานเป็ นศูนย์ กลาง
การพัฒนาหัวหน้ างานแบบเสื ้อโหลคือใช้ วิธีเดียวกันในการพัฒนาหัวหน้ างานทุกคนอาจจะไม่ได้ ผล เพราะคนแต่ละคน
แตกต่างกัน ทังความคิ
้
ด ความเชื่อ ความสามารถ ดังนัน้ องค์กรควรจะมุ่งเน้ นการพัฒนาหัวหน้ างานเป็ นรายบุคคล โดย
ประเมินว่าหัวหน้ างานแต่ละคนมีจุดเด่นหรื อจุดอ่อนอะไรบ้ าง ถ้ าจะเสริ มจุดเด่นและกาจัดจุดอ่อนควรจะใช้ วิธีไหนจึงจะ
เหมาะสมกับแต่ละคน และที่สาคัญองค์ กรควรจะมีระบบในการทาให้ หวั หน้ างานมองเห็นและยอมรับทัง้ จุดเด่นและ
จุ ด อ่ อ นของตัว เองก่ อ น เพราะปั จ จัย ส าคัญ ของการพัฒ นาคนในทุก ระดับ คื อ การพัฒ นาที่ จิ ต ใจก่ อ นความรู้ และ
ความสามารถ
•

พัฒนาทีละอย่ าง
เนื่องจากหัวหน้ างานคนพนักงานที่เคยทางานตามสัง่ มาก่อน ดังนัน้ ระดับของการเรี ยนรู้ จึงมีจากัด องค์ กรจึงควรจะ
กาหนดประเด็นการเรี ยนรู้ ให้ หวั หน้ าไปทีละเรื่ องทีละอย่าง จนกว่าบรรลุเป้าหมายเรื่ องนันแล้
้ วค่อยพัฒนาในเรื่ องอื่นๆ
ต่อไป
•

พัฒนาโดยใช้ หลัก 20 : 80
เนื่องจากหัวหน้ างานคุ้นเคยกับการทางานภาคปฏิบตั ิมาก่อน ดังนัน้ วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาหัวหน้ างานน่าจะ
กาหนดสัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิประมาณ 20 : 80 พูดง่ายๆคือไม่ต้องเน้ นทฤษฎีมากแค่เพียง 20% ก็
พอแล้ ว แต่ควรจะเน้ นการนาเอาหลักการและทฤษฎีไปใช้ งานจริ งให้ มากขึ ้นคือประมาณ 80% ของเวลาในการฝึ กอบรม
เรื่ องนันๆ
้
•

พัฒนาหัวหน้ างานโดยใช้ ระบบพี่เลีย้ ง
เนื่องจากหัวหน้ างานคือน้ องใหม่สาหรับงานระดับบริ หารที่จะต้ องเรี ยนรู้ทกั ษะการบริ หารจัดการเบื ้องต้ น ดังนัน้ องค์กรจึง
ควรจัดให้ มีระบบพี่เลี ้ยงในการพัฒนาฝึ กอบรมหัวหน้ างาน ซึง่ พี่เลี ้ยงไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้จดั การหรื อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
เพราะพี่เลี ้ยงไม่ใช่ทาหน้ าที่เพียงชี ้แนะเรื่ องงานเท่านัน้ แต่ต้องให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานเชิง
การบริ หารและให้ คาปรึกษาปั ญหาส่วนตัวของหัวหน้ างานด้ วย อาจจะมอบหมายให้ หวั หน้ างานหนึง่ คนมีพี่เลี ้ยงอย่างน้ อย
หนึง่ คน และองค์กรอาจจะมีระบบการคัดเลือกและประเมินคนที่ทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงด้ วย เพราะถ้ าพี่เลี ้ยงไม่ดีหวั หน้ าก็คง
จะเก่งได้ ยาก
สรุป การพัฒนาหัวหน้ างานยุคใหม่ให้ ถกู ใจทังผู
้ ้ จดั การและลูกน้ อง จะต้ อง “เก่งงาน” และ “เก่งคน” เพื่อจะได้
ส่งผลให้ องค์กรได้ ผลงานที่สงู กว่ามาตรฐานของหัวหน้ างานในอดีตและหัวหน้ างานขององค์กรทัว่ ๆไป ซึ่งการที่จะทาให้
•

หัวหน้ างานเป็ นมืออาชีพได้ องค์กรต้ องทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในด้ านต่างๆเพื่อสร้ างระบบในช่วงปี แรกๆบ้ าง แต่ถ้า
ระบบการพัฒนาหัวหน้ างานมีประสิทธิภาพแล้ ว รับรองว่าจะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 49 เวลา 14.00 น.
เขียนที่ Shell Auto Serve ศรี นคริ นทร์ ระหว่างนัง่ รอเปลีย่ นยางรถ
เหตุจงู ใจ ได้ ไปบรรยายหลักสูตร “ศิลปะการเป็ นหัวหน้ างานมืออาชีพ”

