การบริหารชื่อเรี ยกตาแหน่ งงานในองค์ กรนัน้ สาคัญไฉน?

บทความโดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

องค์ กรของท่ านเคยประสบปั ญหาดังต่ อไปนีห้ รือไม่ ?


ใครใหญ่ กว่ ากัน

บางองค์กรตาแหน่งผู้บริ หารมีสามตาแหน่งคือ President, MD และ CEO บางองค์กรตาแหน่งงานในหน่วยงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลมีทงั ้ HR Executive, Specialist, HR Supervisor, HR Section Head เลยทาให้ สบั สนว่าตาแหน่งไหนสูง
ต่ากว่ากัน ใครเป็ นหัวหน้ าใครเป็ นลูกน้ อง


หาที่ลงให้ ไม่ ได้

พอมีคนใหม่เข้ ามาไม่ร้ ูวา่ จะให้ ตาแหน่งอะไร จะเป็ นหัวหน้ าแผนกก็ไม่ใช่ จะเป็ นผู้จดั การก็ไม่เชิง จะให้ คาว่าอาวุโสก็ยงั ไม่
ค่อยเหมาะ


เข้ ามาทางานที่น่ ี ชื่อตาแหน่ งต่ากว่ าที่เก่ า

มีบางองค์กรที่คนเข้ ามาทางานใหม่ร้ ู สึกว่าชื่อตาแหน่งที่บรรจุเข้ ามาต่ากว่าชื่อตาแหน่งที่ตวั เองเคยทางานมา ถึงแม้ ว่า
เงินเดือนจะสูงกว่าแต่ดเู หมือนว่าชื่อตาแหน่งจะต่ากว่าที่ทางานเดิม


ชื่อตาแหน่ งหมด

มีคนๆหนึง่ ที่องค์กรต้ องการให้ มีตาแหน่งสูงกว่า แต่ไม่ร้ ูจะใช้ ชื่อตาแหน่งว่าอะไรดี เพราะทุกตาแหน่งมีการใช้ หมดแล้ ว


อยู่องค์ กรเดียวกันหรือไม่

แต่ละหน่วยงานมีชื่อเรี ยกตาแหน่งเป็ นของตัวเอง ทาให้ เกิดความสับสนเรื่ องระดับของตาแหน่งงาน เช่น หัวหน้ างานบาง
หน่วยงานเรี ยกกว่า Foreman บางหน่วยงานเรี ยกกว่าหัวหน้ าหน่วย บางหน่วยงานเรี ยกว่าซุปเปอร์ ไวเซอร์ ในขณะที่บาง
หน่วยงานเรี ยกกว่า Assistant Chief



ชื่อเรียกตาแหน่ งข้ าใครอย่ าแตะ

มีบางองค์กรที่มีการตังต
้ าแหน่งขึ ้นมาตาแหน่งหนึ่งเพื่อรองรับคนเพียงคนเดียว อาจจะเป็ นเพราะเหตุผลทางการเมืองใน
องค์กรหรื อเป็ นเพราะความสาคัญเฉพาะตัวบุคคล ชื่อตาแหน่งนี ้จึงใช้ เฉพาะคนๆนัน้ ห้ ามคนอื่นใช้ ไม่ว่าในปั จจุบนั หรื อใน
อนาคตหลังจากคนๆนี ้ปลดเกษี ยณหรื อออกไปแล้ วก็ตาม หรื อเป็ นชื่อตาแหน่งที่เป็ นมรดกตกทอดให้ เฉพาะผู้สืบสันดาน
(คนในครอบครัวเจ้ าของหรื อญาติเจ้ าของ) เท่านัน้


ชื่อตาแหน่ งกินไม่ ได้ แต่ เท่ ห์

เมื่อมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้ าง จาเป็ นต้ องการเปลีย่ นชื่อเรี ยกตาแหน่ง คนหลายคนไม่ยอมเกิดการต่อต้ าน รู้ สกึ ว่าตัวเอง
ถูกลดระดับ ลดความสาคัญเพราะชื่อตาแหน่งเดิมที่เคยใช้ ดดู ีมีระดับกว่าชื่อเรี ยกตาแหน่งใหม่


ตาแหน่ งผู้จัดการ แต่ ทางานเสมียน

ตาแหน่งงานไม่ได้ บอกว่าทางานระดับไหน เพราะบางคนตาแหน่งเป็ นหัวหน้ า เป็ นอาวุโส แต่วนั ๆทางานไม่แตกต่างอะไร
จากคนที่ไม่มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าหรื อไม่มีคาว่าอาวุโสต่อท้ าย
ปั ญหาเหล่านี ้ ถึงแม้ วา่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อความอยูร่ อดหรื อประสบความสาเร็ จของการดาเนินธุรกิจก็จริ ง แต่
ปั ญหานี ้จะทาให้ เกิดอาการสะดุดในการบริ หารคนขององค์ กรได้ เหมือนกัน และที่เห็นชัดเจนมากที่สดุ คือถ้ าขาดการ
บริ หารชื่อตาแหน่งที่ดีแล้ ว โอกาสที่ชื่อตาแหน่งจะทาให้ เกิดความสับสนทังคนในและคนนอก
้
และอาจจะบัน่ ทอนกาลังใจ
ในการทางานของคนได้ ไม่น้อย
สาเหตุสาคัญของปั ญหาชื่ อเรี ยกตาแหน่งในองค์ กรเกิ ดจากการที่องค์ กรนันๆ
้ ขาดระบบและมาตรฐานการ
บริ หารชื่อเรี ยกตาแหน่ง ทาให้ ชื่อเรี ยกตาแหน่งเกิดขึ น้ มาอย่างไม่มีข้อจากัด ใครอยากใช้ ชื่อเรี ยกแบบไหนก็ตงกั
ั ้ นขึ ้นมา
บางครัง้ ก็ไปลอกเลียนชื่อตาแหน่งจากองค์กรอื่นมา นอกจากนี ้คนไทยยังเห็นว่าชื่อเรี ยกตาแหน่งถึงแม้ จะกินไม่ได้ แต่ร้ ู สกึ
ว่าเอาไปใช้ เป็ นหน้ าเป็ นตาได้ โดยเฉพาะการพิมพ์ลงบนนามบัตร ทาให้ แต่ละหน่วยงานแต่ละคนอยากจะคิดสร้ างสรรค์ชื่อ
เรี ยกตาแหน่งให้ ดดู ีมีระดับเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆจนวันหนึง่ องค์กรมีชื่อเรี ยกตาแหน่งเต็มไปหมด และวันหนึง่ ชื่อเรี ยกตาแหน่ง
ก็จะถึงทางตันเพราะทุกชื่อถูกใช้ จนหมดแล้ ว
เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาเรื่ องชื่อเรี ยกตาแหน่งงานในองค์กร จึงขอเสนอแนวทางในการบริ หารจัดการชื่อเรี ยก
ตาแหน่งงานดังนี ้



รวบรวมชื่อเรียกตาแหน่ งงานที่มีใช้ อยู่ในองค์ กร

ให้ รวบรวมชื่อเรี ยกตาแหน่งงานที่แต่ละหน่วยงานใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ว่ามีอะไรบ้ าง ตัวอย่างเช่น










ฝ่ ายขาย
ผู้อานวยการฝ่ าย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกขาย
ผู้จดั การทีมขาย
ผู้จดั การขายภาค
ผู้จดั การธุรการขาย
หัวหน้ าแผนกธุรการขาย
เจ้ าหน้ าที่ธุรการขาย
พนักงานขาย














ฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การโรงงาน
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การแผนก QA
ผช.ผู้จดั การแผนกคลัง
ซุปเปอร์ ไวเซอร์
โฟร์ แมน
หัวหน้ าหน่วย
ผช.หัวหน้ าหน่วยบรรจุ
พนักงานอาวุโส
พนักงาน











ฝ่ ายบัญชี
CFO (Chief Finance
Officer)
ผู้จดั การแผนกบัญชีอาวุโส
ผู้จดั การแผนกการเงิน
สมุห์บญ
ั ชีอาวุโส
สมุห์บญ
ั ชี
ผช.หน.แผนกการเงิน
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชี
พนักงาน

จัดแบ่ งชื่อเรียกตาแหน่ งตามระดับของพนักงาน

ให้ แบ่งระดับพนักงานออกเป็ น 4 ระดับคือ
1.

ผู้บริ หารระดับสูง

หมายถึงตาแหน่งที่สงู ที่สดุ ของสายงานนันๆ
้

2.

ผู้บริ หารระดับกลาง

หมายถึงตาแหน่งระดับผู้จดั การแผนกหรื อเทียบเท่า

3.

ระดับบังคับบัญชา

หมายถึงตาแหน่งที่มีลกู น้ อง

4.

ระดับปฏิบตั ิการ

หมายถึงตาแหน่งที่ไม่มีลกู น้ อง

ระดับ
ผู้บริหารระดับสูง

ฝ่ ายขาย
ผู้อานวยการฝ่ าย

ฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การโรงงาน

ฝ่ ายบัญชี
CFO

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้จดั การฝ่ ายขายในประเทศ

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การแผนก QA

ผู้จดั การแผนกอาวุโส
ผู้จดั การแผนกการเงิน

บังคับบัญชา

ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนก
ผู้จดั การทีมขาย
ผู้จดั การขายภาค
ผู้จดั การธุรการขาย
หัวหน้ าแผนกธุรการขาย

ผช.ผู้จดั การแผนกคลัง
ซุปเปอร์ ไวเซอร์
โฟร์ แมน
หัวหน้ าหน่วย

สมุห์บญ
ั ชีอาวุโส
สมุห์บญ
ั ชี
ผช.หน.แผนกการเงิน

ปฏิบตั ิการ

เจ้ าหน้ าที่ธุรการขาย
พนักงานขาย

ผช.หัวหน้ าหน่วย
พนักงานอาวุโส
พนักงาน

นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชี
พนักงาน

เมื่อมาถึงขันนี
้ ้ องค์กรสามารถมองเห็นได้ ชดั เจนแล้ วว่ามีปัญหาอะไรบ้ าง เช่น ชื่อเรี ยกของระดับบริ หารมีทงั ้ ผู้อานวยการ
ผู้จดั การฝ่ าย CFO และระดับบังคับบัญชาก็มีทงผู
ั ้ ้ ช่วยผู้จดั การแผนก ผู้ช่วยหัวหน้ าแผนก ผู้จดั การ หัวหน้ าหน่วย และใน
บางตาแหน่งในสายการผลิตที่เป็ นตาแหน่งงานระดับปฏิบตั ิการไม่มีลกู น้ อง ก็ยงั มีชื่อเรียกเป็ น "ผู้ช่วยหัวหน้ าหน่วย"ก็มี


กาหนดระบบชื่อเรียกตาแหน่ งมาตรฐานขององค์ กร

เมื่อมองเห็นปั ญหาเรื่ องชื่อเรี ยกตาแหน่งงานในองค์กรแล้ ว ก็ควรจะมีการจัดทาระบบการเรี ยกชื่อตาแหน่งงานในองค์กรที่
เป็ นมาตรฐานขึ ้นมา เช่น
ระดับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร



ชื่อเรียก
ประธานบริษัทฯ (President)



ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน



ผู้จดั การฝ่ าย

ผู้บริหารระดับกลาง



ผู้จดั การส่วน



ผู้จดั การแผนก

ระดับบังคับบัญชา



ซุปเปอร์ ไวเซอร์

ระดับปฏิบตั ิการ



เจ้ าหน้ าที่



พนักงาน

และถ้ าเป็ นไปได้ ควรจะกาหนดชื่อเรี ยกตาแหน่งอื่นๆที่อาจจะจาเป็ นต้ องใช้ ในอนาคต(ตาแหน่งสารอง) ซึง่ อาจจะ
เป็ นชื่อที่ตา่ กว่าหรื อสูงกว่าตาแหน่งงานมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ก็ได้ เช่น
ระดับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน



ชื่อเรียก
ประธานบริษัทฯ (President)



ประธานกรรมการบริหาร (CEO)



รองประธานกรรมการบริ หาร



ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโส

ผู้บริหารระดับกลาง





ผู้จดั การฝ่ าย



ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ าย



ผู้จดั การส่วนอาวุโส



ผู้จดั การส่วน



ผู้ช่วยผู้จดั การส่วน



………………………………………..

กาหนดชื่อเรียกตาแหน่ งให้ เหมาะสมกับวิชาชีพหรือสายงาน

เนื่องจากชื่อเรี ยกตาแหน่งมาตรฐานอาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ละวิชาชีพหรื อแต่ละสายงาน จึงจาเป็ นต้ องกาหนดชื่อเรี ยก
ตาแหน่งงานเพิ่มเติม เช่น
ชื่อเรียกมาตรฐาน
 ผู้จดั การฝ่ าย


ผู้จดั การส่วน



ผู้จดั การแผนก



ซุปเปอร์ ไวเซอร์



เจ้ าหน้ าที่



พนักงาน

ฝ่ ายบัญชี





Controller

นักบัญชี

ฝ่ ายไอที



IT Specialist
Programmer



IT Support



ฝ่ ายขาย



ผจก.ขายภาค*



ผจก.ทีมขายเขต*

หมายเหตุ
บางตาแหน่งเช่นผู้จัดการขายภาค ผู้จัดการขายเขต เป็ นชื่อเรี ยกตาแหน่งทางการตลาดเนื่องจากเป็ นตาแหน่งที่เป็ น
ภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ทกุ คนในองค์กรรับทราบร่วมกันว่าเป็ นเพียงตาแหน่งงานระดับแผนกหรื อระดับซุปเปอร์ ไวเซอร์
เท่านัน้



ดาเนินการปรับเปลีย่ นชื่อเรี ยกตาแหน่ง

เมื่อจัดทาและทบทวนชื่ อเรี ยกตาแหน่งงานเรี ยบร้ อยแล้ ว ควรจะประกาศให้ พนักงานรับทราบอย่างเป็ นทางการ หาก
ต้ องการลดการต่อต้ านจากพนักงานก็ควรจะให้ ตวั แทนของพนักงานจากส่วนต่างๆเข้ ามามีสว่ นร่ วมตังแต่
้ การจัดทาระบบ
การเรี ยกชื่อตาแหน่งก็ได้


กาหนดระบบการขอขึ ้นทะเบียน ปรับเปลีย่ น ยกเลิกชื่อตาแหน่ง

องค์กรควรกาหนดระบบการบริ หารชื่อเรี ยกตาแหน่งให้ เป็ นระบบ เช่น ถ้ าต้ องการจดทะเบียนชื่ อตาแหน่งใหม่ต้องทา
อย่างไร ถ้ าต้ องการปรับเปลีย่ นแก้ ไขชื่อเรี ยกตาแหน่งจะต้ องดาเนินการอย่างไร ถ้ าต้ องการยกเลิกการใช้ ชื่อเรี ยกตาแหน่ง
ต้ องนาเสนอให้ ใครอนุมตั ิอย่างไร และควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องนี ้โดยตรงเพื่อควบคุมและตรวจสอบการใช้ ชื่อ
เรี ยกตาแหน่งให้ อยูใ่ นมาตรฐานที่กาหนด
จากแนวทางการทบทวน ปรับปรุ งและจัดทาระบบการบริ หารชื่อตาแหน่งงานในองค์กรที่ได้ นาเสนอมาน่าจะ
ช่วยให้ องค์กรต่างๆกาจัดปั ญหาและความสับสนเรื่ องชื่อเรี ยกตาแหน่งงานออกไปจากองค์กรอย่างถาวรได้ นะครับ

