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การเป็นหัวหน้างาน 
บทบาทของหวัหน้า 
1. ตวักลางเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน มกีารประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ได้ดี 
2. ท าตวัเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role model) 
3. สร้างทศันคติที่ดีในการบรรลเุป้าหมายองค์กร 
4. รับความเสีย่ง กล้าตดัสนิใจ 
5. การใช้จิตวิทยาในการบงัคบับญัชา มีการการให้ค าปรึกษาแก่ลกูน้อง 
6. สนบัสนนุความเป็นทีม 
7. การสอนงาน การสัง่งานลกูน้อง  
8. ติดตามให้ความช่วยเหลอืลกูน้องอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ (Monitor) 
9. วางแผนงานและก าหนดเป้าหมาย 
10. วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและปรับปรุงแก้ไข ประเมินผลงานอยา่งตอ่เนื่อง 
 
สไตล์หัวหน้างาน 
 
 ชอบสั่ง ชอบสอน 

 
ชอบช่วยเหลือ 

 

 
พี่ใจร้าย 

(ช่วยเหลอืเมื่อร้องขอ) 
 

 
นกัปฏิบตัิ 

(ชอบช่วยเหลอื) 

 
ไม่ชอบช่วยเหลือ 

 

 
นกัเผด็จการ 

(สัง่แล้วต้องได้) 
 

 
คณุครู 

(ชีเ้ป็นขัน้ตอน) 

 
 หวัหน้างานมกัจะมี 2 คณุสมบตัแิล้วแตว่า่จะมีมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นนกัปฏิบตัิ+คณุครู หรือ เป็นพ่ีใจร้าย+
นกัเผด็จการ ซึง่ไมม่ีแบบไหนดีทีส่ดุ ขึน้กบัสถานการณ์ เช่น 
 -เร่งดว่น ต้องเป็นเผด็จการทนัที 
 -ลกูน้องใหม ่เป็นนกัปฏิบตักิ่อนแล้วเป็นพ่ีใจร้าย เมื่อลกูน้องเกง่แล้วจึงเป็นเผด็จการ 
 
สัดส่วนเวลาที่ให้ลกูน้อง 
 

ลูกน้อง 60% ตนเอง40% 
งานลกูน้อง          40% 
พฒันา                 20% 
สว่นตวั                10% 

งานตนเอง               40% 
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ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลูกน้องท างานได้ส าเร็จ 
1. มีความรู้ 
2. มีทกัษะ 
3. มีทศันคติและความตัง้ใจที่ดี 
4. มีอารมณ์ทีม่ัน่คง EQ  
5. มีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
6. มีการเรียนรู้ตอ่เนื่อง 
7. ได้รับการสนบัสนนุท่ีจ าเป็น 
8. มีสภาพองค์กรทีเ่อือ้อ านวย เช่น มีการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มี morning brief มาถงึทกัทายกนัไมใ่ชค่ยุแตเ่ร่ืองงาน 
 
อุปสรรคในการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
1. มีความรู้ความสามารถไมเ่พียงพอ 
2. ไมท่ราบบทบาทและหน้าที่ของหวัหน้างาน 
3. ประสบการณ์ในการบริหารงานน้อย 
4. บคุลกิภาพการวางตวั ขาดความเช่ือมัน่ มคีวามมัน่ใจในตนเองน้อย 
5. มีคณุธรรม จริยธรรมไมเ่พียงพอ มีความล าเอียง 
6. ไมม่ีศิลปะในการสือ่สาร ในการพดู ฟัง การโน้มน้าว การสัง่การ 
7. ไมม่ีความอดทนตอ่การกดดนั ภาระงานท่ีได้รับ 
8. บริหารเวลาไมเ่หมาะสม 
9. ไมรู้่จกัลกูน้องของตนเอง 
10. ขาดทกัษะในการตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 
 
เทคนิคการเข้าใจและเข้าถงึลกูน้อง 
1. หวัหน้าเข้าใจลกัษณะลกูน้อง 
2. หวัหน้าปรับตวัเข้าหาลกูน้อง 
3. ให้เวลาทัง้ในเวลางานและนอกเวลางาน 
4. รับฟังปัญหา-งานและสว่นตวั 
5. มอบหมายงานท่ีเหมาะสม 
6. ตรวจสอบและตดิตามผล 
7. บริหารให้เหมาะสมกบัสิง่ที่เข้าเป็น 
8. ท าดี ให้ได้ดจีริง 
9. ผิดต้องเตือน 
10. ดีต้องชมอยา่งจริงใจ 
11. สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ 
12. มี teamwork  
13. เพิ่มความเกง่และความดี 
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14. หาปัญหาลกูน้องและช่วยเหลอื 
15. มีกิจกรรมนอกเวลางาน 
16. จดจ าเหตกุารณ์และวนัส าคญัของลกูน้อง 
 

 
การสร้างพลังทีม สร้างพลังตนให้ลกูน้อง กระตุ้นให้คนท างาน 
1. ใช้ความช านาญที่แตกตา่งของลกูน้อง 
2. มีเป้าหมายร่วมกนั 
3. มีความรับผิดชอบร่วมกนั 
4. รับฟังและให้เกียรตซิึง่กนัและกนั 
5. ลดความเสีย่ง ลดความผดิพลาด 
6. ต้องอาศยัภาวะผู้น า 
7. มี Team spirit และ Unity 
8. มีทศันคตเิชิงบวก 
 
วิธีตดิตามการท างานของลกูน้อง 
1. ต้องบอกวตัถปุระสงค์ของงานนัน้ให้ชดัเจน บอกประโยชน์วา่ท าแล้วจะได้อะไร ไมใ่ช่สัง่เพียงอยา่งเดยีว 
2. บอกเนือ้หาวา่มีอะไรบ้าง มกีารยกตวัอยา่งที่ชดัเจน เป็นขัน้เป็นตอน ฝึกทดลองท า แสดงบทบาทสมมติ มศีิลปะในการ

สอน ไมด่ ุสอนอยา่งน้อย 2 รอบ มีการทวนสอบความเข้าใจ ให้โอกาสเขาสอบถาม ท าการสอนให้สนกุ 
3. มีการสรุป 
4. ชีแ้จงวา่จะมกีารตดิตามเมื่อไร ตดิตามอะไรบ้าง อาจมกีารคดิค าขวญัในการตดิตาม 
5. ปัญหาในการสอนงาน 

-ลกูน้องชอบเถียง ให้บอกเขาวา่ ขอให้เราพดูจบก่อน 
  ต้องกล้ายืนยนัในหลกัการ 
-ลกูน้องดือ้เงียบ ให้เขาเป็นคนพดูวา่เขาจะต้องท าอะไร 
  ให้เขาท า check list วา่ต้องท าอะไร เพื่อเป็นการยืนยนัด้วยตนเอง และเราเพิ่มเติมในสว่นท่ี
ขาด 
  ให้เขาพดูความเห็นของเขา 
  ชมในสิง่ที่เขาท าได้ดี สนบัสนนุเขา เช่น พี่มัน่ใจวา่น้องท าได้แนน่อน 

6. ท าให้สนกุ หาเคร่ืองมือท าให้เขารู้สกึสนกุ 
7. ให้มีพนัธะสญัญาร่วมกนั ฝึกท าให้เป็นนิสยั จะได้ไมรู้่สกึฝืนใจ 
8. มีการใช้ระบบพ่ีเลีย้ง 
9. ขณะสอนต้องให้ความส าคญักบัทกุคน 

-ต้องประยกุต์เหตกุารณ์ให้เห็นทกุสถานการณ์ (ใช้เพยีง 1 เร่ืองโยงกบัเร่ืองอื่น) 

สร้างความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
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-อยา่เกิน 2 ชัว่โมงตอ่ครัง้ 
10. ประชมุด้วยกนับอ่ยๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
11. บอกเขาวา่เราจะชว่ย ถ้าผิดพลาดเราก็จะให้โอกาส 
 
เม่ือพบปัญหาว่าลูกน้องไม่ปฏิบัติตามที่สอน 
1. ถ้ามีปัญหาอยา่ปลอ่ยปัญหาไว้นานเกิน 3 ชัว่โมง 
2. อยา่เพิง่ดา่ก่อน ให้ชีแ้จงปัญหาทีพ่บ โดยพดูข้อเท็จจริงทีเ่กิดขึน้ ให้โอกาสเขาชีแ้จงสิง่ที่เกิดขึน้ 
3. พดูชมก่อนแล้วคอ่ยติ โดยกลา่วถึงสิง่ที่ควรจะท าเพิม่ 
4. ห้ามสอนงานเชิงต าหนิตอ่หน้าผู้อื่นหรือตรงหน้างาน  
5. ใช้ค าพดูแบบพี่สอนน้อง อยา่ใช้ระบบสัง่ 


