JOB DESCRIPTION นัน้ สาคัญไฉน?
บทความโดย : ณรงควิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com
ผมเชื่อว่าคนทางานเกื อบร้ อยเปอร์ เซ็นต์เคยได้ ยินและเคยรู้ จักคาๆนี ้ดี ถ้ าเรี ยกเป็ นภาษาไทยก็
อาจจะเรี ยกว่า "ใบพรรณนาหน้ าที่งาน" หรื อ "ใบกาหนดหน้ าที่งาน" หรื อบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคาว่า "JD
(เจดี)" และผมก็มีความเชื่อต่อไปอีกว่าคนทางานหลายคนไม่เคยเห็นเจดีของตาแหน่งตัวเอง บางคนดี
หน่อยเคยเห็นเพราะเจ้ านายเอามาให้ เซ็นต์ชื่อรับทราบ แต่ยงั ไม่ได้ อ่านว่ามันมีอะไรบ้ าง หรื อที่ดีขึ ้นมาอีก
นิดหนึ่งคือ หัวหน้ าเอาสาเนามาให้ เ ก็บไว้ ฉบับหนึ่ง แต่เก็บไว้ จริ งๆ เพราะตอนนี ้ไม่ร้ ู อยู่ไหนแล้ ว เคยอ่าน
ครัง้ เดียวตอนที่ได้ รับมาครัง้ แรก
ถ้ ามองในแง่ของคนทางานการที่ได้ รับทราบหรื อถือฉบับสาเนาไว้ ถือว่าเพียงพอแล้ ว แต่ในแง่ของการใช้
ประโยชน์จากเจดีจริ งๆนัน้ ผมเห็นว่าหลายองค์การยังไม่ได้ นาสิ่งนี ้มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นัก
มักจะเข้ าใจกันผิดๆว่าเจดีมีไว้ กนั "Auditor" คือผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9000
หรื อ ISO14000 ถ้ าเจดีมีไว้ เป็ น "ยันกันผี" อย่างที่ว่านี ้ ผมคิดว่าเราควรจะยกเลิกการทาเจดีไปเถอะครับ ไม่
ต้ องเสียเวลา เปลืองกระดาษ และเสียแรงงานคนไปเปล่าๆ
ถ้ าพูดกันจริ งๆ แล้ วคาว่า Job Description นันมี
้ ความหมายมากกว่าการบอกกล่าวว่าตาแหน่งงาน
นันๆ
้ ทาอะไรบ้ างเท่านัน้ เจดีเปรี ยบเสมือนฐานรากของบ้ านที่จะนาไปสู่การก่อสร้ างโครงสร้ างอย่างอื่นของ
บ้ านต่อไป เช่น นาไปใช้ ในการสรรหาคัดเลือก นาไปใช้ ในการปรับระดับเลื่อนตาแหน่ง นาไปใช้ ในการ
โยกย้ ายบุคลากร นาไปใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาและฝึ กอบรม รวมถึงการนาไปใช้ ใน
การจัดองค์การใหม่ (Re-structuring)
ถ้ า จะให้ เ จดีมี คุณ ค่า ในด้ านต่างๆ ดัง ที่ ผ มได้ กล่า วมาแล้ ว นัน้ เจดีจ ะต้ อ งประกอบด้ ว ยอะไรบ้ า ง
ส่วนประกอบที่จาเป็ นต้ องมีในเจดีมีดงั นี ้
1. ข้ อมูลของตาแหน่ งงาน
• ชื่อตาแหน่งควรจะมีทงชื
ั ้ ่อไทยและอังกฤษ และชื่อตาแหน่งควรจะสอดคล้ องกับลักษณะงาน
ในตาแหน่งนันๆ
้ ฟั งชื่อแล้ วพอจะเดาออกมาตาแหน่งนันเขาท
้
าอะไรกัน
• รหัส ต าแหน่ ง ใช้ น าหรั บ การป้ อ นข้ อมู ล เข้ าระบบคอมพิ ว เตอร์ รหัส ต าแหน่ ง อาจจะ
ประกอบด้ วยระดับพนักงาน หน่วยงาน และลาดับที่ของตาแหน่งในหน่วยงาน เช่น M-FA001 (ตาแหน่งระดับจัดการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ลาดับที่ 1 ของฝ่ ายฯ)

2. งานที่รับผิดชอบ
• อธิบายภาพรวมของงานที่รับผิดชอบ (Overall responsibility) ส่วนมากจะเขียนเพียงสอง
สามประโยคเพื่อให้ ได้ ใจความว่างานตาแหน่งนี ้ทางานด้ านไหน
• งานรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) เป็ นการแตกเป็ นรายหัวข้ อว่างานรับผิดชอบ
เน้ นในเรื่ องอะไรบ้ าง
• กิจกรรมหลัก (Key Activities) เป็ นการระบุว่างานหลักแต่ล ะเรื่ องนัน้ ต้ องทากิจกรรม
อะไรบ้ าง
3. ตัวชีว้ ัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators)
เป็ นการกาหนดว่าจากงานหลักและกิจกรรมที่ทานันองค์
้
การต้ องการผลอะไรจากการทางาน
ดังกล่าว
4. ความยากหรือความท้ าทายของงานนัน้ (Major Challenges)
เป็ นการชี ้ให้ เห็นว่างานในตาแหน่งนันๆ
้ มีความยากหรื อความท้ าทายกว่าตาแหน่งงานอื่นๆใน
องค์การอย่างไร เช่น ตาแหน่งผู้แทนขาย จะต้ องเดินทางพบปะผู้คนหลายประเภท ทางานไม่อยู่
กับที่ ต้ องต่อรองเรื่ องผลประโยชน์กบั ผู้อื่นและต้ องปรับตัวให้ ทนั กับสถานการณ์ตลอดเวลา
5. ความสามารถหลักประจาตาแหน่ ง (Key Competencies)
เป็ นตัวที่วิเคราะห์มาจากความท้ าทายหรื อความยากของงาน เช่น ตาแหน่งผู้แทนขายจะต้ องมี
ความสามารถในด้ านการปรับตัว การเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ เป็ นต้ น จึงจะสามารถทางาน
ในตาแหน่งนี ้ได้ เมื่อเราทราบความสามารถหลักแล้ ว เราสามารถนาไปใช้ ในการตังค
้ าถามหรื อ
ออกแบบทดสอบเพื่อการคัดเลือกพนักงานใหม่หรื อการเลื่อนตาแหน่งคนภายในได้ ชดั เจนมาก
ขึ ้น
6. ผังการบริหารและสายการบังคับบัญชา (Organization Chart)
เป็ นตั ว ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ต าแหน่ ง งานนั น้ ๆ รายงานตรงและหรื อโดยอ้ อมต่ อ ใคร มี
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาตาแหน่งอะไรบ้ าง แต่ละตาแหน่งรับผิดชอบงานคร่าวๆอะไรบ้ าง
7. อานาจดาเนินการ (Authorization)
เป็ นการระบุว่าบุคคลที่ทางานในตาแหน่งนัน้ ๆ สามารถอนุมัติอะไรได้ บ้าง โดยเฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวกับเงินๆทองๆ หรื อการทาสัญญาข้ อผูกมัดระหว่างองค์การกับหน่วยงานภายนอกในเรื่ อง
อะไรบ้ างทาได้ ในระดับใด
8. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ ง (Job Specification)
ในส่ ว นนี ก้ ็ จ ะระบุ วุฒิ ก ารศึก ษา ประสบการณ์ ความสามารถพิ เ ศษอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
ความสามารถหลักในข้ อ 5 เช่น สามารถเดินทางไปทางานต่างประเทศได้ เป็ นต้ น

ทังหมดนี
้
้เป็ นเพียงตัวอย่างหัวข้ อที่ควรจะมีในเจดี สิ่งสาคัญที่สดุ คือ เจดีจะต้ องบอกได้ ว่างานใน
ตาแหน่งนัน้ ทาอะไร สิ่งที่องค์การคาดหวังคืออะไร งานนันมี
้ ความท้ าทายหรื อความยากอย่างไร ตาแหน่ง
นันๆอยู
้ ต่ รงไหนขององค์การ มีอานาจอะไรบ้ าง และตาแหน่งงานนันต้
้ องการคนแบบไหน ผมอยากให้ ท่าน
ผู้อ่านลองกลับไปทบทวนดูว่าในองค์การของท่านได้ นาเอาเจดีไปใช้ ประโยชน์ในเรื่ องใดแล้ วบ้ าง ทุกครัง้
เวลาสรรหาพนักงานใหม่ทา่ นเคยนาเจดีไปใช้ งานบ้ างหรื อไม่ ทุกตาแหน่งที่ท่านสัมภาษณ์ท่านใช้ คาถามที่
แตกต่างกันตามลักษณะงานในเจดีใช่หรื อไม่ ทุกครัง้ ที่ทา่ นกาหนดแผนการฝึ กอบรมพนักงานท่านได้ นาเอา
เจดีไปพิจารณาทุกครัง้ ใช่หรื อไม่ ทุกครัง้ ที่มีการทาแผนสืบตาแหน่ง (Succession Planning) ท่านได้ นาเอา
เจดีของผู้ที่เกี่ ยวข้ องไปพิจารณาประกอบด้ วยใช่หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะกาหนดตัวชีว้ ัดผลงานของแต่ละ
ตาแหน่งงานท่านดูจากเจดีใช่หรื อไม่ ถ้ าคาตอบของท่านส่วนมากตอบว่าไม่ ผมขอแนะนาให้ ท่านกลับไป
ทบทวนและปรับปรุงเจดีเสียใหม่นะครับ เพราะนัน่ หมายถึงว่าองค์การของท่านกาลังเป็ นที่เก็บขยะกองใหม่
เลยทีเดียว เอกสารเจดีถ้าไม่มีการเคลื่อนไหว (Non Moving) แสดงว่ามันไม่มีความจาเป็ นและสาคัญต่อ
การทางานในองค์การเลย เราคงต้ องตังโจทย์
้
ใหม่ว่า ทาอย่างไรจึงจะให้ เจดีเป็ นเอกสารที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา มีคนหยิบมันไปใช้ ประโยชน์อยูอ่ ย่างสม่าเสมอ หวังว่าแนวทางดังกล่าวนี ้คงจะเป็ นประโยชน์ตอ่
องค์การของท่านในการนาไปใช้ ในการจัดทาหรื อปรับปรุ งเจดีให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อองค์การของท่านได้ บ้างนะครับ

