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สวัสดี ค่ะ…เป็ นยังไงบ้ างค่ ะ หลังจากอ่านบทความ 7 HR Dimensions for Line Manager ตัง้ แต่ตอนที่ 1
จนถึงตอนที่ 7 ท่านผู้อ่านเริ่ มเบื่อกันหรื อยังค่ะ ก่อนที่จะพูดคุยกันถึงมิติที่ 7 เรื่ องระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation
System) ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการบริ หาร "คน" ที่ถือว่ายากที่สดุ ทังนี
้ ้มิติที่ 1 ถึง มิติที่ 6 จะเป็ นเน้ นเกี่ยวกับการจัดระบบ
เช่ น มี ร ะบบการสรรหาและคัด เลื อ ก (Recruitment and Selection) ระบบการบริ ห ารประสิท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน
(Performance Management System) เป็ นต้ น โดยทังเรื
้ ่ อง "คน" และเรื่ อง "ระบบ" จาเป็ นต้ องทาไปควบคู่กนั หากระบบ
เดิน แต่คนไม่เดิน งานก็ลม่ และหากคนเดิน แต่ไม่มีระบบเข้ ามาช่วยในการบริ หารและพัฒ นาคน แน่นอนพนักงานย่อม
ขาดแรงจูงใจ หรื อขวัญกาลังใจในการทางาน
ดังนันบทความฉบั
้
บนี ้จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System)..มีข้อสงสัยไหมค่ะว่า
ทาไมถึงใช้ คาว่า ระบบการจูงใจพนักงาน… เนื่องจากว่าเราจะเน้ นไปที่การทาอย่างไรให้ คนอยากทางานให้ เรา ซึ่งจาเป็ น
จะต้ องทาเป็ นอย่างขันตอน
้
มีหลักหรื อเทคนิคในการพิชิตหรื อครองใจคน ดังนันดิ
้ ฉนั จึงใช้ คาว่า "ระบบ" ค่ะ เพราะการจูง
ใจคนนันควรมี
้
วิธีการทาอย่างเป็ นขันตอน…เอาเป็
้
นว่าเรามาอ่านรายละเอียดของมิติที่ 7 กันดีกว่าค่ะ
มิติท่ ี 7 - Motivation System
ปั ญหาหนักสาหรับ Line Manager อีกเรื่ องหนึง่ ก็คือ การบริ หารและจัดการกับลูกน้ องทีเ่ ราจะต้ องควบคุมดูแล
หากถามว่าปั ญหาเรื่ องตัวงาน กับเรื่ องคน …. ปั ญหาใดที่ Line Manager จะกลุ้มใจและแก้ ไขยากที่สดุ โดยส่วนใหญ่จะ
ตอบว่าเป็ นปั ญหาเรื่ อง คน … คุณเคยเจอปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้บ้ างไหม และถ้ าเจอคุณแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นหรื อไม่ และ
โดยวิธีการใด

ปั ญหา

มี

ไม่ มี

1. เฮ้ อ! …. ทาไม่ลกู น้ องไม่อยากทางานให้ เรา
2. เจอลูกน้ องหัวดื ้อ เราควรจัดการกับเค้ ายังไงดี
3. เบื่อหน่ายเหลือเกิน ลูกน้ องทางานไม่ได้ ดงั่ ใจเลยสักคน
4. แย่จริง ๆ ..มีงานด่วนทีไรลูกน้ องเราหายหน้ ากันไปหมด
5. เวลามอบหมายงานให้ ลกู น้ องที่มีอายุมากกว่าทีไร เค้ าชอบลองภูมิเราทุกที
6. เฮ้ อ! …เวลาลูกน้ องทางานให้ เรา รู้สกึ ว่าเค้ าดูเบื่อๆ หรือทาแบบขอไปที

แล้ วคุณมีวิธีการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้อย่างไรบ้ าง…ไม่ขอคาแนะนานะคะว่า ถ้ าลูกน้ องไม่ทางานให้ เรา
เราก็ทางานเหล่านี ้เอง ดิฉนั ว่าคุณควรจะหาวิธีการบริ หารลูกน้ องของคุณให้ เค้ าอยากจะทางานให้ ไม่ใช่ทางานให้ เพราะ
ถูกบังคับ …แล้ วคุณจะหาวิธีการจูงใจพนักงานให้ เค้ ารู้สกึ อยากทางานให้ คณ
ุ ได้ อย่างไร
Line Manager จึงควรหาวิธีการในการจัดระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System) ซึ่งเราจะคุยกันใน 2
ประเด็นหลัก ได้ แก่ การจัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน (Working Environment) และการเป็ นที่ปรึ กษาให้ กับพนักงาน
(HR Clinic) เป็ นรายบุคคล ดังนี ้
การจัดสภาพแวดล้ อมในการทางาน (Working Environment
การสร้ างบรรยากาศในการทางานหรื อการจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ พนักงานรู้ สกึ อยากทางานและม
ความสนุกไปกับงานที่ได้ รับมอบหมาย จึงเป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของ Line Manager ซึ่งจาเป็ นจะต้ องใช้ ทงศาสตร์
ั้
และศิลปะในการบริ หารคนไปควบคูก่ นั
การจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ลกู น้ องรู้สกึ อยากจะทางานนัน้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่ องยากซะทีเดียว เพียงแต่
ว่าคุณจะต้ องมีวิธีการในการสร้ างบรรยากาศในการทางานของลูกน้ องคุณเองเป็ นรายบุคคล ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. การศึกษานิ สัยและพฤติกรรมของลูกน้ อง : การสร้ างบรรยายกาศให้ ลกู น้ องคุณอยากจะทางานให้ ดิฉัน
อยากให้ คณ
ุ มองเป็ นรายบุคคล เพราะลูกน้ องแต่ละคนจะมีลกั ษณะนิสยั และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และเพื่อให้
เกิดสภาพแวดล้ อมหรื อบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน ขันตอนแรกที
้
่คณ
ุ จะต้ องทา นัน่ ก็คือ การศึกษาความ
แตกต่างของนิสยั และพฤติกรรมของลูกน้ อง เช่น บางคนชอบแสดงความคิดสร้ างสรรค์ บางคนเป็ นคนขาดความ
มัน่ ใจจึงชอบทางานอย่างใกล้ ชิดกับนาย บางคนชอบทางานที่ท้าทาย บางคนไม่ชอบให้ ใครมาจู้จี ้..สัง่ งานซ ้าแล้ ว
ซ ้าเล่า เป็ นต้ น
2. การหาวิธีการจูงใจพนั กงานแต่ ละคน : หากศึกษานิสยั และพฤติกรรมของลูกน้ องของคุณในแต่ละคนแล้ ว
คุณจะพบว่ามีลกู น้ องที่มีนิสยั และพฤติกรรมที่ต่างกัน ดังนันคุ
้ ณควรจะวิเคราะห์ว่าแต่ละคน ถ้ าจะจูงใจให้ เค้ า
อยากทางาน คุณควรจะต้ องมีกลยุทธ์เข้ าถึงใจเค้ าได้ อย่างไร เช่น



นิ สัยชอบแสดงความคิดสร้ างสรรค์ : คุณ ควรถามให้ เค้ าคิด และมอบหมายงานให้ เค้ า
ริ เริ่ มหรื อออกแบบงานหรื อโครงการใหม่ ๆ



นิ สั ย ขาดความมั่ น ใจ : คุณ ควรสอนและแนะนาการทางานให้ กับ ลูกน้ องของคุณ อย่าง
ใกล้ ชิ ด การมอบหมายงานที่ ไม่ ย าก ซึ่ ง มองแล้ ว ว่า เค้ า สามารถท างานนัน้ ได้ ส าเร็ จ ไป
ด้ วยดี….และค่อย ๆ มอบหมายงานที่ยากขึ ้นให้ กบั เค้ าเพื่อเสริ มความมัน่ ใจให้ กบั ลูกน้ องของ
คุณเอง



นิสัยชอบทางานที่ท้าทาย : คุณควรวางแผนการจัดสรรงานสาหรับลูกน้ องที่ชอบทางานท้ า
ทายว่าเราควรจะมอบหมายงานอะไรให้ เค้ าทา ทัง้ นี ้ลักษณะงานควรจะเป็ นงานที่ต้องใช้
ความพยายาม และมีเป้าหมายที่ท้าทาย



นิสัยไม่ ชอบให้ ใครมาจู้จ.ี ้ .สั่งงานซา้ แล้ วซา้ เล่ า : ถ้ าคุณเจอลูกน้ องแบบนี ้ คุณควรจะพูด
ครัง้ เดียวจบ และไม่ควรติดตามผลบ่อยครัง้ นัก เพราะจะทาให้ ลกู น้ องของคุณรู้ สึกราคาญ
และไม่อยากพบคุณเลย …ควรรอจนกว่าเค้ ามารายงานผลการทางานให้ กบั คุณเองจะดีกว่า

3. การดาเนิ นการแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป : เมื่อคุณทราบแล้ วว่าจะต้ องเข้ าถึงลูก น้ องของคุณอย่างไรบ้ าง ขอให้
คุณเริ่ มปรับตัวเองให้ สามารถเข้ าถึงใจลูกน้ องของคุณตามวิธีการในการจูงใจลูกน้ องแต่ละคน อย่าท้ อซะก่อนนะ
คะ บางคนรู้สกึ ว่าเป็ นการยากในการจูงใจลูกน้ อง เพราะจะทาให้ ต้องปรับเปลี่ยนนิสยั และพฤติกรรมของตัวคุณ
เองในหลากหลายรูปแบบตามนิสยั ของลูก น้ องคุณเอง เช่น ถ้ าคุณเป็ นคนจู้จี ้ ชอบตามงานเป็ นระยะ ๆ (บางคน
ทุกชัว่ โมง หรื อ 2 ชัว่ โมงตามที) … ตัวคุณเองต้ องเปลีย่ นพฤติกรรมการจู้จี ้ ถ้ าคุณเจอลูกน้ องที่ไม่ชอบให้ ใครมา
ตามงานถี่เกินไป
4. การติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจู ง ใจ: คุณ ควรจะติ ด ตามผลว่า สิ่ ง ที่ คุณ ท าไปนัน้ สามารถท าให้
บรรยากาศในการทางานดีขึ ้นบ้ างหรื อไม่ ลูกน้ องแต่ละคนรู้สกึ สนุกกับงานที่คณ
ุ มอบหมายไปให้ บ้างหรื อไม่ การ
ติดตามผลโดยการสังเกตพฤติกรรมที่ลกู น้ องแสดงออกต่อคุณทังสี
้ หน้ า กิริยา และการแสดงออกในรูปแบบต่าง
ๆ …ซึง่ เป็ นการรับรู้ หรื อ Common Sense ที่คณ
ุ เองจะเป็ นผู้ร้ ูดีกว่าคนอื่นว่าลูกน้ องคิดอย่างไรกับตัวคุณเอง
การเป็ นที่ปรึกษาให้ กับพนักงาน (HR Clinic)
การเป็ นหัวหน้ างานที่ดีตวั คุณเองจาเป็ นจะต้ องเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั ลูกน้ องของคุณเองด้ วย โดยเฉพาะในเรื่ องการ
ทางาน คุณเองควรจะมีเวลาให้ กบั ลูกน้ อง หากเค้ าต้ องการพบคุณเพื่อรายงานผลการทางาน ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น ไม่ใช่วา่ คุณจะเอาเวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุม หรื อการวางแผนบริ หารงานของคุณเอง โดยคุณไม่มีเวลาให้ กบั
ลูกน้ องคุณเลย เพราะนัน่ จะทาให้ เกิดช่องว่างระหว่างคุณเองกับลูกน้ องของคุณแบบไม่ร้ ูตวั หากคุณไม่วา่ งที่จะให้ ลู กน้ อง
คุณพบได้ ในเวลาที่เค้ าขอ คุณอาจจะบอกว่าเป็ นช่วงเวลา xxxx ได้ หรื อไม่ … เป็ นการแสดงออกว่าคุณใส่ใจที่จะพูดคุยกับ
เค้ าการเป็ นที่ปรึ กษาที่ดีนนไม่
ั ้ ยากค่ะ เพียงแต่ว่าคุณจะต้ องมอบหัวใจให้ กับเค้ าในการพัฒนาให้ เค้ ามีความสามารถ มี
ศักยภาพ และมีการเติบโตในสายอาชีพของเค้ าเอง ดิฉนั ขอให้ หลักปฏิบตั ิของหัวใจ 4 ดวง : H 4 หรื อ 4 s Hearts ดังนี ้

ดังนัน้ การจัดระบบการจูงใจให้ พนักงานรู้ สึกสนุกและอยากจะทางานให้ กับคุณ ในฐาน Line Manager หรื อ
หัวหน้ างานนัน้ คุณควรจะหาวิธีการพิชิตหรื อครองใจลูกน้ องแต่ละคนตามนิสยั พฤติกรรม ความสามารถ และศักยภาพที่
เค้ ามีอยู่…ดังนันในมิ
้
ตินี ้ Line Manager จึงเป็ นบุคคลสาคัญในการทาให้ มิติที่ 7 หรื อการจัดระบบการจูงใจให้ พนักงาน
ประสบความสาเร็ จได้ .. แล้ ว HR Dept. มี บ ทบาทหรื อ ส่วนเกี่ ย วข้ อ งอย่างไรบ้ าง …ดิ ฉัน คิ ดว่า ในเรื่ อ งของการจูงใจ
พนักงานนัน้ HR Dept. ควรทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงในลักษณะของการให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่ Line Manager ในการหา
วิธีการจูงใจพนักงาน HR Dept. จะทาหน้ าที่เป็ น HR Clinic - การรับฟั งปั ญหา การตอบคาถาม และการหาวิธีการเพื่อช่วย
ให้ Line Manager สามารถเข้ าถึงจิตใจและบริ หารลูกน้ องของตนเองได้
สาหรับบทความฉบับหน้ าคงจะเป็ นเรื่ องของ 7 HR Dimensions for Line Manager ตอนจบค่ะ…เป็ นการสรุ ป
ภาพทังหมดของ
้
7 มิติที่ Line Manager จะต้ องปฏิบตั ิ ปั ญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อม
ในการบริ หารคนให้ มีประสิทธิภาพค่ะ
(หากผู้อา่ นมีข้อแนะนาหรื อคาติชมใด ๆ เพื่อให้ งานเขียนบทความของดิฉนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ ของท่าน
มากยิ่งขึ ้น ดิฉนั ยินดีที่จะรับฟั งข้ อเสนอแนะ คาถาม หรื อประเด็นที่สงสัย โดยผู้อ่านสามารถติดต่อมายังดิฉนั ได้ โดยตรงที่
เบอร์ โทรศัพท์ 01-336-6729 หรื อ 02-454-5572 หรื อติดต่อมายังอีเมล์ที่ p_arporn11@hotmail.com )

