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ประโยชน์ของ Job Profile 

            องค์กรหลายแหง่อาจจะมีปัญหาทกุครัง้เมื่อมีการปรับเลือ่นต าแหนง่ การประเมินผลงาน การขึน้เงินเดือน แต่หาก
องค์กรสามารถก าหนดแนวทางที่เหมาะสมจากการประเมิน Competency และ KPI ปัญหาดงักลา่วจะลดน้อยลง ไม่ใช่
หมดไปเลยนะครับ เพราะวิสยัของคนไทย ไม่ชอบให้ใครเก่งกว่า หรือเด่นเกิน และอีกประการหนึ่ง คือ การบริหาร “ คน ” 
จะท าให้ทกุฝ่ายพอใจเทา่เทียมกนั คงไมไ่ด้ แตจ่ะท าอยา่งไร ให้ทกุคนยอมรับความเป็นจริงในวนันี ้เพื่อน าไปพฒันาตนเอง
ในวนัหน้า เป็นสิ่งส าคญัยิ่งกว่า ที่ส าคญัหวัหน้างานต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปรับปรุงผลงานและบริหารงาน
ด้วยความยตุิธรรมเป็นสิง่ส าคญั 

            จากการท า Job Profile ผู้ อ่านคงจะพบว่า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทัง้ด้านการรับสมัครพนักงาน การ
ประเมินผลงาน การปรับเลื่อนต าแหน่ง การให้รางวลัผลตอบแทน ฯลฯ โดยอาศยัองค์ประกอบของ Job Profile ดวักลา่ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จาก Competency และ KPI เพื่อการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม กล่าวคือ 
Competency จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน ในขณะเดียวกนั KPI จะแสดงให้เห็นถึง ผลการ
ปฏิบตัิงานตามต าแหน่งหน้าที่ ดงันัน้เมื่อเราเช่ือมโ ย งให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ Competency และ KPI จะท าให้
องค์กรรู้วา่ 

1. ควรสนบัสนนุพนกังานท่ีมี Competency สงู และมี KPI ตามเปา้หมายหรือสงูกวา่เปา้หมาย 
2. ควรรีบด าเนินการกบัพนกังานท่ีมี Competency ต ่า และมี KPI ต ่า หากเห็นวา่ ไมส่ามารถพฒันา Competency 

ของพนกังานทา่นนัน้ตอ่ไปได้ 
3. ควรรีบแก้ไขและช่วยเหลอืพนกังานท่ีมี Competency สงู แตม่ี KPI ต ่า แสดงวา่อาจจะมีปัญหาภายในหนว่ยงาน

นัน้ ต้องรีบลงมาสะสางปัญหาโดยเร็ว 
4. ควรปรับปรุงระบบการฝึกอบรมส าหรับพนกังานที่มี Competency ต ่า แต่มี KPI สงู แสดงว่า หากสนบัสนนุให้

พฒันา Competency สงูขึน้ น่าจะได้ผลงานมากกว่าเดิม หรือ อาจจะมาจากก าหนด KPI ต ่ากว่าเป้าหมายจน
เกิน ไป หากเป็นกรณีหลงั ผู้บริหารควรเข้าไปพิจารณาการปรับเปา้หมายของ KPI ใหม ่

            ผู้ เขียนหวงัวา่ Job Profile อาจจะเป็นแนวทางหนึง่ที่ทดแทนการท า JD แบบเดิมๆที่ระบเุพียงคณุสมบตัิและหน้าที่
ความรับผิดชอบเท่านัน้ และผลจากการวิเคราะห์ Competency และ KPI นีจ้ะท าให้เราสามารถพฒันาบุคลากรและ
ปรับเปลีย่นระบบการฝึกอบรมขององค์กรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรมากขึน้ ต่อไปนี ้การหา Training need ที่แต่



เดิมมักจะใช้การค้นหาจากแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่า ไม่ใช่การวิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม (Training need analysis) เพื่อพฒันาบคุลากรให้มีความสามารถตามที่ ISO ต้องการ เพราะเป็นการเสนอ
หลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ืองต่างๆให้หน่วยงานพิจารณาแล้วฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมก็น าไปใช้เป็นแผนการฝึกอบรม
ประจ าปีมากกวา่ จึงไมน่า่แปลกใจที่หลกัสตูรจากหนว่ยงานท่ีร้องขอให้ท าแผนฝึกอบรมเป็นหลกัสตูรในลกัษณะ “Nice to 
Know” มากกวา่ “Need to Know” 

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

            ปัจจยัสดุท้ายที่ท าให้ ISO ให้ความส าคญักบั HR คือ ISO ทกุระบบงานจะขมวดปมสดุท้ายให้องค์กรต้องมีการ
พฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น ISO 9001:2000 ข้อก าหนดที่ 8.5.1 ที่ระบวุ่า “ องค์กรต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องด้วยนโยบายคณุภาพ วตัถปุระสงค์คณุภาพ การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ข้อมลู การ
แก้ไขและการปอ้งกนั ตลอดจนการทบทวนฝ่ายบริหาร ” เมื่องาน HR เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการตามระบบ ISO จึงต้อง
ปรับปรุงประสทิธภาพการท างานอยา่งตอ่เนื่องเช่นเดียวกนั 

            มีเกร็ดความรู้เร่ืองค าว่า “ Continual improvement” ตามภาษา ISO จะแตกต่างจากค าว่า “ Continuous 
improvement” ที่ใช้กนัทัว่ไป ทัง้ๆที่ทัง้สองค าต่างแปลว่าเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน แต่มีนยัแตกต่างกัน 
กลา่วคือ Continual improvement จะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในลกัษณะที่เพิ่มขึน้เป็นขัน้บนัได ค่อยๆก้าวขึน้ไป
แล้วรักษามาตรฐานที่ได้ปรับปรุงไว้ดีแล้วสกัระยะหนึ่งจะค่อยปรับปรุงต่อไป ในขณะที่ Continuous improvement เป็น
การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องในลกัษณะที่ไต่ขึน้ไปเป็นแนวเส้นตรง ไม่เป็นขัน้ๆ ISO บอกว่า การปรับปรุงแบบนีไ้ม่ค่อยดีนกั 
ควรจะให้องค์กรมีเวลาปรับตวัเพื่อรักษามาตรฐานสกัระยะหนึ่งจะดีกว่า ด้วยเหตุนี ้คนในวงการ ISO จึงนิยมใช้ค าว่า 
Continual improvement มากกวา่ Continuous improvement 

            ค าถามตอ่มาคอืในสว่นของ HR จะปรับปรุงอะไร? แนน่อนที่สดุ หาก HR ด าเนินการตามที่ผู้ เขียนพยายามอธิบาย
มาตัง้แต่ต้น จะปรับปรุงในกระบวนการท างาน โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการฝึกอบรม ผลที่ตามมาคือการปรับปรุง 
Competency ของพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบงาน ISO นอกจากนี ้โครงสร้างหน่วยงาน ย่อมเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะ
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ขององค์กร สรุปสดุท้าย คือ การปรับปรุงเร่ืองทรัพยากร โดยเฉพาะเร่ือง
ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรต้องพิจารณาปรับปรุง อย่าลืมนะครับ โลกทุกวนันีเ้ป็นโลกแห่งความรู้ (Knowledge-based 
Economic) เร่ืองของการลงทนุในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ตา่งๆอาจจะมีคา่เสือ่มตามกาลเวลา แตก่ารลงทนุในสว่นท่ีเป็น “ ทนุ
มนษุย์ (Human capital)” ไมม่ีคา่เสือ่ม แตน่บัวนัจะมีมลูคา่สงูขึน้ตามประสบการณ์และวนัเวลา (ต้องวงเล็บ ให้ชดัเจนว่า 
เมื่อองค์กรสามารถได้มาและรักษาไว้ซึง่พนกังานท่ีเก่ง มีความรู้ ความสามารถและมีคณุธรรม) ผู้ เขียนขอย า้ว่า การรักษา
พนกังานท่ีเก่งและมีความรู้ความสามารถไมใ่ช่เร่ืองง่ายนะครับ เพราะคนเหลา่นีอ้าจจะค านึงถึงการให้เกียรติและศกัดิ์ศรี 
มากกวา่เงินเดือน บางคนจึงยอมลาออกไปท างานที่ใหม่เพียงเพราะว่าที่เก่ามีเจ้านายที่ไม่ให้เกียรติซึ่งกนัและกนั และอีก
ประการหนึ่ง ที่ผู้ เขียนขอย า้เน้น คือ เร่ือง ” คณุธรรม (Moral)” เพราะปัจจุบนั ไม่ค่อยค านึงถึงเร่ืองนีก้นัมากนกั องค์กร
พยายามค้นหาคนเก่ง มากกว่ารักษาคนดี ผู้ เขียนเช่ือว่าเราสามารถพฒันาคนดีให้เป็นคนเก่งได้ แต่ไม่ง่ายนกัที่จะท าคน
เลวและเก่งให้เป็นคนดีและเก่งได้ 

 



บทสรุป : บทบาทของ HR ใน ISO 

ส าหรับบทบาทของงาน HR ในระบบการบริหารมาตรฐาน ISO สามารถสรุปสัน้ คือ F-A-C-T 

Facilitator HR ควรมีบทบาทการอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานภายในองค์กร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ
อปุกรณ์เพื่อการเข้าร่วมสมัมนา เป็นต้น 

Activator HR ควรมีบทบาทการกระตุ้นให้พนกังานมีสว่นร่วมในระบบ ISO โดยควรท าเป็นตวัอย่างกระตือรือร้นที่จะร่วม
ผลกัดนั ISO ให้ประสบความส าเร็จ 

Coordinator HR ควรมีบทบาทการประสานงานกบัทกุฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น ติดต่อหาวิทยากรในงาน
ฝึกอบรม เป็นต้น 

Trainer HR ควรมีบทบาทการเป็นผู้ ฝึกสอน เพราะหลกัสตูรการพฒันาพนกังานบางเร่ืององค์กร โดยเฉพาะพนกังาน
ฝึกอบรมอาจจะเป็นผู้สอนท่ีดีกวา่บคุคลภายนอก 

            ผู้ เขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่บทความเร่ือง “ การบริหารงานบคุคลบนพืน้ฐานของความสามารถในงานส าหรับระบบ 

ISO” อาจจะจดุประกายให้ผู้อา่นสามารถพฒันาแนวความคิดในการปรับปรุงระบบการบริหารงานบคุคลในสอดคล้องกบั

ระบบ ISO ได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยกุต์ใช้ Competency, KPI และ Job Profile ในงาน HR ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ ไหนจะท างานเหนื่อยทัง้ทีแล้ว ขอให้ได้ทัง้งานองค์กรและงาน ISO ด้วยจะดีกวา่หรือไมค่รับ 


