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ถ้ าต้ นไม้ ที่เราปลูกไว้ ดอกไม่สวย สีไม่สด เหมือนกับพันธุ์ที่เราได้ มา หลายครัง้ ที่เราตัดแต่งกิ่ง กาจัดเพลี ้ยซึ่งเป็ น
ศัตรูพืชไปแล้ ว ย้ ายที่ปลูกก็แล้ ว ตัดต้ นไม้ ใหญ่บดบังแสงอาทิตย์แล้ ว และทาหลายๆอย่างแล้ ว แต่ก็ยงั ไม่ดีขึ ้น ดอกไม้ ก็ยงั
ไม่สวยเหมือนเดิม หรื อถ้ าบ้ านใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่ องกลิน่ จากห้ องน ้า แม้ วา่ จะใช้ น ้ายาดับกลิน่ อย่างดีแล้ ว เจาะรูระบาย
อากาศเพิ่มขึ ้นแล้ ว รวมถึงมีการย้ ายประตูห้องน ้าก็ทามาแล้ ว แต่...กลิน่ อันไม่พงึ ประสงค์ก็ยงั ไม่หาย
กรณีดงั กล่าวนี ้ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนเลยว่าปั ญหาที่เกิดขึ ้นไม่ใช่ เป็ นปั ญหาที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าเสียแล้ ว ไม่ใช่ปัญหาที่
เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งเสียแล้ ว แต่....น่าจะเป็ นปั ญหาที่เกิดจากฐานราก เช่น ต้ นไม้ ที่ออกดอกไม่สวยอาจจะเกิดจากดิน
ไม่ดี ธาตุที่เป็ นประโยชน์ต่อต้ นไม้ ชนิดนันไม่
้ เพียงพอ หรื อในกรณี กลิ่นของห้ องน ้าอาจจะเกิดจากการวางระบบท่อและ
แผนผังของห้ องน ้าไม่ดีก็ได้
ปั ญหาการบริ หารคนในองค์กรก็เช่นเดียวกัน หลายครัง้ ที่เราไปแก้ ปัญหากันที่ปลายเหตุเหมือนกับการแก้ ปัญหา
ของดอกไม้ สวย กลิ่นเหม็นของห้ องน ้า แก้ ไปแก้ มาก็ไม่มีวิธีไหนที่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างถาวร แก้ ได้ เพียงชั่ วครัง้
ชัว่ คราวเท่านัน้ สาเหตุสาคัญอย่างหนึง่ ที่ทาให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารคนขององค์กรคือ ปั ญหาเชิงโครงสร้ าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงสร้ างของการแบ่งหน้ าที่งานหรื อเรามักจะเรี ยกกันว่า Job Description (JD) หลายองค์กรฮิตเขียน JD กัน
ตามกระแส เช่ น ช่ ว งนี ก้ ระแสของการเขี ย น JD บนพื น้ ฐานของตั ว ชี ว้ ัด ผลงาน ( Performance Indicator) และ
ความสามารถ (Competency) กาลังฮิต ก็เฮละโลทากันเสียเงินเสียทองเสียเวลากันไปมากมายแต่สดุ ท้ ายก็ได้ แค่กระดาษ
ที่ไม่ได้ นาไปใช้ ประโยชน์อะไร เพราะอะไรจึงเป็ นเช่นนัน.....ก็
้
เพราะว่าเราไปแก้ ไขปั ญหาที่ปลายเหตุนนั่ เอง
แล้ วทาอย่างไรจึงจะเรี ยกว่าแก้ ไขปั ญ หาได้ ตรงจุด เพื่อให้ องค์ กรต่างๆนาไปใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาใบ
กาหนดหน้ าที่งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางดังนี ้
• ทบทวนภารกิจหลักขององค์กร
หลายครัง้ ที่เราเริ่ มต้ นเขียนใบกาหนดหน้ าที่งานจากตาแหน่งงาน ซึ่งในความเป็ นจริ งต้ องเริ่ มเขียนตังแต่
้ หน้ าที่
หลัก ขององค์ กรก่ อน อะไรคือภารกิ จ หลัก อะไรคือภารกิ จรอง อะไรคื อภารกิ จสนับ สนุน ที่ต้ องทาเอง อะไรคือภารกิ จ
สนับสนุนที่สามารถจ้ างคนอื่นทางาน การจัดโครงสร้ างการบริ หารงานดีอยูแ่ ล้ ว หรื อมีจดุ ไหนบ้ างที่ควรปรับปรุง

• กระจายภารกิจหลักสูห่ น่วยงาน
เมื่อรับทราบภารกิจหลักขององค์กรแล้ ว ควรจะกระจายภารกิจเหล่านันไปสู
้ ห่ น่วยงานต่างๆ เพื่อดูว่าหน่วยงาน
ไหนมี ป ริ ม าณงาน (Workload) มากน้ อ ยกว่ากัน หน่ว ยงานไหนมี งานที่ ซา้ ซ้ อ นกัน หน่ว ยงานไหนบ้ า งที่ เป็ นตัวคอย
ตรวจสอบหรื อถ่วงดุลการทางานกัน
• ทบทวนชื่อตาแหน่งงาน
ประเด็นสาคัญที่สดุ สาหรับองค์กรที่มีคนอยู่แล้ วคือ จงจาไว้ ว่า “ อย่าเขียน JD ตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่ง ” ที่
กล่าวเช่นนี ้ก็เพราะว่าหลายองค์กรคิดว่าตาแหน่งของแต่ละคนคือตาแหน่งงาน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหนึง่ มีตาแหน่งดังนี ้
ผู้จดั การแผนก ผู้ช่วยผู้จดั การแผนก หัวหน้ าหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้ าหน่วย หัวหน้ างานอาวุโส หัวหน้ างาน เขาก็มกั จะคิดว่ามี
ตาแหน่งทังหมด
้
6 ตาแหน่ง ทัง้ ๆที่จริ งแล้ วมีเพียง 3 ตาแหน่งคือ ผู้จัดการแผนก หัวหน้ าหน่วย และหัวหน้ างาน ส่วน
ตาแหน่งที่ เหลือนัน้ เมื่อวิเคราะห์ กัน จริ งๆแล้ วปรากฏว่าไม่ใช่ตาแหน่ง แต่...เป็ น ชื่ อยศของผู้ด ารงตาแหน่ง เพราะถ้ า
วิเคราะห์ดูเนือ้ งานกันแล้ วจะพบว่างานเกือบร้ อยเปอร์ เซ็นต์เหมือนกัน เพี ยงแต่คนที่มีชื่อยศสูงว่ามีอานาจดาเนินการ
บางอย่างเพิ่มเติมเท่านัน้ ถ้ าองค์กรยังเคลียร์ จุดนี ้ไม่ได้ รับรองได้ เลยว่าจะเขียน JD ให้ ดีขนาดไหน จะเขียนอีกสักกี่รอบ ก็
ยังไม่มีประสิทธิภาพอยูด่ ี
• กระจายภารกิจหลักของหน่วยงานสูต่ าแหน่งงาน
เมื่อเคลียร์ เรื่ องชื่อยศของผู้ดารงตาแหน่งกับชื่อตาแหน่งงานเรี ยบร้ อยแล้ ว ควรจะจัดทาตารางการกระจายความ
รับผิดชอบให้ ชดั เจนก่อน แล้ วค่อยไปลงมือจัดทาใบกาหนดหน้ าทีง่ าน ตัวอย่างของการกระจายหน้ าที่งานมีดงั นี ้
งำนสรรหำพนักงำน (Recruitment)
ผู้จัดกำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

ผู้จัดกำรแผนกสรรหำ

เจ้ ำหน้ ำที่สรรหำ

• วางแผนกาลังคนประจาปี

• วางแผนการสรรหา

• ติดต่อสือ่ โฆษณารับสมัครงาน

• อนุมตั ิงบประมาณการสรรหา

• สัมภาษณ์ร่วมกับต้ นสังกัด

• ประสานงานการนัดสัมภาษณ์

• สัมภาษณ์ร่วมกันต้ นสังกัด(เฉพาะ (ตาแหน่งตา่ กว่าผู้จดั การ)

• จัดทาเอกสารการจ้ างงาน

ตาแหน่งระดับผู้จดั การขึ ้นไป)

• ตรวจสอบสัญญาจ้ างงาน

• ฯลฯ

• อนุมตั ิการจ้ างงาน

• ฯลฯ

• ฯลฯ

สรุป การทบทวนภารกิจหลัก โครงสร้ างตาแหน่งงานและกิจกรรมหลักของหน่วยงานและตาแหน่งงาน ถือเป็ นเรื่ อง
สาคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานและการบริ หารงานด้ านต่างๆขององค์กร ดังนัน้ สิ่ง
แรกที่องค์ กรควรจะทานอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมและหาที่ปรึ กษาจากภายนอกคือ การทบทวนภารกิ จ โครงสร้ าง
ตาแหน่งงานและการกระจายหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ ชดั เจนก่อน
สุดท้ ายนี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าองค์กรไหนที่กาลังจะทบทวนใบกาหนดหน้ าที่งานหรื อมีแผนที่ทบทวนในอนาคต
อันใกล้ นี ้ ขอให้ ลองหยุดคิดเพื่อทบทวนประเด็น ต่างๆที่ผมได้ นาเสนอมาก่อนนะครับ อย่างน้ อยก็ น่าจะทาให้ ท่านพอ
มองเห็นจุดอ่อนเชิงโครงสร้ างในปั จจุบนั ที่คนจริ งกาลังนัง่ ทับกันอยูห่ รื อเงาของผู้ดารงตาแหน่งบังอยูไ่ ด้ ชดั เจนและรอบด้ าน
มากยิ่งขึ ้นนะครับ

