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ส าหรับบทความนีจ้ะเป็นเร่ืองของบทบาทงานด้าน HR ที่มีตอ่ Line Manager ตอนจบ ดิฉนัขอสรุปมิติทัง้หมดที่ Line 

Manager และ HR Dept. จะต้องท างานร่วมกนั ดงันี ้

1. มิติที่ 1 : การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 

 การจดัท าใบก าหนดหน้าที่งานของหนว่ยงาน (Functional Description)  

 การจดัท าใบก าหนดหน้าที่งานของต าแหนง่งาน (Job Description) 

2. มิติที่ 2 : การสรรหาและคัดเลอืก (Recruitment and Selection) 

 การวางแผนอตัราก าลงัคน (Manpower Planning) 

 การสรรหาพนกังาน (Recruitment) และการคดัเลอืกพนกังาน (Selection) 

3. มิติที่ 3 : การบริหารประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Performance Management System : PMS) 

 การก าหนดตวัชีว้ดัผลงานระดบัหนว่ยงานและระดบับคุคล (KPIs/BSC - Function and 

Individual) 

 ความสามารถหลกัและความสามารถในงาน (Core and Job Competency) 

4. มิติที่ 4 : การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน (Training & Development) 

 การวางแผนฝึกอบรมพนกังาน (Training Plan) 

 การหาช่องวา่งความสามารถของพนกังาน (Competency Gap Assessment) 

 การจดัท าแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล (Individual Development Plan : IDPs) 

5. มิติที่ 5 : การพัฒนาสายอาชีพพนักงาน (Career development) 

 การจดัท าผงัความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนกังาน (Career Path) 

 การจดัท าผงัทดแทนต าแหนง่งาน (Succession Plan) 

6. มิติที่ 6 : ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation System) 

 การทบทวนโครงสร้างคา่เงินเดือน และสวสัดิการ (Re - Salary and Benefit Structure) 

 

7. มิติที่ 7 : ระบบการจูงใจพนักงาน (Motivation System) 



 การจดัสภาพแวดล้อมการท างาน (Working Environment) 

 การเป็นท่ีปรึกษาแก่พนกังาน (HR Clinic) 

จะเห็นได้วา่มิติตา่ง ๆ ทัง้ 7 มิตินีจ้ะครอบคลมุถึงวงจรงานด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ใน ทกุ ๆ 

ด้าน ซึง่ดิฉนัอยากจะจดุประกายทกุทา่นท่ีอยูใ่นฐานะ Line Manager วา่การบริหารงานให้ส าเร็จ มิใช่อยู่ที่การก าหนดกล

ยทุธ์ การวางแผน และการบริหารงาน หรือที่เรียกวา่ "มุง่งาน" เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ การบริหารคน หรือที่เรียกว่า "มุ่งคน" 

เป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องท าควบคูก่นัไปด้วย และมิติทัง้ 7 จึงเป็นแนวทางให้ Line Manager ใช้ในการบริหารและพฒันาคน

ในมุมมองต่าง ๆ และหาก Line Manager น าแนวคิดมาใช้ปฏิบตัิในการบริหารทีมงานของคณุแล้วหละ่ก็ แน่นอนว่า

ประโยชน์ตา่ง ๆ ยอ่มจะเกิดขึน้จากการบริหารและพฒันาคนของ คณุเอง ซึง่ดิฉนัได้สรุปประโยชน์ทัง้หมดที่จะเกิดขึน้จาก

การน ามิติทัง้ 7 มาใช้ ดงันี ้

ประโยชน์ที่ Line Manager จะได้รับ มิติที่เกีย่วข้อง 

1. การท างานมีเป้าหมายเดียวกนั มิติที่ 1 :  
การวิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) 

2. หวัหน้างานมีโอกาสสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัในหน้าที่งานของลกูทีม 

3. หวัหน้างานรับรู้วา่ลกูน้องแตล่ะคนท างานอะไรบ้าง ตอบสนองตอ่ความต้องการหรือความคาดหวงัของตนหรือไม่ 

4. ลกูน้องตระหนกัถึงหน้าที่งานของต าแหน่งงานที่ท า 

5. หวัหน้างานสบายใจในการมอบหมายงานให้ลกูน้อง ลกูน้องไมมี่ข้ออ้างที่จะเก่ียงงาน 

6. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการหาคนให้ตรงตามที่หวัหน้างานต้องการ 

1. ไมเ่กิดปัญหาคนล้นงาน หรืองานล้นคน มิติที่ 2 :  
การสรรหาและ 
คดัเลือก  
(Recruitment 
and Selection) 

2. จดัก าลงัคนให้ตรงกบัความสามารถ ลกัษณะงาน และเวลา 

3. หาคนที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัความต้องการของหวัหน้างาน 

4. ฝึกคนให้มีทกัษะที่หลากหลาย (Multi Skills) 

5. เป็นเทคนิคหนึ่งในการจงูใจ และสร้างขวญัก าลงัใจแก่พนกังาน 

1. เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการท างานของลกูทีม มิติที่ 3 :  
การบริหาร  
ประสิทธิภาพการ  
ด าเนินงาน (PMS) 

2. สร้างโอกาสให้หวัหน้าและลกูทีมพดูคยุกนัถึงผลการท างาน และสิ่งที่คาดหวงัในการท างานส าหรับปีถดัไป 

3. หวัหน้างานรู้ถึงจดุแข็ง และจดุทีต้่องพฒันาปรับปรุงของลกูทีมแตล่ะคน 

4. ท าให้พนกังานรับรู้ และปรับปรุงศกัยภาพของตนเอง 

1. พฒันาจดุแข็ง และปรับปรุงข้อบกพร่องได้ตรงจดุ มิติที่ 4 :  
การฝึกอบรมและ  
พฒันาพนกังาน  
(Training &  
Development) 

2. ลกูทีมมีการพฒันาความสามารถและศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

3. สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัลกูทีม 

4. เป็นชอ่งทางหนึ่งในการแจ้งสิ่งที่คาดหวงัในการท างานแก่ลกูทีม 

5. หากพนกังานท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ หวัหน้างานมีเวลาในการท างานด้านการวางแผน ออกแบบ และ



ปรับปรุงระบบ มีความคิดริเร่ิมใหม ่ๆ 

1. เตรียมความพร้อมของก าลงัคน ยามขาดแคลน มิติที่ 5 :  
การพฒันาสายอาชีพ 
พนกังาน (Career  
development) 

2. ฝึกให้พนกังานพร้อมรับกบัการท างานในหลากหลายรูปแบบ 

3. สร้างขวญัและก าลงัในการท างานให้กบัพนกังาน 

4. พฒันาความสามารถและศกัยภาพของคนได้ตรงจดุ 

1. คน งาน คา่ตอบแทนสอดคล้องและสมัพนัธ์กนั มิติที่ 6 :  
ระบบบริหาร 
คา่ตอบแทน  
(Compensation  
System) 

2. รักษาคนในองค์กร ไมใ่ห้เกิดปัญหาสมองไหล 

3. ดงึดดู และจงูใจให้คนสนใจเข้ามาท างาน 

4. หวัหน้างานหมดหว่งปัญหาเร่ืองความขดัแย้งสว่นบคุคล 

5. สร้างความสามารถในการแข่งขนักบับริษัทอ่ืน 

1. พนกังานมีความรู้สกึอยากมาท างาน-มาจากใจ ไมถ่กูบงัคบั มิติที่ 7 :  
ระบบการจงูใจ 
พนกังาน 
(Motivation  
System) 

2. มีการท างานเป็นทีม ชว่ยเหลือ เกือ้กลูกนั 

3. อยากคบัขนั หวัหน้างานหมดหว่งวา่จะไมมี่ใครชว่ยเหลือ 

4. ลกูน้องรัก พร้อมที่จะอทุิศตนได้ทกุเม่ือ ทกุเวลา 

 

เห็นแล้วหรือยงัคะ่วา่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ทัง้หมดโดยตรง นัน่ก็คอื Line Manager ทัง้นีก้ารบริหารและพฒันา

คนที่ดี จะท าให้ Line Manager มีเวลาในการคดิทบทวน วางแผนงาน และคิดริเร่ิมสิง่ใหม ่ๆ เพื่อให้การบริหารงานดีขึน้ 

และในท่ีสดุผลงานของหนว่ยงานคณุเองยอ่มเป็นท่ีต้องตา ต้องใจของผู้บริหารในหนว่ยงานตา่ง ๆ และ ผู้บริหารของ

องค์กร 

ปัญหาและอุปสรรค 

การน าเอามิติงานด้านทรัพยากรมนษุย์ทัง้ 7 มาใช้นัน้ Line Manager อาจพบกบัปัญหาและอปุสรรคที่จะเกิดขึน้ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ขาดการสื่อสารแบบสองทาง หรือ Two Way Communication ระหว่าง Line Manager และพนกังานอย่าง

จริงจงัและตอ่เนื่อง ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากเวลาที่ไมเ่อือ้อ านวย หรือ Line Manager ไมไ่ด้เห็นความ ส าคญัในการ

บริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์มากนกั เพราะคิดวา่เป็นหน้าที่ของ HR Dept. ทีค่วรรับผิดชอบโดยตรง 

 พนกังานมีทศันคติที่ไม่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกบัระบบและแนวทางปฏิบตัิแบบเดิม ๆ บางคนไม่ยอมรับ

การเปลีย่นแปลง บางคนตอ่ต้านการเปลีย่นแปลง และบางคนชกัชวนให้ผู้อื่นไมเ่ห็นด้วยกบัการเปลีย่นแปลงที่จะ

เกิดขึน้ ถึงแม้ว่า Line Manager พยายามชีแ้จงและท าความเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและ

พฒันาทรัพยากรมนษุย์ก็ตาม 



 ขาดการสนบัสนุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของ HR Dept. ทัง้นีไ้ม่มีระบบการติดตามผล ตรวจสอบ และ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถสนับสนุน Line 

Manager ได้ นอกจากนีใ้นบางครัง้ HR Dept. ยงัไม่สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ Line Manager เก่ียวกบั

ปัญหาตา่ง ๆ ในการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ได้ 

การเตรียมความพร้อม 

ดงันัน้จึงเป็นหน้าที่ของ HR Dept. โดยตรงในการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเอามิติด้านงานทรัพยากร

มนษุย์ทัง้ 7 มิติมาใช้ปฏิบตัิ โดยมีวิธีการหรือขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 HR Dept. จะต้องชีแ้จงความส าคญัของมิติทัง้ 7 ที่จะมีช่วยในการบริหารและพฒันาคนของ Line Manager 

ทัง้นี ้HR Dept. ควรท าความเข้าใจแก่ Line Manager ให้ตระหนกัถึงประโยชน์ และการจดัสรรเวลาเพื่อชีแ้จง

ระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรให้กบัพนกังานของตน 

 HR Dept. จะต้องหาวิธีการช่วย Line Manager ในการปลกุจิตส านึกให้กับพนกังานได้ตระหนกัและเห็น

ความส าคญั ขัน้ตอนการท างาน บทบาทและความรับผิดชอบของพนกังานท่ีมีตอ่ระบบงานด้านทรัพยากรมนษุย์

ในมิติทัง้ 7 

 HR Dept. จะต้องสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าต่าง ๆ ได้ หาก Line Manager มีข้อสงสยัหรือประเด็นปัญหา

เพิ่มเติม 

 HR Dept. จะต้องติดตามผลจาก Line Manager ในการน ามิติทัง้ 7 ด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์

ไปประยกุต์ใช้ รวมทัง้จะต้องทบทวนและปรับปรุงระบบงานในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการชีแ้จงและ

สร้างความเข้าใจแก่ Line Manager ถึงมิติตา่ง ๆ ทัง้ 7 ด้านท่ีได้รับการออกแบบและปรับปรุงใหม่ 

ดงันัน้บทบาทงานด้าน HR ที่มีต่อ Line Manager ในมิติทัง้ 7 ด้านที่ได้กลา่วถึงไปแล้วนัน้ จะได้รับความส าเร็จ

และเป็นท่ียอมรับจากทกุหนว่ยงาน เนื่องมาจากการท างานร่วมกนัอยา่งจริงจงัระหวา่ง HR Dept. และ Line Manager ….

มาถึงตรงนี ้ดิฉนัจึงอยากให้ HR Dept . และ Line Manager เร่ิมส ารวจระบบงานด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากร

มนษุย์ว่าปัจจุบนัเป็นอย่างไร….Line Manager มีสว่นร่วมมากน้อยแค่ไหน …พนกังานมีความคิดเห็นอย่างไรในการน า

ระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ ๆ มาใช้…เพื่อที่ว่าจะได้น าข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพฒันาและ

ปรับปรุงระบบในมิติ 7 ด้านของงานด้านทรัพยากรมนษุย์ให้ดีขึน้ตอ่ไป 

 

 

 


