ใบกำหนดหน้ ำที่งำนแบบมูลค่ ำเพิ่ม (SMART JOB DESCRIPTION)

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

เอกสารฉบับหนึ่งที่บางองค์ กรเรี ยกว่า "ใบพรรณนาหน้ าที่งาน" บางองค์กรเรี ยกว่า "ใบอธิ บายลักษณะงาน"
ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า "Job Description" บาง เรี ยก "Job Profile" บ้ าง มักจะเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นมาเพื่อให้ องค์กรดูดีว่า
มีระบบ ทาขึน้ มาเพื่อป้ องกันการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบมาตรฐานต่างๆเท่านัน้ ในความเป็ นจริ งก็ ไม่ได้ ถูก
นามาใช้ งานให้ ค้ มุ ค่าเท่าไหร่ เพราะโดยเนื ้อหาของมันแล้ วยังไม่สามารถนาไปใช้ งานอะไรได้ มากมายนัก
ใบกาหนดหน้ าที่งานแบบเก่าไม่คอ่ ยแตกต่างอะไรกับบัตรประจาตัวประชาชนแบบเก่าที่เราไม่ต้องพกพาไปไหน
ตลอดเวลา เมื่อไหร่จาเป็ นค่อยพกพาไป เช่น ไปสมัครเรี ยนต่อ ไปติดต่อราชการเท่านัน้ แต่ในชีวิตประจาวันไม่ต้องพกพาก็
ได้ เหมือนกับหลายองค์กรที่มกั จะพูดเสมอว่ าบริ ษัทเราไม่มีใบกาหนดหน้ าที่งาน แต่เราก็ยงั สามารถทาธุรกิจมาได้ เป็ น
ยี่สบิ สามสิบปี ก็อยูไ่ ด้ ไม่เห็นต้ องมีใบกาหนดหน้ าที่งานเลย พูดอย่างนี ้ก็ถกู (เพียงบางส่วน) แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว องค์กร
ไหนที่ไม่มีใบกาหนดหน้ าที่งาน เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องมี เช่น เมื่อองค์กรนาเอาระบบต่างๆเข้ ามาใช้ เช่น ระบบคุณภาพ
ระบบการประเมินผลงานแบบมีตวั ชี ้วัด ระบบการสรรหาบุคลากร ฯลฯ ระบบเหล่านี ้จะกาหนดให้ องค์กรระบุหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและตาแหน่งงานให้ ชดั เจน มิฉะนันจะน
้ าเอาระบบเหล่านี ้มาใช้ ไม่ได้
ปั จจุบนั นี ้ประเทศไทยเริ่ มนาเอาบัตรประชาชนรูปแบบใหม่มาใช้ แล้ วเราเรี ยกว่าบัตร SMART CARDนอกจากจะ
เปลีย่ นชื่อแล้ ว ยังเพิ่มมูลค่าของบัตรประชาชนเดิมให้ มากยิ่งขึ ้น นัน่ ก็คือนาเอาข้ อมูลต่างๆนอกเหนือจากข้ อมูลชื่อบุคคล
เหมื อนบัตรประชาชนแบบเก่าลงไป ต่อจากนี ไ้ ปใครไม่พ กบัตรประชาชนอาจจะถอนเงิน ไม่ได้ จ่ายภ าษี ไม่ได้ ติดต่อ
หน่วยงานราชการหรื อเอกชนไม่ได้ เข้ ารั กษาตัวในโรงพยาลบาลไม่ได้ ฯลฯ เราจะเห็น ว่าการเพิ่ มข้ อมูลลงไปในบัต ร
ประชาชนนอกจากจะช่วยให้ ระบบฐานข้ อมูลเป็ นระบบเดียวกันแล้ ว ยังจะช่วยให้ คนพกบัตรประชาชนติดตัวตลอดเวลา
มากยิ่งขึ ้น
เช่นเดียวกันกับใบกาหนดหน้ าที่งาน ถ้ าเราต้ องการให้ ใบกาหนดหน้ าที่งานถูกนาไปใช้ งานมากขึ ้นกว่าที่เป็ นอยู่
เราจะต้ องเปลี่ยนใบกาหนดหน้ าที่งานแบบเดิมให้ เป็ น SMART JOB DESCRIPTION เช่นกัน แต่เราควรจะใส่อะไรเพิ่มลง
ไปในใบกาหนดหน้ าที่งานบ้ างจึงจะทาให้ ใบกาหนดหน้ าที่งานมีมลู เพิ่มขึ ้น
ผมขอแนะนาแนวทางในการพัฒนาใบกาหนดหน้ าที่งานแบบเก่าเป็ น SMART JOB DESCRIPTION ดังนี ้

1. พัฒนารูปแบบและเนื ้อหาของใบกาหนดหน้ าที่งานให้ สมบูรณ์
ขันตอนแรกควรจะเริ
้
่ มจากการทบทวนรู ปแบบ เนื ้อหาสาระของใบกาหนดหน้ าที่งานก่อนว่าควรจะมี
อะไรบ้ าง ควรจะเริ่ มต้ นจากการตังค
้ าถามจากคนกลุม่ ต่างๆในองค์กร เช่น ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชาของ
ตาแหน่งงาน ผู้ดารงตาแหน่ง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ว่ากลุม่ คนเหล่านี ้เขาต้ องการอะไรจากใบกาหนด
หน้ าที่งาน แล้ วจึงค่อยนาเอาคาตอบเหล่านันมาออกแบบใบก
้
าหนดหน้ าที่งาน ส่วนสาคัญที่ผมคิดว่า
น่าจะมีอยูใ่ นใบกาหนดหน้ าที่งานแบบใหม่คือ


หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลัก ซึ่ ง จะต้ องประกอบไปด้ วยหน้ าที่ ง านหลัก (Key Result Area)
กิ จ กรรมหลัก (Key Activity) วัต ถุป ระสงค์ ข องงาน (Objective/Expected Results) ตัว ชี ว้ ัด
ผลงาน (Performance Indicator)



ความท้ าทาย ความเสีย่ ง จุดวิกฤติ จุดควบคุมที่สาคัญหรื อความยากของงาน



คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ง ซึ่งนอกเหนือจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ควรจะรวมถึง
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถส่วนบุคคล (Mental Ability/Personality)



องค์ประกอบอื่นๆตามความเหมาะสม เช่น การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น สายการบังคับบัญชา
อานาจดาเนินการ ฯลฯ

2. กาหนดแนวทางการนาใบกาหนดหน้ าที่งานไปใช้ งานในด้ านต่างๆ
ถึงแม้ บตั รประชาชนแบบ SMART CARD จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีรหัสที่จะไป
เชื่อมต่อกับตู้ ATM ของธนาคารได้ ไม่สามารถนาไปเชื่อมต่อกับระบบฐานข้ อมูลของหน่วยงานต่างๆได้
รับรองได้ วา่ บัตร SMART CARD ก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากบัตรประชาชนแบบเดิม เช่นเดียวกันกับใบ
กาหนดหน้ าที่งานถึงแม้ รูปแบบหรื อเนื ้อหาจะดีมาก แต่ถ้าขาดการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ งานในระบบ
ต่างๆแล้ ว SMART JD ก็คงจะไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกัน
เพื่ อ ให้ SMART JD มี มูลค่ าเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึน้ จึ งขอแนะน าว่า องค์ ก รควรจะก าหนดชุ ด ของเอกสาร
ดังต่อไปนี ้คูก่ บั ใบกาหนดหน้ าที่งาน


การก าหนดผลตอบแทน (Compensation) ควรจะน าเอาใบก าหนดหน้ า ที่ ง านไปใช้ ใ นการ
ประเมินค่างานเพื่อหาระดับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง



แบบคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน ต้ องออกแบบการคัดเลือกให้ เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ดารง
ตาแหน่งไว้ ล่วงหน้ า และทุกครัง้ ที่มีการคัดเลือกบุคลากร กรรมการคัดเลือกจะต้ องถือ JD และ
แบบการคัดเลือกไปด้ วยทุกครัง้



แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ต้ องออกแบบหัวข้ อการประเมินทังการประเมิ
้
นผลของงาน และ
การประเมินความสามารถ (Competency) ของแต่ละตาแหน่งงานไว้ ล่วงหน้ า เพราะต่อไปใบ
ประเมินผลงานจะต้ องออกแบบเฉพาะตาแหน่ง ไม่ใช่ใช้ ใบเดียวประเมินทุกตาแหน่ง



เส้ นทางการพัฒนาและฝึ กอบรม (Training Road Map) ควรจะนาเอาความสามารถของตาแหน่ง
งานไปจัดทาเส้ นทางความก้ าวหน้ าในการพัฒนาและฝึ กอบรม เพื่อให้ ทราบว่าเมื่อไหร่ ผ้ ดู ารง
ตาแหน่งต้ องได้ รับการฝึ กอบรมอะไรบ้ าง อะไรก่อนหลัง



เส้ นทางความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) ควรจะนาเอาใบกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่ง
งานต่างๆมาเชื่อมโยงกันเพื่อกาหนดว่าตาแหน่งใดจะเติบโตขึ ้นไปในตาแหน่ งใดได้ บ้าง แต่ละ
เส้ นทางการเติบโตมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรบ้ าง

ดังนัน้ การพัฒ นาใบกาหนดหน้ าที่ งานแบบเดิมไปสู่ SMART JOB DESCRIPTION จึงเป็ นฐานรากที่สาคัญ
สาหรับการต่อยอดไปสู่การบริ หารบุคลากรที่มีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในปั จจุบันและ
อนาคตจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยทางด้ านการบริ หารบุคลากรมากกว่าปั จจัยด้ านเงินทุนหรื อเทคโนโลยี สาหรับ SMART JD ของ
แต่ละองค์ กรไม่จาเป็ นต้ องมีรูปแบบ เนือ้ หาสาระเหมือนกับองค์กรอื่น ทังนี
้ ้ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ประเด็นที่ควรคานึงถึงมากที่สดุ คือเมื่อพัฒนา JD ขึ ้นมาแล้ วสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆได้ หรื อไม่มากน้ อย
เพียงใด นี่คือหัวใจสาคัญของ SMART JOB DESCRIPTION ครับ

