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การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ผา่ นมาจะมุง่ เน้ นการวิเคราะห์งาน หรื อที่เรี ยกว่า “ Job Analysis ” ที่เป็ น
กระบวนการระบุถงึ งานที่จะต้ องทา ซึง่ Walker , J ได้ ระบุถงึ เป้าหมายของ Job Analysis ดังต่อไปนี ้
•
•
•
•

ทาให้ พนักงานรับรู้ วา่ ตนเองจะต้ องทาหน้ าที่อะไรบ้ าง
ทาให้ คนอื่นรับรู้ วา่ ตาแหน่งงานหนึง่ ๆ จะต้ องรับผิดชอบงานอะไร
ทาให้ หวั หน้ างานโดยตรงตรวจสอบว่าพนักงานควรทางานอะไรในตาแหน่งงานนัน้ ๆ
ทาให้ หวั หน้ างานรู้ วา่ พนักงานควรจะต้ องทาอะไรเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับงานที่จะได้ รับมอบหมาย
ต่อไปในอนาคต กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น

และผลผลิตที่เกิดขึ ้นจากการทา Job Analysis นัน่ ก็คือ 1 ) Job Description ที่เรี ยกว่า ใบกาหนดหน้ าที่
งาน หรื อ คาบรรยายลักษณะงาน หรื อใบพรรณนาหน้ าที่งาน ซึง่ เป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงตาแหน่งงานนัน้ ๆ จะต้ อง
ทางานอะไรบ้ าง และ 2) Job Specification ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติเบื ้องต้ นที่ตาแหน่งงานต้ องการ
ปั ญหาหนึง่ ที่เกิดขึ ้นจากการกาหนด Job Description ในอดีต นัน่ ก็คือ การกาหนดเพียงแค่หน้ าที่ความ
รับผิชอบในงานของตาแหน่งงาน โดยมิได้ มีการระบุถงึ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ( Output, Result) ขอให้ พิจารณา
ตัวอย่างการกาหนด Job Description ในอดีตที่กาหนดขึ ้นที่ยงั ไม่ได้ ระบุผลลัพธ์ของงาน ดังต่อไปนี ้

ส่ วนที่ 1 : Job Description
ตาแหน่งงาน Job Title

นักวิเคราะห์งานJob Analyst

วัตถุประสงค์ของงาน Purpose of Job

ศึกษาขอบเขตหน้ าที่งานและจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานและข้ อมูล
อื่นๆ ตาม ความต้ องการของหน่วยงาน

จานวนผู้ใต้ บงั คับบัญชา Number of
People Supervised

-

หน้ าที่และความ
รับผิดชอบ Responsibilities

•

รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเตรี ยมข้ อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับ หน้ าที่งานของตาแหน่งงาน
• จัดประชุมกลุม่ เพื่อขอคาปรึกษาจากผู้จดั การตามสายงานใน
การกาหนด ระยะเวลา และขอข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับการ
วิเคราะห์งาน
• สังเกตกระบวนการทางาน และสัมภาษณ์พนักงาน หัวหน้ า
งานถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบในงาน และคุณสมบัติพื ้นฐาน
ของตาแหน่งงาน

ส่ วนที่ 2 : Job Specification
การศึกษาขันต
้ ่าที่จาเป็ น Minimum
Education Required

ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารงานบุคคล หรื อบริ หรงานทัว่ ไป หรื อสาขา
อื่นที่ เกี่ยวข้ อง

ประสบการณ์ขนต
ั ้ ่าที่จาเป็ น Minimum
Experience Required

-

คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จาเป็ น Other Essential ความอดทน ความมุมานะ
Qualifications
นอกจากผลลัพธ์ที่ควรจะต้ องระบุไว้ ใน Job Description แล้ ว ความสามารถหรื อ Competency ซึง่ เป็ น
ปั จจัยนาเข้ าหรื อพฤติกรรมในระหว่างการทางาน ( Input / Process) นันเป็
้ นสิ่งจาเป็ นที่ควรกาหนดไว้ ใน Job
Description ด้ วย
ดังนันการที
้
่จะรับรู้ แต่เพียงว่าตาแหน่งงานหนึง่ ๆ นันมี
้ หน้ าที่ความรับผิดชอบเป็ นอย่างไรบ้ างนันไม่
้
เพียงพอแล้ วในปั จจุบนั สิ่งสาคัญที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องรู้ นนั่ ก็คือ อะไรคือผลผลิตที่คาดหวังของแต่ละตาแหน่ง
งาน ทังนี
้ ้ผลผลิตหรื อผลลัพธ์จะเกิดขึ ้นได้ นนจ
ั ้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องรู้ ถงึ ความสามารถหรื อพฤติกรรมที่ตาแหน่ง
งานนัน้ ๆ พึงจะมีด้วย

Competency หรื อความสามารถในการทางานของแต่ละตาแหน่งงานจึงเข้ ามามีบทบาทและได้ รับการ
กล่าวขานถึงเป็ นอย่างมาก รู ปแบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ ปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่โดยมุง่ เน้ นไปที่
ความสามารถกันมากขึ ้น ทังนี
้ ้ขอให้ พิจารณาจากตารางการเปรี ยบเทียบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในอดีตกับ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มงุ่ เน้ นไปที่ Competency ดังต่อไปนี ้
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หลักการ( Foundation)
เน้ นการวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดใบกาหนดหน้ าที่
งาน งานอะไรบ้ างที่จะต้ องทาในตาแหน่งงาน
นัน้ ๆ โดยมิได้ พดู ถึงเป้าหมายหรื อผลลัพธ์ของ
งานที่ต้องการ ซึง่ การวิเคราะห์งาน นันจะเป็
้
น
พื ้นฐานสาคัญในการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา
พนักงาน การประเมินผลงาน และการให้ รางวัล
แก่พนักงาน

เน้ นไปที่พฤติกรรมหรื อความสามารถของตาแหน่งงาน โดย
การประเมินความสามารถของพนักงานเปรี ยบเทียบกับ
ความสามารถที่ตาแหน่งงานต้ องการ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์จะเน้ นไปที่การคัดสรรคนที่มีความสามารถที่ถกู ต้ อง
เหมาะสม เพราะความ สามารถนี ้เองจะนาไปสูผ่ ลผลิตหรื อ
ผลลัพธ์ที่หวั หน้ างานต้ องการ

เหตุผลหลัก ( Chief Reasons)
เน้ นไปที่ขอบเขตงานหรื อปริ มาณงาน ( Quantity) เน้ นผลผลิต ( Productivity) ทาอย่างไรให้ พนักงานทางาน
ที่พนักงานต้ องทา องค์การจะมองหาคนที่จะ
ได้ ผลงานที่ดีเลิศ การแข่งขันบนพื ้นฐานของการมีคนที่มี
ทางานได้ ตามหน้ าที่งานที่ได้ ระบุไว้ ในใบกาหนด ความสามารถเป็ นเลิศ หรื อพวกดาวเด่น ( Talent)
หน้ าที่งาน
ความท้ าทาย (Challenge)
• การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ าง • ความเข้ าใจแนวคิด หลักการของ Competency ยังไม่
องค์การ โครงสร้ างหน่วยงาน มีผลทาให้
ชัดเจนเท่าที่ควร
ขอบเขตงานที่ระบุไว้ ต้องปรับเปลี่ยนตามไป • การกาหนดความสามารถของกลุม่ พนักงานที่มีผลงานดีนนั ้
ด้ วย
ต้ องใช้ เวลาและงบประมาณค่าใช้ จ่ายพอสมควร
• การบริ หารงานบุคคลในอดีตมิได้ พดู ถึงการ
• ผู้ชานาญการหรื อเชี่ยวชาญในแนวคิดของ Competency
พัฒนาทักษะความเป็ นผู้นาให้ กบั พนักงานที่มี ยังมีไม่มากนัก
ผลงานดีเลิศ หรื อพวกดาวเด่น ( Talent)
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บทบาทของงาน HR (Role of HR Function)
งาน HR จะถูกมองว่าเป็ นกฎระเบียบข้ อบังคับ
กฎหมาย นโยบายและกระบวนการที่ต้องถือ
ปฏิบตั ิ

งาน HR จะถูกมองว่าเป็ นการพัฒนาประสิทธิภาพและการ
เพิ่มผลผลิตของพนักงาน โดยเน้ นให้ พนักงานมีพฤติกรรมการ
ทางานให้ ตรงกับความสามารถที่กาหนด

การวางแผนงานด้ าน HR ( HR Planning Subsystem)
• เน้ นจานวนพนักงาน ( Head Count) และ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
• คาดการณ์ว่าจานวนพนักงานของแต่ละ
หน่วยงานที่จะมีในอนาคตควรจะไม่ตา่ งจาก
อดีตมากนัก

• เน้ นการเพิ่มมูลค่างานให้ กบั องค์การและการพัฒนาคนให้ มี
ผลงานดีเลิศ
• ควรมีการทบทวนจานวนพนักงานที่ควรจะมีในอนาคต ไม่
จาเป็ นว่าจานวนพนักงานในอนาคตต้ องเท่ากับปี ที่ผ่านมา

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน ( Employee Recruitment and Selection)
• สรรหาคนจากแหล่งสรรหาทังภายในและ
้
• สรรหาคนจากแหล่งสรรหาเดิมที่ได้ ผลมาแล้ ว
ภายนอก
• หาผู้สมัครจากการพิจารณาถึงความสามารถของผู้สมัครกับ
• หาผู้สมัครจากการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่
ความสามารถที่กาหนดขึ ้นของแต่ละตาแหน่งงาน
จาเป็ นของแต่ละตาแหน่งงาน
• พยายามกาหนดพฤติกรรมของคนที่มีผลงานดีเลิศ เพื่อเป็ น
• ตังสมมติ
้
ฐานว่าการศึกษา ประสบการณ์ และ แม่แบบในการสรรหาคนตามพฤติกรรมของคนกลุม่ นี ้
คุณสมบัติขนต
ั ้ ่าที่จาเป็ นจะเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญเท่าเทียมกับความ สามารถในการ
ปฏิบตั ิของแต่ละตาแหน่งงาน
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนั กงาน (Employee Training and Development Subsystem)
• เน้ นให้ พนักงานมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ • เน้ นให้ พนักงานมีความสามารถในการทางานเพื่อให้
ดีในการทางาน
พนักงานมีผลงานที่ดีเลิศ
• กระบวนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานยัง • มีระบบการประเมินความสามารถของพนักงาน การติดตาม
ไม่เป็ นระบบ และชัดเจนเท่าที่ควร
ผลการทางานของพนักงานเป็ นระยะ
ระบบการบริ หารประสิทธิภาพการดาเนินงาน ( Performance Management Subsystem)
• เน้ นการรักษาต้ นทุนค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นให้ มี
• เน้ นการพัฒนาความสามารถของพนักงานในอนาคต
น้ อยที่สดุ
• วัดผลงานจากความสามารถ และผลงานที่เกิดขึ ้น โดยการ
• วัดผลจากงานที่ต้องปฏิบตั ิ โดยมีการให้ ข้อมูล ให้ ข้อมูลป้อนกลับถึงความสามารถที่ควรพัฒนาเพื่อนาไป สู่
ป้อนกลับแก่พนักงาน พยายามรักษาและจูงใจ ผลงานที่ดีขึ ้นต่อไป
พนักงานที่สามารถปฏิบตั ิงานตามขอบเขต
หน้ าที่งานที่กาหนดขึ ้น

สรุ ปว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั จะเน้ นไปที่ Competency ซึง่ ถือเสมือนเป็ นปั จจัยนา
(Lead Indicators) ที่ทาให้ พนักงานมีผลผลิตหรื อผลงานที่สามารถประเมินหรื อวัดผลออกมาเป็ นตัวเลขได้ ( Lag
Indicators) อีกทังการก
้
าหนด Competency จะเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในด้ านอื่น ๆ
สาหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของ Competency นันจะขอกล่
้
าวถึงในตอนถัดไป
(แหล่งข้อมูลอ้างอิ ง : หนังสือ Com petency – Based Human Resource Management เขี ยนโดย David D.
Dubois และ William J. Rothwell)

