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สวัสดีค่ะ…เป็นยังไงบ้างค่ะ หลังจากอ่านบทความ 7 HR Dimensions for Line Manager ตัง้แต่ตอนที่ 1 

จนถึงตอนที่ 7 ท่านผู้อ่านเร่ิมเบื่อกันหรือยงัค่ะ ก่อนที่จะพูดคุยกันถึงมิติที่ 7 เร่ืองระบบการจูงใจพนกังาน (Motivation 

System) ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับการบริหาร "คน" ท่ีถือว่ายากที่สดุ ทัง้นีม้ิติที่ 1 ถึง มิติที่ 6 จะเป็นเน้นเก่ียวกบัการจดัระบบ 

เช่น มีระบบการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) ระบบการบริหารประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

(Performance Management System) เป็นต้น โดยทัง้เร่ือง "คน" และเร่ือง "ระบบ" จ าเป็นต้องท าไปควบคู่กนั หากระบบ

เดิน แต่คนไม่เดิน งานก็ลม่ และหากคนเดิน แต่ไม่มีระบบเข้ามาช่วยในการบริหารและพฒันาคน แน่นอนพนกังานย่อม

ขาดแรงจงูใจ หรือขวญัก าลงัใจในการท างาน 

ดงันัน้บทความฉบบันีจ้ะเป็นเร่ืองเก่ียวกับระบบการจูงใจพนกังาน (Motivation System)..มีข้อสงสยัไหมค่ะว่า 

ท าไมถึงใช้ค าว่า ระบบการจงูใจพนกังาน… เนื่องจากวา่เราจะเน้นไปที่การท าอย่างไรให้คนอยากท างานให้เรา ซึ่งจ าเป็น

จะต้องท าเป็นอยา่งขัน้ตอน มีหลกัหรือเทคนิคในการพิชิตหรือครองใจคน ดงันัน้ดิฉนัจึงใช้ค าว่า "ระบบ" ค่ะ เพราะการจูง

ใจคนนัน้ควรมีวิธีการท าอยา่งเป็นขัน้ตอน…เอาเป็นวา่เรามาอา่นรายละเอียดของมิติที่ 7 กนัดีกวา่คะ่ 

มิติที่ 7 - Motivation System 

ปัญหาหนกัส าหรับ Line Manager อีกเร่ืองหนึง่ก็คือ การบริหารและจดัการกบัลกูน้องทีเ่ราจะต้องควบคมุดแูล 

หากถามวา่ปัญหาเร่ืองตวังาน กบัเร่ืองคน …. ปัญหาใดที่ Line Manager จะกลุ้มใจและแก้ไขยากที่สดุ โดยสว่นใหญ่จะ

ตอบวา่เป็นปัญหาเร่ือง คน … คณุเคยเจอปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นีบ้้างไหม และถ้าเจอคณุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้หรือไม ่และ

โดยวิธีการใด 

 

 

 

 



ปัญหา มี ไม่ม ี

1. เฮ้อ! …. ท าไมล่กูน้องไมอ่ยากท างานให้เรา 
  

2. เจอลกูน้องหวัดือ้ เราควรจดัการกบัเค้ายงัไงดี 
  

3. เบื่อหน่ายเหลือเกิน ลกูน้องท างานไมไ่ด้ดัง่ใจเลยสกัคน 
  

4. แยจ่ริง ๆ ..มีงานดว่นทีไรลกูน้องเราหายหน้ากนัไปหมด 
  

5. เวลามอบหมายงานให้ลกูน้องที่มีอายมุากกวา่ทีไร เค้าชอบลองภมิูเราทกุที 
  

6. เฮ้อ! …เวลาลกูน้องท างานให้เรา รู้สกึวา่เค้าดเูบื่อๆ หรือท าแบบขอไปที 
  

 

แล้วคุณมีวิธีการจดัการกับปัญหาที่เกิดขึน้นีอ้ย่างไรบ้าง…ไม่ขอค าแนะน านะคะว่า ถ้าลกูน้องไม่ท างานให้เรา 

เราก็ท างานเหลา่นีเ้อง ดิฉนัว่าคณุควรจะหาวิธีการบริหารลกูน้องของคณุให้เค้าอยากจะท างานให้ ไม่ใช่ท างานให้เพราะ  

ถกูบงัคบั …แล้วคณุจะหาวิธีการจงูใจพนกังานให้เค้ารู้สกึอยากท างานให้คณุได้อยา่งไร  

Line Manager จึงควรหาวิธีการในการจัดระบบการจูงใจพนกังาน (Motivation System) ซึ่งเราจะคุยกันใน 2   

ประเด็นหลกั ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment) และการเป็นที่ปรึกษาให้กับพนกังาน 

(HR Clinic) เป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environment 

การสร้างบรรยากาศในการท างานหรือการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนกังานรู้สกึอยากท างานและม

ความสนุกไปกับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคญัของ Line Manager ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้ทัง้ศาสตร์

และศิลปะในการบริหารคนไปควบคูก่นั 

การจดัสภาพแวดล้อมในการท างานให้ลกูน้องรู้สกึอยากจะท างานนัน้ ไมใ่ช่เร่ืองง่ายและก็ไมใ่ชเ่ร่ืองยากซะทีเดยีว เพียงแต่

วา่คณุจะต้องมวีิธีการในการสร้างบรรยากาศในการท างานของลกูน้องคณุเองเป็นรายบคุคล ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้

1. การศึกษานิสัยและพฤติกรรมของลูกน้อง : การสร้างบรรยายกาศให้ลกูน้องคุณอยากจะท างานให้ ดิฉัน

อยากให้คณุมองเป็นรายบคุคล เพราะลกูน้องแตล่ะคนจะมีลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมที่แตกตา่งกนั และเพื่อให้

เกิดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกนั ขัน้ตอนแรกที่คณุจะต้องท า นัน่ก็คือ การศกึษาความ

แตกตา่งของนิสยัและพฤติกรรมของลกูน้อง เช่น บางคนชอบแสดงความคิดสร้างสรรค์ บางคนเป็นคนขาดความ

มัน่ใจจึงชอบท างานอยา่งใกล้ชิดกบันาย บางคนชอบท างานท่ีท้าทาย บางคนไมช่อบให้ใครมาจู้ จี.้.สัง่งานซ า้แล้ว

ซ า้เลา่ เป็นต้น 

2. การหาวิธีการจูงใจพนักงานแต่ละคน : หากศึกษานิสยัและพฤติกรรมของลกูน้องของคุณในแต่ละคนแล้ว 

คณุจะพบว่ามีลกูน้องที่มีนิสยัและพฤติกรรมที่ต่างกนั ดงันัน้คุณควรจะวิเคราะห์ว่าแต่ละคน ถ้าจะจูงใจให้เค้า

อยากท างาน คณุควรจะต้องมีกลยทุธ์เข้าถึงใจเค้าได้อยา่งไร เช่น 



 นิสัยชอบแสดงความคิดสร้างสรรค์ : คุณควรถามให้เค้าคิด และมอบหมายงานให้เค้า

ริเร่ิมหรือออกแบบงานหรือโครงการใหม ่ๆ  

 นิสัยขาดความมั่ นใจ : คุณควรสอนและแนะน าการท างานให้กับลูกน้องของคุณอย่าง

ใกล้ชิด การมอบหมายงานที่ไม่ยาก ซึ่งมองแล้วว่าเค้าสามารถท างานนัน้ได้ส าเร็จไป

ด้วยดี….และคอ่ย ๆ มอบหมายงานท่ียากขึน้ให้กบัเค้าเพื่อเสริมความมัน่ใจให้กบัลกูน้องของ

คณุเอง 

 นิสัยชอบท างานที่ท้าทาย : คณุควรวางแผนการจดัสรรงานส าหรับลกูน้องที่ชอบท างานท้า

ทายว่าเราควรจะมอบหมายงานอะไรให้เค้าท า ทัง้นีล้กัษณะงานควรจะเป็นงานที่ต้องใช้

ความพยายาม และมีเปา้หมายที่ท้าทาย 

 นิสัยไม่ชอบให้ใครมาจู้จี.้.สั่งงานซ า้แล้วซ า้เล่า : ถ้าคณุเจอลกูน้องแบบนี ้คณุควรจะพดู

ครัง้เดียวจบ และไม่ควรติดตามผลบ่อยครัง้นกั เพราะจะท าให้ลกูน้องของคุณรู้สึกร าคาญ

และไมอ่ยากพบคณุเลย …ควรรอจนกวา่เค้ามารายงานผลการท างานให้กบัคณุเองจะดีกวา่ 

3. การด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป : เมื่อคุณทราบแล้วว่าจะต้องเข้าถึงลกูน้องของคณุอย่างไรบ้าง ขอให้

คณุเร่ิมปรับตวัเองให้สามารถเข้าถึงใจลกูน้องของคณุตามวิธีการในการจงูใจลกูน้องแตล่ะคน อยา่ท้อซะก่อนนะ

คะ บางคนรู้สกึวา่เป็นการยากในการจงูใจลกูน้อง เพราะจะท าให้ต้องปรับเปลี่ยนนิสยัและพฤติกรรมของตวัคณุ

เองในหลากหลายรูปแบบตามนิสยัของลกูน้องคณุเอง เช่น ถ้าคณุเป็นคนจู้ จี ้ชอบตามงานเป็นระยะ ๆ (บางคน

ทกุชัว่โมง หรือ 2 ชัว่โมงตามที) … ตวัคณุเองต้องเปลีย่นพฤติกรรมการจู้ จี ้ถ้าคณุเจอลกูน้องที่ไม่ชอบให้ใครมา

ตามงานถ่ีเกินไป 

4. การติดตามและปรับปรุงรูปแบบการจูงใจ: คุณควรจะติดตามผลว่าสิ่งที่คุณท าไปนัน้สามารถท าให้

บรรยากาศในการท างานดีขึน้บ้างหรือไม ่ลกูน้องแตล่ะคนรู้สกึสนกุกบังานท่ีคณุมอบหมายไปให้บ้างหรือไม ่การ

ติดตามผลโดยการสงัเกตพฤติกรรมที่ลกูน้องแสดงออกต่อคณุทัง้สีหน้า กิริยา และการแสดงออกในรูปแบบต่าง 

ๆ …ซึง่เป็นการรับรู้ หรือ Common Sense ที่คณุเองจะเป็นผู้ รู้ดีกวา่คนอื่นวา่ลกูน้องคิดอยา่งไรกบัตวัคณุเอง 

การเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงาน (HR Clinic) 

การเป็นหวัหน้างานท่ีดีตวัคณุเองจ าเป็นจะต้องเป็นท่ีปรึกษาให้กบัลกูน้องของคณุเองด้วย โดยเฉพาะในเร่ืองการ

ท างาน คณุเองควรจะมีเวลาให้กบัลกูน้อง หากเค้าต้องการพบคณุเพื่อรายงานผลการท างาน ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ที่

เกิดขึน้ ไมใ่ช่วา่คณุจะเอาเวลาสว่นใหญ่ไปกบัการประชมุ หรือการวางแผนบริหารงานของคณุเอง โดยคณุไม่มีเวลาให้กบั

ลกูน้องคณุเลย เพราะนัน่จะท าให้เกิดช่องว่างระหวา่งคณุเองกบัลกูน้องของคณุแบบไม่รู้ตวั หากคณุไมว่า่งที่จะให้ลูกน้อง

คณุพบได้ในเวลาที่เค้าขอ คณุอาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลา xxxx ได้หรือไม ่… เป็นการแสดงออกวา่คณุใสใ่จที่จะพดูคยุกบั

เค้าการเป็นที่ปรึกษาที่ดีนัน้ไม่ยากค่ะ เพียงแต่ว่าคณุจะต้องมอบหวัใจให้กับเค้าในการพฒันาให้เค้ามีความสามารถ มี

ศกัยภาพ และมีการเติบโตในสายอาชีพของเค้าเอง ดิฉนัขอให้หลกัปฏิบตัิของหวัใจ 4 ดวง : H 4 หรือ 4 s Hearts ดงันี ้



  

ดงันัน้การจัดระบบการจูงใจให้พนักงานรู้สึกสนุกและอยากจะท างานให้กับคุณในฐาน Line Manager หรือ

หวัหน้างานนัน้ คณุควรจะหาวิธีการพิชิตหรือครองใจลกูน้องแตล่ะคนตามนิสยั พฤติกรรม ความสามารถ และศกัยภาพที่

เค้ามีอยู่…ดงันัน้ในมิตินี ้Line Manager จึงเป็นบุคคลส าคญัในการท าให้มิติที่ 7 หรือการจดัระบบการจูงใจให้พนกังาน 

ประสบความส าเร็จได้ .. แล้ว HR Dept. มีบทบาทหรือส่วนเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง …ดิฉันคิดว่าในเร่ืองของการจูงใจ

พนักงานนัน้ HR Dept. ควรท าหน้าที่เป็นพี่เลีย้งในลกัษณะของการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ Line Manager ในการหา

วิธีการจงูใจพนกังาน HR Dept. จะท าหน้าที่เป็น HR Clinic - การรับฟังปัญหา การตอบค าถาม และการหาวิธีการเพื่อช่วย

ให้ Line Manager สามารถเข้าถึงจิตใจและบริหารลกูน้องของตนเองได้ 

ส าหรับบทความฉบบัหน้าคงจะเป็นเร่ืองของ 7 HR Dimensions for Line Manager ตอนจบค่ะ…เป็นการสรุป

ภาพทัง้หมดของ 7 มิติที่ Line Manager จะต้องปฏิบตัิ ปัญหาและอปุสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้การเตรียมความพร้อม

ในการบริหารคนให้มีประสทิธิภาพคะ่ 

(หากผู้อา่นมีข้อแนะน าหรือค าติชมใด ๆ เพื่อให้งานเขียนบทความของดฉินัเป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ของทา่น

มากยิ่งขึน้ ดิฉนัยินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะ ค าถาม หรือประเด็นที่สงสยั โดยผู้อ่านสามารถติดต่อมายงัดิฉนัได้โดยตรงที่

เบอร์โทรศพัท์ 01-336-6729 หรือ 02-454-5572 หรือติดตอ่มายงัอีเมล์ที่ p_arporn11@hotmail.com ) 

 

 

  

 

 


