เทคนิคการพัฒนาใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description) ตอนที่ 2

บทความโดย : ณรงค์วิทย์ แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ ทิ ้งท้ ายไว้ วา่ วันนี ้จะแนะนารายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนใบกาหนดหน้ าที่งาน ดังนัน้ เพื่อไม่ให้
เป็ นการเสียเวลา คงจะไม่ต้องเกริ่ นนาอะไรมากมายนะครับ สาหรับการเขียนใบกาหนดหน้ าที่งานผมขออธิบายไปทีละส่วน
ดังนี ้
1. ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตาแหน่ งงาน
ในส่วนนี ้ควรจะแสดงให้ เห็นว่าตาแหน่งงานนันๆมี
้ ชื่อตาแหน่งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศอย่างไร สังกัดหน่วยงาน
ใด เกรดหรื อระดับอะไร รายงานตรงต่อตาแหน่งอะไร ส่วนนี ้เขียนไว้ เพื่อให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งงานเท่านัน้ กรุ ณาอย่า
ใส่ชื่อผู้ดารงตาแหน่งลงในใบกาหนดหน้ าที่งาน เพราะจะทาให้ ยุ่งยากในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ดารง
ตาแหน่ง
2. วัตถุประสงค์ ของตาแหน่ งงาน
ส่วนนี ้เป็ นการเขียนแบบพรรณนาสันๆเพื
้ ่อให้ เห็นว่างานหลักของตาแหน่งงานนี ้คืออะไร ทาเพื่ออะไร เช่น "รับผิดชอบ
ในการวางแผน การบริ หารงานซ่อมบารุงเครื่ องจักรให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง" ถ้ าเราอ่านแค่นี ้ก็คง
จะพอทราบว่าตาแหน่งงานนี ้เป็ นตาแหน่งงานระดับไหน (ระดับบริ หารโดยดูจากคาว่าการวางแผน การบริ หารงานฯ) และ
พอจะทราบว่าขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบคืออะไร (ซ่อมบารุงเครื่ องจักร) รวมถึงได้ ทราบว่าวัตถุประสงค์ที่องค์กรมีตาแหน่ง
งานนี ้ขึ ้นมาเพื่ออะไร (เพื่อให้ ใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง)
3. หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ส่วนนี ้ถือเป็ นหัวใจสาคัญส่วนหนึ่งของใบกาหนดหน้ าที่งาน เพราะเป็ นส่วนที่จะนาไปเชื่อมโยงกับระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ส่วนนี ้ต้ องแสดงให้ เห็นว่าตาแหน่งงานนี ้มีความรับผิดชอบหลักอะไรบ้ าง กิจกรรมหลักคืออะไร ผลที่องค์กร
คาดหวังจากแต่ละกลุม่ งานคืออะไร อะไรคือตัวชี ้วัดผลงาน (PI = Performance Indicators) รวมถึงกาหนดว่าตัวชี ้วัดผลงานตัว
ใดบ้ างที่เป็ นตัวชี ้วัดผลงานหลักของตาแหน่งงาน (KPI = Key Performance Indicators) กรุณาดูตวั อย่างในตารางข้ างล่างนี ้
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4. ความท้ าทายของงาน
ส่วนนี ้จัดทาขึ ้นมาเพื่อให้ เห็นว่างานตาแหน่งนี ้ต้ องทางานยากหรื อท้ าทายอย่างไรบ้ าง ส่วนนี ้นอกจากจะนาไปใช้ ใน
การประเมินค่างานแล้ ว ยังสามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งได้ ด้วย เช่น ความท้ า
ทายของตาแหน่งงานด้ านการขายคือ ต้ องสร้ างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของบริ ษัทกับความพึงพอใจของลูกค้ า ต้ อง
ทางานกับผู้คนที่หลากหลายและมีความต้ องการแตกต่างกันไป ฯลฯ ดังนัน้ คนที่จะดารงตาแหน่งงานนี ้ได้ จะต้ องเป็ นคนที่มี
การเจรจาต่อรองเก่ง ต้ องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้ องปรับตัวเข้ ากับทุกคนได้ ฯลฯ
5. ผังการบริหารงานและผู้ใต้ บังคับบัญชา
ส่วนนี ้แสดงให้ เห็นว่าตาแหน่งงานนี ้มีสายการบังคับบัญชาเป็ นอย่างไร ทังต
้ าแหน่งผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ตาแหน่งงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา สาหรับตาแหน่งงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาน่ าจะระบุขอบเขตงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาไว้
อย่างย่อๆด้ วยนะครับ เช่น
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ขอบเขตงานโดยย่ อ
รับผิดชอบการบันทึกรายการบัญชีลกู หนี ้ เจ้ าหนี ้ ทรัพย์สินและค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ

6. อานาจดาเนินการ
เป็ นส่วนที่จะบ่งบอกว่าผู้ดารงตาแหน่งงานนี ้จะสามารถดาเนินการอนุมตั ิอะไรได้ บ้าง เช่น เบิกเงินสดล่วงหน้ าได้ ไม่
เกิน 2,000 บาท เป็ นตัวแทนบริ ษัทในการทาสัญญาผูกพันเรื่ องการซื ้อสินค้ าที่มีมลู ค่าไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นต้ น
7. การทางานร่ วมกับหน่ วยงานอื่น
เป็ นส่วนที่แสดงให้ เห็นว่าตาแหน่งงานนี ้จะต้ องติดต่อกับหน่วยงานใดบ้ าง(ทังภายในและภายนอก)
้
ติดต่อเรื่ องอะไร
ติดต่อบ่อยแค่ไหน

8.คุณสมบัติผ้ ดู ารงตาแหน่ ง
ส่วนนี ้ถือเป็ นหัวใจสาคัญอีกส่วนหนึง่ ของใบกาหนดหน้ าที่งานเพราะสามารถนาไปเชื่อมโยงกับการบริ หารงานในด้ าน
ต่างๆได้ อีกมาก เช่น การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาฝึ กอบรมและเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ส่วนนี ้ควรจะแบ่ง
ออกเป็ นส่วนย่อยๆดังนี ้
1. วุฒิการศึกษา ควรจะระบุวุฒิการศึกษาให้ ชัดเจน เช่น ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า เครื่ องกล ไม่
จาเป็ นต้ องระบุตอ่ ท้ ายว่า "หรื อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง" เพราะไม่มีใครรู้ ว่าคาว่าอื่นๆที่เกี่ยวข้ องนันมี
้ สาขาอะไรบ้ าง ถ้ าอยากจะ
เขียนควรจะไปเขียนตอนลงโฆษณาหนังสือพิมพ์จะดีกว่านะครับ
2. ประสบการณ์ ควรจะระบุใ ห้ ชัด เจนว่ามีป ระสบการณ์ ในด้ านใด เช่ น มี ประสบการณ์ การทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี ทัง้ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ไม่ควรกาหนดจากคุณวุฒิและประสบการณ์ ของผู้ดารง
ตาแหน่งปั จจุบนั
3. ความสามารถประจาตาแหน่ง (Job Competency) ควรจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ คือ ตาแหน่งงานนี ้ต้ องการความรู้
อะไรบ้ าง (Knowledge) ต้ องการทักษะอะไรบ้ าง (Skills) และต้ องมีความสามารถในการบริ หารจัดการอะไรบ้ าง (Mental
Abilities) ตัวอย่างเช่น
ความรู้
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การใช้
คอมพิวเตอร์




การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวางแผน

สรุป การจัดทาหรื อพัฒนาใบกาหนดหน้ าที่งานควรจะสามารถนาผลที่ได้ จากแต่ละส่วนไปใช้ ประโยชน์ได้ ไม่ใช่เขียน
แค่เพียงให้ มีหลักฐานว่าองค์กรของเรามีใบกาหนดหน้ าที่งานแล้ วเท่านัน้ และถ้ าองค์กรใดมีระบบอื่นๆรองรับหัวข้ อบางหัวข้ อ
ของใบกาหนดหน้ าที่งานแล้ ว เช่น มีผงั การดาเนินงานที่ เป็ นระบบอยู่แล้ ว มีค่มู ืออานาจดาเนินการอยู่แล้ ว ก็ไม่จาเป็ นต้ องใส่
หัวข้ อเหล่านี ้ไว้ ในใบกาหนดหน้ าที่งาน สุดท้ ายนี ้หวังว่าองค์กรต่างๆคงจะมีใบกาหนดหน้ าที่งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นนะ
ครับ

