
การรักษาพนักงาน (Retention)



Employee Life Cycle



พวกเราคือออฟฟิศที่มีความสุขที่สุดในโลก



Retention = Engagements 

1.ภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบ

2. โอกาส

ความก้าวหน้า

3. บริหาร

ผลงาน

4. การสื่อสาร
5. คุณภาพ

ชีวิต

6. การบริหารค่าจ้าง

และสวัสดิการ

7. บรรยากาศ

การท างาน



1.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานที่ดี ต้องรู้วิธีที่จะมอบหมายงานอย่างถูกวธิี เพื่อให้ลูกน้องเหน็ภาพเป้าหมายที่

ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้ลกูนอ้งท างานให้ประสบความส าเร็จไมว่า่จะเป็นเรื่องของ การ

พัฒนาทักษะความรู้ การให้ก าลังใจ ฯลฯ

ท ำไมหวัหนำ้จงึไม่ยอมมอบหมำยงำน

1. คิดว่ำเป็นกำรเสยีอ ำนำจ

2. หลงตวัเองว่ำเก่ง

3. ไม่ตอ้งกำรเสยีเวลำฝึกงำนลกูนอ้ง

4. ไม่มีคนท่ีจะมอบงำนให ้

5. เกบ็งำนท่ีชอบไวท้ ำเอง

6. กลวัลูกนอ้งท ำผดิพลำด

7. ไม่มีควำมรูใ้นงำนจรงิ

ท ำไมลกูนอ้งจงึไม่ยอมรบัมอบงำน

1. ไร ้“อ ำนำจ” ในกำรท ำงำน

2. ขำดควำมเชือ่ม ัน่ในตนเอง

3. กลวัถูกลงโทษเม่ืองำนผดิพลำด

4. โยนงำนใหห้วัหนำ้ท ำแทนได ้

5. ถูกควบคุมใกลช้ดิเกนิไป

6. อำ้งว่ำงำนลน้มือ

7. ใหท้ ำซ ำ้ไปซ ำ้มำเม่ืองำนผดิพลำด



1.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

• การติดต่อสื่อสารและความไว้วางใจมากขึ้น

• ลูกน้องมีแรงจูงใจในการท างาน

• ลูกน้องมีโอกาสพัฒนาทักษะการท างาน

• ลดค่าใช้จ่ายขององค์การ

• ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานรวมดีขึ้น

ประโยชน์ของการมอบหมายงาน



1.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลในการเลือกบุคคลหรือทีมงานนั้นๆ

2. สร้างทัศนคติที่ดีในการรับมอบหมายงาน ว่าจะน าไปสู่การพัฒนา ไม่ใช่เป็นการสร้างภาระ

3. มีการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้รับมอบงาน 

4. สร้างความชัดเจนถึงหน้าที่ ขอบเขต และอ านาจท่ีมีในการท างานนั้นๆ

5. ก าหนดเป้าหมาย และความคาดหวังในผลลัพธ์ของงาน

6. พิจารณาและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการท างานให้บรรลุผล

7. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน   บอกถึงผลดีและผลกระทบจากงาน

8. การเตรียมการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท างาน

9. ติดตามงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ ต้องค านึงถึงการสร้างสมดุล ระหว่างการติดตามงานและการเปิด

โอกาสให้ผู้รับมอบงานได้ท างานด้วยตนเองอย่างเต็มที่

การมอบหมายงานทีด่ี



1.ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มอบหมายงาน

- Rotation





หัวหน้ามีส่วนวางแผน

การเติบโตในสายอาชีพ

ของลูกน้องอย่างไร?



- หัวหน้าเน้นไปท่ีการท างาน 

- หัวหน้าไม่อยากให้เติบโต 

- หัวหน้าไม่เคยวางแผนพัฒนาพนักงาน 

- พนักงานไม่พัฒนาตัวเอง

พนักงานจะเติบโตหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยอะไรบ้าง



2. โอกาสความก้าวหน้า

- วางแผนพัฒนาลูกน้อง IDP

- พัฒนาลูกน้องตามแบบ 70 : 20 : 10

- สร้าง Talent & Successor

- เลื่อนต าแหน่งตามหลักเกณฑ์

เครื่องมือในการวางแผนความก้าวหน้า



2. โอกาสความก้าวหน้า











- แจ้งตัววดัผลงาน ให้ลูกน้องรู้ และเข้าใจ

- การประเมินผลงาน อย่างสม ่าเสมอ

- Feedback 

- ติดตามผลการพัฒนาตนเอง หลัง Feedback

3. บริหารผลงาน



4. การสื่อสาร



มองกันคนละมุม เห็นกันคนละด้าน (ต่างมุมมอง)









ปัญหาการสื่อสาร 
ที่พบบ่อยในการท างาน 
มีอะไรบ้าง ? ?

1) เร่งรีบในการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด งานผิดพลาด

2) ทีมงานไม่ค่อยพูด ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม 

3) ลูกน้องพยักหน้าเข้าใจ แต่พอท างาน ไม่เหมือนที่บอกไป

4) สื่อสารเดิมๆ ใช้ได้ผลกับบางคน แต่ถูกต่อต้านจากบางคน

5) หัวหน้างานไม่ค่อยรับฟัง ท าให้คนท างานท้อ 



4. การสื่อสาร

หัวหน้า 2 ประเภทในองค์กร ที่ใช้หลักการบรหิารทีต่่างกัน

หัวหน้ายุคเก่า ส่ือสารด้วย “ความกลัว” หัวหน้ายุคใหม่ ส่ือสารด้วย “ความรัก”

จะเนน้การสั่งการจากบนลงลา่ง (Top-Down) 
ดว้ยความมั่นใจจากประสบการณแ์ละความส าเรจ็ในอดีต

จะรูจ้กัใชค้นเก่งใหเ้ป็น ตวัเองจะประสานงานใหเ้กิดการส่ือสารท่ีล่ืนไหลในองคก์ร 
“ความสมัพนัธท่ี์ดี” 

– บี ้ชอบสั่งการแบบขู่เข็ญโดยใชอ้  านาจ
– ใบ้ ไม่ค่อยสอนงาน เห็นอะไรดีไม่เคยชม
– เบลม ชอบต าหนิต่อว่า เห็นอะไรก็ผิดไปหมด
– โบ้ย หากตวัเองท าผิด หรอืตดัสินใจพลาด 

ก็อา้งว่าเป็นเพราะคนอ่ืน
– เบิล้ ถา้ลกูนอ้งท าผิด จะถกูซ  า้เติม หรอืลงโทษทนัที
– บล็อก เขาไม่ชอบใครท าตวัโดดเด่น ไม่ค่อยฟังความเห็นใคร

1) การฟังอย่างลึกซึง้ (Deep Listening)
ฟังลกึไปกว่าค าพดู ไม่ด่วนตดัสิน สรา้งความไวว้างใจ ใหอี้กฝ่ายเปิดใจพดู
2) การฟังเสียงภายใน (Inner Listening)
ฟังความรูส้กึตวัเองได ้เขา้ใจตนเองอย่างถ่องแท ้ซึง่จะช่วยใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้นได้
มากขึน้
3) การฟังเพือ่ผลลัพธ ์(Active Listening)
เม่ือมีเวลาจ ากดั อยู่ในช่วงเรง่รบี สามารถฟังจบัประเด็นไดดี้ เพ่ือใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั
4) การสื่อสารเพือ่สร้างทมี (Communication Model)เขา้ใจความ
แตกต่างของแต่ละบคุคล ส่ือสารไดต้รงใจผูฟั้งมากขึน้



4. การสื่อสาร

สื่อสารที่ดีต้องครบรอบ
ด้านแบบ 360 องศา

ผู้ใต้บังคับบัญชา

พนักงาน

ลูกค้าเพ่ือนร่วมงาน

ผู้บังคับบัญชา



4. การสื่อสาร

สื่อสารเก่ง น าทีมแกร่ง

1) สื่อสารให้เข้าใจ  เจาะจง  ตรงประเด็น

2) สื่อสารให้แตะใจ  เป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ

3) ใกล้ชิด เป็นกันเอง

4) รักษาความไว้ใจ  อย่าพูดไม่จริง!

5) เปิดใจ รู้จักเงียบ และฟัง

ศ.ดร. เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศ์กัดิ์
นกัวิชาการอาวโุส ศนูยศ์ึกษาธุรกิจและรฐับาล มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ http://www.kriengsak.com/a-tough-team-communication



5. คุณภาพชีวิต

การดูแล
คุณภาพชีวิตของพนักงาน

ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อให้พนง.เกิด
ความผูกพัน



บทบาทหน้าท่ีของ......หัวหน้างาน

มีส่วนดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานได้อย่างไร?



5. คุณภาพชีวิต

บทบาทช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน

บทบาทของหัวหน้างาน บทบาทของบริษัทฯ

- ปริมาณงานมีความเหมาะสม

- มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี

- งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่า

- สร้างบรรยากาศในการท างานภายในฝ่ายที่ดี

- มีผู้บังคับบัญชาที่ดี

- ให้การดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาภายในทีม

ได้ดี 

- ระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แข่งขันได้

- สวัสดิการที่องค์กรให้ตามความต้องการหรือ

ความพึงพอใจของพนักงาน

- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

- สภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะอนามัยและ

ปลอดภัย

- ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

ภายในองค์กร

แหลง่ท่ีมา : http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=824&mode=disp



6. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

ส่วนประกอบของค่าจ้าง

ได้รับเนื่องจากการ
ท างานตามต าแหน่ง

หน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย

ได้รับในฐานะเป็น
สมาชิกในองค์กร



6. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

หลักการบริหารค่าจ้าง

Internal Equity

ความเป็นธรรมภายใน

Motivation

การจูงใจ

External 
Competitiveness

การแข่งขันภายนอก



6. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

หลักการบริหารค่าจ้าง



ท ำไมตอ้ง

ขึน้เงนิเดอืน

การขึ้นเงินเดือน เทียบจากอะไร



การขึ้นเงินเดือน เทียบจากอะไร

1) ค่างาน

2) เทียบกับตลาด

3) ผลการปฏิบัติงาน

4) โครงสร้างค่าจ้างของต าแหนง่

5) โครงสร้างค่าจ้างตามสายวิชาชีพ



ตัวอย่าง.....เทียบค่าจ้างกับตลาด



ตัวอย่าง.....เทียบค่าจ้างกับตลาด



โครงสร้างค่าจ้างของกลุ่มเทรดดิ้ง



การวิเคราะห์ค่าจ้างพนักงาน เทียบโครงสร้างค่าจ้างประจ าปี



โครงสร้างค่าจ้าง (สายงานบัญช)ี



ใหต้ามความรู้ ความสามารถ และขอบเขตในงานทีเ่พิม่เตมิมากขึน้
Functional Competency
- บญัชี
- การเงิน
- แยกระดบัผูจ้ดัการส่วน / ฝ่าย / ผอ.



6. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

เรื่อง....สวัสดิการ

1) สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ตามกฎหมาย

เช่น ปกส / น ้าดื่ม / ระบบรักษาความปลอดภัย / สถานพยาบาล

2) สวัสดิการที่องค์กรจัดให้สูงกว่ากฎหมาย

กองทุน / ตรวจสุขภาพประจ าปี / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ

3) สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ตามความต้องการหรือความพึงพอใจของพนักงาน

วันหยุดพิเศษ /  เลี้ยงข้าวฟรีเดือนละครั้ง (บาง BU) /  



6. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

สรุป การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

1) ไม่จ าเป็นต้องขึ้นเงินเดือนทุกปี

2) การขึ้นเงินเดือน พิจารณาจาก 

- ความรู้-ความสามารถ (ผลการปฏิบัติงาน)

- ก าไร 

- เทียบกับตลาด 

- โครงสร้างค่าจ้างของกลุ่ม หรือ 

- โครงสร้างค่าจ้างตามสายวิชาชีพ(ดูจากความสามารถ/ขอบเขตในการท างานที่รับผิดชอบมากขึ้น)

3)   สวัสดิการจัดให้ตามความเหมาะสม เพราะเป็นต้นทุนระยะยาว



7. บรรยากาศการท างาน

1) การสร้างบรรยากาศด้านกายภาพ

- การจัดส านักงาน

- อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน

- สภาพแวดล้อมในการท างาน (ฝุ่น แสง สี เสียง กลิ่น)

2) การสร้างบรรยากาศด้านจิตใจ

(ความกดดันที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก)

- การใช้ค าพูดที่แสดงถึงความให้เกียรติ

- จัดกิจรรมที่สร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกบวก

ไม่ใชห่นำ้ทีข่อง HR 
อยำ่งเดยีวนะจะ๊



Employee Motivation

• Top Ten Motivators

• Maslow’s Hierarchy of Needs

• Managing Unmotivated and insecure People



รู้มั๊ย ..... ลูกน้องของคุณต้องการอะไร ?



ความต้องการของพนักงานในองค์กร ?

Self

Actualization

Self Esteem

Social/Accepta
nce

Security / Safety

Physiological Needs

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Self

Actualization

Self 
Esteem

Social/Accept
ance

Security / Safety

Physiological Needs

…………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การไดท้  าสิ่งที่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง

การไดร้บัความเคารพ ยกยอ่ง มีช่ือเสียง

การไดร้บัการยอมรบั เป็นสว่นหนึ่งของหมูค่ณะ

ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน

อาหาร อากาศ น า้ดื่ม เครื่องนุ่งหม่
ที่อยูอ่าศยัยารกัษาโรค การพกัผอ่น

ระดับความต้องการของมนุษย์
(Maslow’s hierarchy of needs)



ที่ผ่านมา...คุณมีวิธีจูงใจลูกน้องอย่างไร ?



10 อันดับเคร่ืองมือจูงใจที่นิยมใช้
(Top 10 Motivators)

เคร่ืองมือจูงใจท่ีนิยมใช้

ข้อมูลจาก...ภาควิชาจิตาวิทยาอุตสาหกรรม

คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. รางวัลที่เป็นเงิน

2. การลงโทษทางวินัย

3. การดูแลจากบริษัท

4. ความมั่งคงในการท างาน

5. ค าชื่นชมและการยอมรับ

6. ให้สิทธิพิเศษบางอย่าง

7. งานที่ท้ายทาย / งานที่น่าสนใจ

8. สภาพแวดล้อมในการท างาน

9. ความก้าวหน้าในงาน / การเลื่อนต าแหน่ง

10. การับฟังและเข้าใจปัญหาส่วนตัวจากหัวหน้างาน



สาเหตุที่พนักงานหมดแรงจูงใจ

60%
40%

อ่ืนๆ

ผิดหวัง

• นโยบาย
• ผลตอบแทน
• หวัหนา้งาน

หมดความสนใจ
• ไปสนใจเรื่องอื่น

• มีเปา้หมายสว่นตวั
• ปลง

สังขาร



คนส่วนใหญ่ เริ่มต้นการท างาน
ด้วยความกระตือรือร้น (Motivated)

แรงจูงใจมาก

แรงจูงใจน้อย

จากนัน้ คอ่ยๆ “น้อยลง” เพราะ
เหตใุด ?



วิธีจัดการคน หมดไฟ - ขาดความ
กระตือรือร้น

ขาดแรงจูงใจ

Unmotivated

ไม่ม่ันใจทีจ่ะท า

Insecure



สาเหตุที่ท าให้คน

หมดไฟ - ขาดความกระตือรือร้น

ขาดแรงจูงใจ
Unmotivated

ไม่มั่นใจที่จะท า
Insecure



•

•

•

•



Interaction Process (GROW Model)

GOAL REALIYTY OPTION WILL

Establish the GOAL
(ก าหนดเปา้หมาย – กรอบในการพดูคยุ)

Examine Current Reality
(ท าความเขา้ใจสถาณการณ ์– มมุมองของลกูนอ้ง)

Explore the Options
(มองหาทางเลือกท่ีเป็นไปได)้

Establish the Will
(ก าหนดแผนปฏิบตัิและติดตาม)



GOAL REALIYTY OPTION WILL

1. Establish the Goal

ระบุประเดน็ทีจ่ะพูดคุย • ประเด็นท่ีตอ้งการพดูคยุในวนันีคื้ออะไร
• สิ่งส  าคญัท่ีสดุส าหรบัเราท่ีตอ้งโฟกสัในวนันีคื้ออะไร

ก าหนดเป้าหมายทีต่้องการบรรลุ • อยากไดอ้ะไรเม่ือจบการสนทนา

ตกลงแนวทางในการสนทนา • แนวทางในการคยุกนัในวนันีคื้อ ...



GOAL REALIYTY OPTION WILL

2. Examine Current Reality

ท าความเข้าใจมุมมองของโค้ชช่ี (ลูกน้อง) • คณุมองปัญหานีอ้ย่างไร
• มนัเกิดอะไรขึน้ อะไรเวิรค์ อะไรไม่เวิรค์
• ปัญหาหรอืความทา้ทายท่ีเจออยู่ในเวลานีคื้ออะไร
• คณุมีส่วนอย่างไรบา้งในปัญาหานี้

ระบุผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้หากท าอย่าง
เดมิต่อไป

• เรื่องนีเ้ป็นปัญากบัคณุและส่งผลกบัคนอ่ืนอย่างไร
• จะเกิดอะไรขึน้ หากสถานการณย์งัคงเป็นแบบนีต้่อไป
• คณุอยากเห็นอะไรเกิดขึน้ และสิ่งท่ีเกิดในตอนนีมี้

ผลกระทบต่อเปา้หมายท่ีอยากเห็นอย่างไร
• ในระยะยาว จะเกิดอะไรขึน้



GOAL REALIYTY OPTION WILL

ท าความเข้าใจเป้าหมายขอความส าเร็จที่
ต้องการเหน็

• ความส าเรจ็ท่ีอยากเห็นคืออะไร หรอืเป็ฯอย่างไร
• ในอดุมคติคณุอยากเห็นเรื่องนีเ้ป็นอย่างไร

ก าหนดเป้าหมาย / ความคาดหวัง • เปา้หมายของคณุคืออะไร คณุอย่าท าอะไรใหส้  าเรจ็

มองหาทางเลือกทีม่ี • มีทางเลือกอ่ืนอีกไหมท่ีพอท าได้
• มีอะไรท่ีเป็นไปได้
• ขอเสนอความเห็นสกั 1 – 2 อย่างไดไ้หม

ปัญหาและอุปสรรคทีอ่าจมี • อปุสรรคใหญ่ๆท่ีจะท าใหค้วามตัง้ใจไม่บรรลผุลคือ ?
• แรงต่อตา้น / ไม่เห็นดว้ยกบัประเด็นท่ีคยุ มาจากอะไร

3. Explore the Options



GOAL REALIYTY OPTION WILL

4. Establish the Will

ก าหนด Action Plan และแนวทางการ
ตดิตามผล

• Action อะไรท่ีจะท าใหค้ณุบรรลเุป่าหมายท่ีตัง้ไว้
• สิ่งท่ีตัง้ใจจะท าเป็ฯอย่างแรกคืออะไร จะเริ่มเม่ือไหร่
• ใครจะช่วยใหค้ณุไม่ลืมท่ีจะท าในเรื่องนีบ้า้ง
• คณุจะท าอย่างไรในการรกัษาความตัง้ใจนี ้และมุ่งมั่น

ท าตามแผนท่ีก าหนดไว ้ใหเ้กิดผลจรงิจงั

ใครช่วยสนับสนุนได้บ้าง • ใครจะช่วยใหค้ณุเดินหนา้ต่อไปในเรื่องนีไ้ดบ้า้ง
• ผมจะช่วยสนบัสนนุคณุไดอ้ย่างไร

ก าหนดเป้าหมายระยะส้ัน และแนวทาง
การตดิตามผล

• เราจะติดตามผลเรื่องนีก้นัอย่างไร
• เราจะคยุเรื่องนีอี้กทีเม่ือไหร่



เคร่ืองมือสนับสนุนการสร้างความผูกพัน

1. Talent / Successor

2. Career path (เกณฑ์เลื่อนตน.)

3. การส ารวจ ESI

../../../../../../06. Talent & Successor/แบบฟอร์มการค้นหา Talent (ระดับพนักงาน-ผจก.ส่วน) 21.06.59.doc
../../../../../../06. Talent & Successor/หลักเกณฑ์การคัดเลือกSuccessor 2013.doc
../../../../../../../11. SOP - ข้อบังคับการทำงาน/1. ระเบียบปฏิบัติ/TRG-SOP-HR-005 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลื่อนระดับตำแหน่ง.pdf


Retention = Engagements 

1.ภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบ

2. โอกาส

ความก้าวหน้า

3. บริหาร

ผลงาน

4. การสื่อสาร
5. คุณภาพ

ชีวิต

6. การบริหารค่าจ้าง

และสวัสดิการ

7. บรรยากาศ

การท างาน -ปรับต าแหน่ง
-Talent 
-Successor

-มอบหมายงานเพิ่มเติม
-Rotation

-ติดตามผล
-ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง
-Feedback

- ถามไถ่ภาพชีวิต
- ให้การช่วยเหลือ - สื่อสารเร่ืองทั่วไป

- สร้างความเชื่อใจ
ระหว่างส่ือสาร

- ดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท างาน

- อุปกรณ์สนับสนุน
การท างาน

- ผลตอบแทนสูง
ตามผลงาน
- แข่งขันได้กับตลาด
ภายนอก



Development

Recruitment

Utilization

Line ManagerRetention

บทบาทผู้จัดการหน่วยงาน




