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จุบันมีหลายหน่วยงานที่ประสบปัญหาการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน Put The Right 
Man on The Right Job ซึ่งจะทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่หลักด้านการ

จัดหาปัจจัยการผลิตที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในองค์การมีปัญหาอย่างมากในเรื่องการเข้า-ออกงาน
ของพนักงานในระดับต่างๆ ซึ่งถ้ายึดถือตำราทางวิชาการต่างๆ ได้มีการกำหนดนิยาม บทบาท 
หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human resources managers) คือ มีหน้าที่การ
จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เช่น วางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resources 
planning) การออกแบบระบบการจ้างงาน (Designs systems for hiring ) การฝึกอบรม 
(Training) การประเมินผล (Evaluation) ฯลฯ ซึ่งดูจะเป็นแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมใน
หลายๆ ด้านที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในบริษัท แต่ในบทความนี้จะเสนอขั้นตอนที่สำคัญใน
ขั้นตอนแรกที่จะจัดสรรบุคลากร (คน) ให้เหมาะสมกับงาน จากลักษณะนิสัย ความชอบ หรือ
พฤติกรรม ซึ่งขออ้างอิงเอกสารที่มีการเผยแพร่ข้อความ ที่ผู้เขียนเคยได้รับจากเพื่อนทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล เรื่องกิจกรรม วิธีเลือกคนให้ตรงกับงาน 
(ฉบับปรับปรุงโดยผู้เขียน) ที่ว่า 

บริษัทแห่งหนึ่งได้มีการสังเกตพฤติกรรมของพนักงานใน 9 ฝ่าย โดยการนั่งรอในห้องที่
มีอิฐวางอยู่จำนวน 400 ก้อนในเวลา 6 ชั่วโมงและสังเกตผลพนักงาน (พฤติกรรมส่วนใหญ่) 
ดังนี้ 

1.  ฝ่ายบัญชี จะนั่งนับอิฐและตอบข้อมูลจำนวนอิฐได้อย่างถูกต้อง 
2.  ฝ่ายตรวจสอบ จะนั่งนับอิฐและตอบข้อมูลจำนวนอิฐ พร้อมทั้งขอกลับไปนับซ้ำอีก

ครั้ง 
3. ฝ่ายวิศวกรรม จะทำการก่ออิฐในรูปแบบต่างๆ ที่

มีลักษณะตามโครงสร้าง (เรียงแบบปิรามิด/ก่อกำแพง/
ก่อสร้างในรูปแบบเรขาคณิตต่างๆ) 

4. ฝ่ายวางแผน จะนำอิฐมาพิจารณา
และมีการเรียงก่ออิฐในรูปแบบต่างๆ             

5. ฝ่ายปฏิบัติการ จะนำอิฐมา
พิจารณาและโยนเล่น 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
ส่วนใหญ่จะหลับ                       

7. ฝ่ายสารสนเทศ จะทำ
อิฐพัง/แตกหักเพื่อพิจารณาภาย-
ในโครงสร้างของอิฐ  

8. ฝ่ายขาย/จัดซื้อ จะคิด-
ถึงวิธีการเรียงใหม่ๆ และต้องการ
อิฐเพิ่ม คิดถึงมูลค่าและราคาของ
อิฐ 

9. ฝ่ายตลาด จะคิดถึงตรายี่ห้อ 
(Brand) และที่มาของอิฐว่าซื้อมาจากไหน      

จากบทความข้างต้นอาจจะไม่มี
ข้อมูลสถิติมารองรับในทางวิชาการ แต่ผู้
เขียนชอบบทความนี้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรม
ของบุคคลในการที่จะต้องทำงานในบทบาท
และหน้าที่ต่างๆ ซึ่งถ้าผู้อ่านสังเกตให้ดีจะ
พบว่าบทความดังกล่าวสะท้อนลักษณะนิสัย
บางอย่างต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น 
ฝ่ายบัญชี ควรที่จะมีความชอบในเรื่องเกี่ยว
กับตัวเลข หรือข้อมูลในขณะที่ฝ่ายตรวจ
สอบจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ฝ่าย
วิศวกรรมที่จะต้องมีการคิดถึงโครงสร้างการ
ก่อสร้าง หรือฝ่ายขายและฝ่ายตลาดที่จะ
ต้องสนใจ ตรายี่ห้อ (Brand) มูลค่าและ
ราคา เป็นต้น 

และก่อนจากลา ผู้เขียนอยากฝาก
ลั ก ษ ณ ะ เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ซึ่ ง เ ป็ น
ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งขององค์การ 
เพื่อการวางกลยุทธ์การจัดการที่ดี โดยผู้
จัดการที่มีประสิทธิผลจะต้องมีองค์ประกอบ 
2 ส่วน ดังนี้ 

1. ทักษะที่สำคัญ (Key manage-
ment skills) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ
สำหรับงานในหน้าที่ผู้จัดการและแบ่งทักษะ
ออกเป็น 3 ทักษะด้วยกัน คือ 

1.1 ทักษะด้านเทคนิค (Technical 
Skills) เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ เช่น เทคนิคการ

สมบัติ วรินทรนุวัตร

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กลยุทธ์การจัดการ 

Management
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ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 
1.2 ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

(Conceptual Skills) มีความคิดและเข้าใจ
เรือ่งตา่งๆ โดยงานมปีระสบการณใ์นเรือ่งนั้นๆ      

1.3 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Inter-
personal Skills หรือ Human Skills) เป็น
ส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน (ประสานงานไม่ใช่
ประสานงากับหน่วยงานต่างๆ)    

2. ความสามารถในการใช้ทักษะใน
บทบาทการจัดการ (Managerial roles) บริหาร
งาน หรือองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นจากความสามารถใน
อีก 3 บทบาทหลักด้วยกัน คือ 

2.1 บทบาทด้านการตัดสินใจ (De-
cisional roles) ซึ่งประกอบด้วยความคิดใน
การเป็นผู้ประกอบการ (Role of entrepre-
neur) กล้าคิด กล้าตัดสิน+การขจัดข้อขัด
แย้ง (Disturbance handler) + การจัดสรร
ทรัพยากร (Resources allocator) ที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพ+การเจรจาต่อรอง (Nego-
tiator) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 

2.2 บ ท บ า ท ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal roles หรือ 
Human Skills) ประกอบด้วย บทบาทในการ
เป็นหัวหน้า (Figurehead) และบทบาทใน
การเป็นผู้ประสานงาน (Liaison) รวมทั้ง
บทบาทในการเป็นผู้นำ (Leader) ที่มีพลัง
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อำนาจ สามารถโน้มน้าวและจูงใจบุคคลอื่น
ให้ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

2.3 บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร (In-
formational roles) ซึ่งในโลกปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันสูงข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนสำคัญที่  
ผู้จัดการต้องรู้จักบทบาทในการตรวจสอบ 
(Monitor) และนำไปใช้ประโยชน์ การเผย
แพร่ข้อมูล (Disseminator) รวมถึงบทบาท
ในการเป็นตัวแทน หรือพิธีการ (Spokes-
person) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 
“ผู้จัดการที่มีประสิทธิผล คือ คนที่เก่งคน 

เก่งงาน เก่งความคิด”
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