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องค์กรของท่านเคยประสบปัญหาดังต่อไปนีห้รือไม่? 

 ใครใหญ่กว่ากนั 

บางองค์กรต าแหน่งผู้บริหารมีสามต าแหน่งคือ President, MD และ CEO บางองค์กรต าแหน่งงานในหน่วยงานบริหาร

ทรัพยากรบคุคลมีทัง้ HR Executive, Specialist, HR Supervisor, HR Section Head เลยท าให้สบัสนว่าต าแหน่งไหนสงู

ต ่ากวา่กนั ใครเป็นหวัหน้าใครเป็นลกูน้อง 

 หาที่ลงให้ไม่ได้ 

พอมีคนใหมเ่ข้ามาไมรู้่วา่จะให้ต าแหนง่อะไร จะเป็นหวัหน้าแผนกก็ไมใ่ช่ จะเป็นผู้จดัการก็ไมเ่ชิง จะให้ค าว่าอาวโุสก็ยงัไม่

คอ่ยเหมาะ 

 เข้ามาท างานที่น่ี ชื่อต าแหน่งต ่ากว่าที่เก่า 

มีบางองค์กรที่คนเข้ามาท างานใหม่รู้สกึว่าช่ือต าแหน่งที่บรรจุเข้ามาต ่ากว่าช่ือต าแหน่งที่ตวัเองเคยท างานมา ถึงแม้ว่า

เงินเดือนจะสงูกวา่แตด่เูหมือนวา่ช่ือต าแหนง่จะต ่ากวา่ที่ท างานเดิม 

 ชื่อต าแหน่งหมด 

มีคนๆหนึง่ที่องค์กรต้องการให้มีต าแหนง่สงูกวา่ แตไ่มรู้่จะใช้ช่ือต าแหนง่วา่อะไรดี เพราะทกุต าแหนง่มีการใช้หมดแล้ว 

 อยู่องค์กรเดียวกนัหรือไม่ 

แตล่ะหนว่ยงานมีช่ือเรียกต าแหน่งเป็นของตวัเอง ท าให้เกิดความสบัสนเร่ืองระดบัของต าแหน่งงาน เช่น หวัหน้างานบาง

หนว่ยงานเรียกกวา่ Foreman บางหนว่ยงานเรียกกว่าหวัหน้าหน่วย บางหน่วยงานเรียกว่าซุปเปอร์ไวเซอร์ ในขณะที่บาง

หนว่ยงานเรียกกวา่ Assistant Chief 

 



 ชื่อเรียกต าแหน่งข้าใครอย่าแตะ 

มีบางองค์กรท่ีมีการตัง้ต าแหน่งขึน้มาต าแหน่งหนึ่งเพื่อรองรับคนเพียงคนเดียว อาจจะเป็นเพราะเหตผุลทางการเมืองใน

องค์กรหรือเป็นเพราะความส าคญัเฉพาะตวับคุคล ช่ือต าแหนง่นีจ้ึงใช้เฉพาะคนๆนัน้ ห้ามคนอื่นใช้ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือใน

อนาคตหลงัจากคนๆนีป้ลดเกษียณหรือออกไปแล้วก็ตาม หรือเป็นช่ือต าแหน่งที่เป็นมรดกตกทอดให้เฉพาะผู้สืบสนัดาน

(คนในครอบครัวเจ้าของหรือญาติเจ้าของ) เทา่นัน้ 

 ชื่อต าแหน่งกนิไม่ได้ แต่เท่ห์ 

เมื่อมีการปรับเปลีย่นโครงสร้าง จ าเป็นต้องการเปลีย่นช่ือเรียกต าแหน่ง คนหลายคนไม่ยอมเกิดการต่อต้าน รู้สกึว่าตวัเอง

ถกูลดระดบั ลดความส าคญัเพราะช่ือต าแหนง่เดิมที่เคยใช้ดดูีมีระดบักวา่ช่ือเรียกต าแหนง่ใหม่ 

 ต าแหน่งผู้จัดการ แต่ท างานเสมียน 

ต าแหนง่งานไมไ่ด้บอกวา่ท างานระดบัไหน เพราะบางคนต าแหนง่เป็นหวัหน้า เป็นอาวโุส แตว่นัๆท างานไมแ่ตกตา่งอะไร

จากคนที่ไมม่ีต าแหนง่เป็นหวัหน้าหรือไมม่ีค าวา่อาวโุสตอ่ท้าย 

ปัญหาเหลา่นี ้ถึงแม้วา่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความอยูร่อดหรือประสบความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจก็จริง แต่

ปัญหานีจ้ะท าให้เกิดอาการสะดุดในการบริหารคนขององค์กรได้เหมือนกัน  และที่เห็นชัดเจนมากที่สดุคือถ้าขาดการ

บริหารช่ือต าแหนง่ที่ดีแล้ว โอกาสที่ช่ือต าแหนง่จะท าให้เกิดความสบัสนทัง้คนในและคนนอก และอาจจะบัน่ทอนก าลงัใจ

ในการท างานของคนได้ไมน้่อย 

               สาเหตุส าคัญของปัญหาช่ือเรียกต าแหน่งในองค์กรเกิดจากการที่องค์กรนัน้ๆ ขาดระบบและมาตรฐานการ

บริหารช่ือเรียกต าแหน่ง ท าให้ช่ือเรียกต าแหน่งเกิดขึน้มาอย่างไม่มีข้อจ ากดั ใครอยากใช้ช่ือเรียกแบบไหนก็ตัง้กนัขึน้มา 

บางครัง้ก็ไปลอกเลยีนช่ือต าแหนง่จากองค์กรอื่นมา นอกจากนีค้นไทยยงัเห็นว่าช่ือเรียกต าแหน่งถึงแม้จะกินไม่ได้ แต่รู้สกึ

วา่เอาไปใช้เป็นหน้าเป็นตาได้โดยเฉพาะการพิมพ์ลงบนนามบตัร ท าให้แตล่ะหนว่ยงานแต่ละคนอยากจะคิดสร้างสรรค์ช่ือ

เรียกต าแหนง่ให้ดดูีมีระดบัเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆจนวนัหนึง่องค์กรมีช่ือเรียกต าแหนง่เต็มไปหมด และวนัหนึง่ช่ือเรียกต าแหน่ง

ก็จะถึงทางตนัเพราะทกุช่ือถกูใช้จนหมดแล้ว 

               เพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาเร่ืองช่ือเรียกต าแหนง่งานในองค์กร จงึขอเสนอแนวทางในการบริหารจดัการช่ือเรียก

ต าแหนง่งานดงันี ้

 

 

 



 รวบรวมชื่อเรียกต าแหน่งงานที่มีใช้อยู่ในองค์กร  

ให้รวบรวมช่ือเรียกต าแหนง่งานที่แตล่ะหนว่ยงานใช้อยูใ่นปัจจบุนัวา่มีอะไรบ้าง ตวัอยา่งเช่น 

ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี 
 ผู้อ านวยการฝ่าย 
 ผู้จดัการฝ่ายขาย 
 ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกขาย 
 ผู้จดัการทีมขาย 
 ผู้จดัการขายภาค 
 ผู้จดัการธุรการขาย 
 หวัหน้าแผนกธุรการขาย 
 เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 
 พนกังานขาย 

 ผู้จดัการโรงงาน 
 ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
 ผู้จดัการแผนก QA 
 ผช.ผู้จดัการแผนกคลงั 
 ซปุเปอร์ไวเซอร์ 
 โฟร์แมน 
 หวัหน้าหน่วย 
 ผช.หวัหน้าหน่วยบรรจ ุ
 พนกังานอาวโุส 
 พนกังาน 

 CFO (Chief Finance 
Officer) 

 ผู้จดัการแผนกบญัชีอาวโุส 
 ผู้จดัการแผนกการเงิน 
 สมห์ุบญัชีอาวโุส 
 สมห์ุบญัช ี
 ผช.หน.แผนกการเงิน 
 นกับญัชีอาวโุส 
 นกับญัชี 
 พนกังาน 

 

 จัดแบ่งชื่อเรียกต าแหน่งตามระดับของพนักงาน  

ให้แบง่ระดบัพนกังานออกเป็น 4 ระดบัคือ 

1. ผู้บริหารระดบัสงู                หมายถึงต าแหนง่ที่สงูที่สดุของสายงานนัน้ๆ 

2. ผู้บริหารระดบักลาง            หมายถึงต าแหนง่ระดบัผู้จดัการแผนกหรือเทียบเทา่ 

3. ระดบับงัคบับญัชา              หมายถึงต าแหนง่ที่มีลกูน้อง 

4. ระดบัปฏิบตัิการ                  หมายถงึต าแหนง่ที่ไมม่ีลกูน้อง 

ระดับ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี 

ผู้บริหารระดบัสงู ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้จดัการโรงงาน CFO 

ผู้บริหารระดบักลาง ผู้จดัการฝ่ายขายในประเทศ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
ผู้จดัการแผนก QA 

ผู้จดัการแผนกอาวโุส 
ผู้จดัการแผนกการเงิน 

บงัคบับญัชา ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนก 
ผู้จดัการทีมขาย 
ผู้จดัการขายภาค 
ผู้จดัการธุรการขาย 
หวัหน้าแผนกธุรการขาย 

ผช.ผู้จดัการแผนกคลงั 
ซปุเปอร์ไวเซอร์ 
โฟร์แมน 
หวัหน้าหน่วย 

สมห์ุบญัชีอาวโุส 
สมห์ุบญัช ี
ผช.หน.แผนกการเงิน 

ปฏิบตัิการ เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 
พนกังานขาย 

ผช.หวัหน้าหน่วย 
พนกังานอาวโุส 
พนกังาน 

นกับญัชีอาวโุส 
นกับญัชี 
พนกังาน 

 



เมื่อมาถงึขัน้นี ้องค์กรสามารถมองเห็นได้ชดัเจนแล้ววา่มีปัญหาอะไรบ้าง เช่น ช่ือเรียกของระดบับริหารมีทัง้ ผู้อ านวยการ 

ผู้จดัการฝ่าย CFO และระดบับงัคบับญัชาก็มีทัง้ผู้ช่วยผู้จดัการแผนก  ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก ผู้จดัการ หวัหน้าหนว่ย  และใน

บางต าแหนง่ในสายการผลติที่เป็นต าแหนง่งานระดบัปฏิบตัิการไมม่ีลกูน้อง ก็ยงัมีช่ือเรียกเป็น "ผู้ช่วยหวัหน้าหนว่ย"ก็มี 

 ก าหนดระบบชื่อเรียกต าแหน่งมาตรฐานขององค์กร  

เมื่อมองเห็นปัญหาเร่ืองช่ือเรียกต าแหนง่งานในองค์กรแล้ว ก็ควรจะมีการจดัท าระบบการเรียกช่ือต าแหนง่งานในองค์กรที่

เป็นมาตรฐานขึน้มา เช่น 

ระดับ ช่ือเรียก 

ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร  ประธานบริษัทฯ (President) 

 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

ผู้บริหารสงูสดุของสายงาน  ผู้จดัการฝ่าย 

ผู้บริหารระดบักลาง  ผู้จดัการสว่น 

 ผู้จดัการแผนก 

ระดบับงัคบับญัชา  ซปุเปอร์ไวเซอร์ 

ระดบัปฏิบตัิการ  เจ้าหน้าที ่

 พนกังาน 

 

และถ้าเป็นไปได้ควรจะก าหนดช่ือเรียกต าแหนง่อื่นๆที่อาจจะจ าเป็นต้องใช้ในอนาคต(ต าแหนง่ส ารอง) ซึง่อาจจะ

เป็นช่ือที่ต า่กวา่หรือสงูกวา่ต าแหนง่งานมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ก็ได้ เช่น 

ระดับ ช่ือเรียก 

ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร  ประธานบริษัทฯ (President) 

 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

 รองประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารสงูสดุของสายงาน  ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส 



 ผู้จดัการฝ่าย 

 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย 

ผู้บริหารระดบักลาง  ผู้จดัการสว่นอาวโุส 

 ผู้จดัการสว่น 

 ผู้ช่วยผู้จดัการส่วน 

 ……………………………………….. 

 

 ก าหนดชื่อเรียกต าแหน่งให้เหมาะสมกับวิชาชีพหรือสายงาน  

เนื่องจากช่ือเรียกต าแหนง่มาตรฐานอาจจะไมเ่หมาะสมกบัแตล่ะวชิาชีพหรือแตล่ะสายงาน จงึจ าเป็นต้องก าหนดช่ือเรียก

ต าแหนง่งานเพิ่มเติม เช่น 

ช่ือเรียกมาตรฐาน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายไอท ี ฝ่ายขาย 

 ผู้จดัการฝ่าย       

 ผู้จดัการสว่น       

 ผู้จดัการแผนก      ผจก.ขายภาค* 

 ซปุเปอร์ไวเซอร์  Controller  IT Specialist 
 Programmer 

 ผจก.ทีมขายเขต* 

 เจ้าหน้าที ่  นกับญัชี  IT Support   

 พนกังาน       

 

หมายเหตุ 

บางต าแหน่งเช่นผู้จัดการขายภาค ผู้จัดการขายเขต เป็นช่ือเรียกต าแหน่งทางการตลาดเนื่องจากเป็นต าแหน่งที่เป็น

ภาพลกัษณ์ขององค์กร แตท่กุคนในองค์กรรับทราบร่วมกนัวา่เป็นเพียงต าแหน่งงานระดบัแผนกหรือระดบัซุปเปอร์ไวเซอร์

เทา่นัน้ 



 ด าเนินการปรับเปลีย่นช่ือเรียกต าแหนง่  

เมื่อจัดท าและทบทวนช่ือเรียกต าแหน่งงานเรียบร้อยแล้ว ควรจะประกาศให้พนกังานรับทราบอย่างเป็นทางการ หาก

ต้องการลดการตอ่ต้านจากพนกังานก็ควรจะให้ตวัแทนของพนกังานจากสว่นต่างๆเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แต่การจดัท าระบบ

การเรียกช่ือต าแหนง่ก็ได้ 

 ก าหนดระบบการขอขึน้ทะเบียน ปรับเปลีย่น ยกเลกิช่ือต าแหนง่  

องค์กรควรก าหนดระบบการบริหารช่ือเรียกต าแหน่งให้เป็นระบบ เช่น ถ้าต้องการจดทะเบียนช่ือต าแหน่งใหม่ต้องท า

อยา่งไร ถ้าต้องการปรับเปลีย่นแก้ไขช่ือเรียกต าแหนง่จะต้องด าเนินการอย่างไร ถ้าต้องการยกเลิกการใช้ช่ือเรียกต าแหน่ง

ต้องน าเสนอให้ใครอนมุตัิอย่างไร และควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองนีโ้ดยตรงเพื่อควบคมุและตรวจสอบการใช้ช่ือ

เรียกต าแหนง่ให้อยูใ่นมาตรฐานท่ีก าหนด 

               จากแนวทางการทบทวน ปรับปรุงและจัดท าระบบการบริหารช่ือต าแหน่งงานในองค์กรที่ได้น าเสนอมาน่าจะ

ช่วยให้องค์กรตา่งๆก าจดัปัญหาและความสบัสนเร่ืองช่ือเรียกต าแหนง่งานออกไปจากองค์กรอยา่งถาวรได้นะครับ 

 

  

 

 


