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สาหรับบทความนี ้จะเป็ นเรื่ องของบทบาทงานด้ าน HR ที่มีตอ่ Line Manager ตอนจบ ดิฉนั ขอสรุปมิติทงหมดที
ั้
่ Line
Manager และ HR Dept. จะต้ องทางานร่วมกัน ดังนี ้
1. มิติท่ ี 1 : การวิเคราะห์ งาน (Job Analysis)


การจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานของหน่วยงาน (Functional Description)



การจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน (Job Description)

2. มิติท่ ี 2 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)


การวางแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning)



การสรรหาพนักงาน (Recruitment) และการคัดเลือกพนักงาน (Selection)

3. มิติท่ ี 3 : การบริหารประสิทธิภาพการดาเนินงาน (Performance Management System : PMS)


การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (KPIs/BSC - Function and
Individual)



ความสามารถหลักและความสามารถในงาน (Core and Job Competency)

4. มิติท่ ี 4 : การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)


การวางแผนฝึ กอบรมพนักงาน (Training Plan)



การหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)



การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDPs)

5. มิติท่ ี 5 : การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development)


การจัดทาผังความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของพนักงาน (Career Path)



การจัดทาผังทดแทนตาแหน่งงาน (Succession Plan)

6. มิติท่ ี 6 : ระบบบริหารค่ าตอบแทน (Compensation System)


การทบทวนโครงสร้ างค่าเงินเดือน และสวัสดิการ (Re - Salary and Benefit Structure)

7. มิติท่ ี 7 : ระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System)



การจัดสภาพแวดล้ อมการทางาน (Working Environment)



การเป็ นที่ปรึกษาแก่พนักงาน (HR Clinic)

จะเห็นได้ วา่ มิติตา่ ง ๆ ทัง้ 7 มิตินี ้จะครอบคลุมถึงวงจรงานด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทุก ๆ
ด้ าน ซึง่ ดิฉนั อยากจะจุดประกายทุกท่านที่อยูใ่ นฐานะ Line Manager ว่าการบริ หารงานให้ สาเร็ จ มิใช่อยู่ที่การกาหนดกล
ยุทธ์ การวางแผน และการบริ หารงาน หรื อที่เรี ยกว่า "มุง่ งาน" เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การบริ หารคน หรื อที่เรี ยกว่า "มุ่งคน"
เป็ นสิง่ สาคัญที่จะต้ องทาควบคูก่ นั ไปด้ วย และมิติทงั ้ 7 จึงเป็ นแนวทางให้ Line Manager ใช้ ในการบริ หารและพัฒนาคน
ในมุมมองต่าง ๆ และหาก Line Manager นาแนวคิดมาใช้ ปฏิบตั ิในการบริ หารทีมงานของคุณแล้ วหล่ะก็ แน่นอนว่า
ประโยชน์ตา่ ง ๆ ย่อมจะเกิดขึ ้นจากการบริ หารและพัฒนาคนของ คุณเอง ซึง่ ดิฉนั ได้ สรุ ปประโยชน์ทงหมดที
ั้
่จะเกิดขึ ้นจาก
การนามิติทงั ้ 7 มาใช้ ดังนี ้
ประโยชน์ ที่ Line Manager จะได้รับ
1. การทางานมีเป้าหมายเดียวกัน
2. หัวหน้ างานมีโอกาสสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันในหน้ าที่งานของลูกทีม
3. หัวหน้ างานรับรู้วา่ ลูกน้ องแต่ละคนทางานอะไรบ้ าง ตอบสนองต่อความต้ องการหรือความคาดหวังของตนหรือไม่

มิติที่เกีย่ วข้ อง
มิติที่ 1 :
การวิเคราะห์งาน
(Job Analysis)

4. ลูกน้ องตระหนักถึงหน้ าที่งานของตาแหน่งงานที่ทา
5. หัวหน้ างานสบายใจในการมอบหมายงานให้ ลกู น้ อง ลูกน้ องไม่มีข้ออ้ างที่จะเกี่ยงงาน
6. ใช้ เป็ นเครื่องมือในการหาคนให้ ตรงตามที่หวั หน้ างานต้ องการ
1. ไม่เกิดปั ญหาคนล้ นงาน หรืองานล้ นคน
2. จัดกาลังคนให้ ตรงกับความสามารถ ลักษณะงาน และเวลา
3. หาคนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับความต้ องการของหัวหน้ างาน
4. ฝึ กคนให้ มีทกั ษะที่หลากหลาย (Multi Skills)

มิติที่ 2 :
การสรรหาและ
คัดเลือก
(Recruitment
and Selection)

5. เป็ นเทคนิคหนึ่งในการจูงใจ และสร้ างขวัญกาลังใจแก่พนักงาน
1. เป็ นเครื่องมือในการวัดผลการทางานของลูกทีม
2. สร้ างโอกาสให้ หวั หน้ าและลูกทีมพูดคุยกันถึงผลการทางาน และสิ่งที่คาดหวังในการทางานสาหรับปี ถัดไป
3. หัวหน้ างานรู้ถึงจุดแข็ง และจุดทีต่ ้ องพัฒนาปรับปรุงของลูกทีมแต่ละคน

มิติที่ 3 :
การบริหาร
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน (PMS)

4. ทาให้ พนักงานรับรู้ และปรับปรุงศักยภาพของตนเอง
1. พัฒนาจุดแข็ง และปรับปรุงข้ อบกพร่องได้ ตรงจุด
2. ลูกทีมมีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สร้ างขวัญและกาลังใจในการทางานให้ กบั ลูกทีม
4. เป็ นช่องทางหนึ่งในการแจ้ งสิ่งที่คาดหวังในการทางานแก่ลกู ทีม
5. หากพนักงานทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้ างานมีเวลาในการทางานด้ านการวางแผน ออกแบบ และ

มิติที่ 4 :
การฝึ กอบรมและ
พัฒนาพนักงาน
(Training &
Development)

ปรับปรุงระบบ มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
1. เตรียมความพร้ อมของกาลังคน ยามขาดแคลน
2. ฝึ กให้ พนักงานพร้ อมรับกับการทางานในหลากหลายรูปแบบ
3. สร้ างขวัญและกาลังในการทางานให้ กบั พนักงาน

มิติที่ 5 :
การพัฒนาสายอาชีพ
พนักงาน (Career
development)

4. พัฒนาความสามารถและศักยภาพของคนได้ ตรงจุด
1. คน งาน ค่าตอบแทนสอดคล้ องและสัมพันธ์กนั
2. รักษาคนในองค์กร ไม่ให้ เกิดปั ญหาสมองไหล
3. ดึงดูด และจูงใจให้ คนสนใจเข้ ามาทางาน
4. หัวหน้ างานหมดห่วงปั ญหาเรื่องความขัดแย้ งส่วนบุคคล

มิติที่ 6 :
ระบบบริหาร
ค่าตอบแทน
(Compensation
System)

5. สร้ างความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่น
1. พนักงานมีความรู้สกึ อยากมาทางาน-มาจากใจ ไม่ถกู บังคับ
2. มีการทางานเป็ นทีม ช่วยเหลือ เกื ้อกูลกัน
3. อยากคับขัน หัวหน้ างานหมดห่วงว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือ
4. ลูกน้ องรัก พร้ อมที่จะอุทิศตนได้ ทกุ เมื่อ ทุกเวลา

มิติที่ 7 :
ระบบการจูงใจ
พนักงาน
(Motivation
System)

เห็นแล้ วหรื อยังค่ะว่าผู้ที่จะได้ รับประโยชน์ทงหมดโดยตรง
ั้
นัน่ ก็คอื Line Manager ทังนี
้ ้การบริ หารและพัฒนา
คนที่ดี จะทาให้ Line Manager มีเวลาในการคิดทบทวน วางแผนงาน และคิดริเริ่ มสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อให้ การบริ หารงานดีขึ ้น
และในที่สดุ ผลงานของหน่วยงานคุณเองย่อมเป็ นทีต่ ้ องตา ต้ องใจของผู้บริ หารในหน่วยงานต่าง ๆ และ ผู้บริ หารของ
องค์กร
ปั ญหาและอุปสรรค
การนาเอามิติงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ทงั ้ 7 มาใช้ นนั ้ Line Manager อาจพบกับปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ ้น
ดังต่อไปนี ้
 ขาดการสื่อสารแบบสองทาง หรื อ Two Way Communication ระหว่าง Line Manager และพนักงานอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่อง ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากเวลาที่ไม่เอื ้ออานวย หรื อ Line Manager ไม่ได้ เห็นความ สาคัญในการ
บริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากนัก เพราะคิดว่าเป็ นหน้ าที่ของ HR Dept. ทีค่ วรรับผิดชอบโดยตรง
 พนักงานมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับระบบและแนวทางปฏิบตั ิแบบเดิม ๆ บางคนไม่ยอมรับ
การเปลีย่ นแปลง บางคนต่อต้ านการเปลีย่ นแปลง และบางคนชักชวนให้ ผ้ อู ื่นไม่เห็นด้ วยกับการเปลีย่ นแปลงที่จะ
เกิดขึ ้น ถึงแม้ ว่า Line Manager พยายามชี ้แจงและทาความเข้ าใจถึงการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ตาม

 ขาดการสนับสนุนและมีส่วนร่ วมอย่างจริ งจังของ HR Dept. ทังนี
้ ้ไม่มีระบบการติดตามผล ตรวจสอบ และ
ปรั บ เปลี่ย นกลยุท ธ์ เพื่ อ พัฒนางานด้ า นการบริ หารและพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้ สามารถสนับสนุน Line
Manager ได้ นอกจากนี ้ในบางครัง้ HR Dept. ยังไม่สามารถให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่ Line Manager เกี่ยวกับ
ปั ญหาต่าง ๆ ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
การเตรียมความพร้ อม
ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของ HR Dept. โดยตรงในการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการนาเอามิติด้านงานทรัพยากร
มนุษย์ทงั ้ 7 มิติมาใช้ ปฏิบตั ิ โดยมีวิธีการหรื อขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
 HR Dept. จะต้ องชี ้แจงความสาคัญของมิติทงั ้ 7 ที่จะมีช่วยในการบริ หารและพัฒนาคนของ Line Manager
ทังนี
้ ้ HR Dept. ควรทาความเข้ าใจแก่ Line Manager ให้ ตระหนักถึงประโยชน์ และการจัดสรรเวลาเพื่อชี ้แจง
ระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรให้ กบั พนักงานของตน
 HR Dept. จะต้ องหาวิธีการช่วย Line Manager ในการปลุกจิตสานึกให้ กับพนักงานได้ ตระหนักและเห็น
ความสาคัญ ขันตอนการท
้
างาน บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานที่มีตอ่ ระบบงานด้ านทรัพยากรมนุษย์
ในมิติทงั ้ 7
 HR Dept. จะต้ องสามารถให้ คาปรึ กษาแนะนาต่าง ๆ ได้ หาก Line Manager มีข้อสงสัยหรื อประเด็นปั ญหา
เพิ่มเติม
 HR Dept. จะต้ องติดตามผลจาก Line Manager ในการนามิติทงั ้ 7 ด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไปประยุกต์ใช้ รวมทัง้ จะต้ องทบทวนและปรับปรุ งระบบงานในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการชี ้แจงและ
สร้ างความเข้ าใจแก่ Line Manager ถึงมิติตา่ ง ๆ ทัง้ 7 ด้ านที่ได้ รับการออกแบบและปรับปรุงใหม่
ดังนันบทบาทงานด้
้
าน HR ที่มีต่อ Line Manager ในมิติทงั ้ 7 ด้ านที่ได้ กล่าวถึงไปแล้ วนัน้ จะได้ รับความสาเร็ จ
และเป็ นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงาน เนื่องมาจากการทางานร่วมกันอย่างจริ งจังระหว่าง HR Dept. และ Line Manager ….
มาถึงตรงนี ้ ดิฉนั จึงอยากให้ HR Dept . และ Line Manager เริ่ มสารวจระบบงานด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ว่าปั จจุบนั เป็ นอย่างไร….Line Manager มีสว่ นร่ วมมากน้ อยแค่ไหน …พนักงานมีความคิดเห็นอย่างไรในการนา
ระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ๆ มาใช้ …เพื่อที่ว่าจะได้ นาข้ อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบในมิติ 7 ด้ านของงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ให้ ดีขึ ้นต่อไป

