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ในบทความที่แล้ วได้ ชี ้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่ Line Manager ต้ องมีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรงในงานบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้ อธิบายถึงภาพแสดงการเชื่อมโยงงานด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
Line Manager โดยแบ่งออกเป็ น 7 มิติ ซึง่ จะใช้ ชื่อเรี ยกว่า "7 HR Dimensions for Line Manager" ได้ แก่
1. Job Analysis
2. Recruitment & Selection
3. Performance Management System
4. Training & Development
5. Career development
6. Compensation System
7. Motivation System
สาหรับส่วนถัดไปจะขอชี ้แจงรายละเอียดของแต่ละมิติในด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ Line
Manager จะต้ องเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง ดังนี ้


มิติท่ ี 1 -- Job Analysis

ในฐานะที่คณ
ุ เองเป็ นหัวหน้ าหรื อผู้บงั คับบัญชาของทีมงาน คุณเคยมีความรู้สกึ หรื อคาถามเหล่านี ้เกิดขึ ้นบ้ างหรื อไม่ ขอให้
คุณตรวจสอบคาถามและตอบคาถามแต่ละข้ ออย่างจริ งใจ
ข้ อคำถำม
1. คนในทีมยังไม่รู้ถึงภาระหน้าที่ และเป้ าหมายของหน่วยงาน
2. ไม่รู้ว่าวันวันหนึ่ ง ลูกน้องทางานอะไรบ้างลูกน้องบอกไม่ว่างเสมอ
3. เวลาจะมอบหมายงานพิเศษหรื องานด่วนให้ทีไร
4. เกิดการเกี่ยงงานกันขึ้นภายในทีมงาน โดยอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบ

มี

ไม่ มี

5. สังเกตเห็นว่าคนในทีมทางานยุง่ ตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้วา่ ทาอะไร ไปหาทีไรยุง่
ทุกที
6. เมื่อจะหาคนเพิ่มหรื อทดแทนคนเดิมที่ลาออกไป มักจะได้คนมาไม่ตรงกับ
คุณสมบัติที่ตอ้ งการ

คาถามต่าง ๆ เหล่านี ้ คุณได้ หาคาตอบให้ กับคาถามของคุณหรื อไม่ ….หากคุณมีคาถามเกิดขึน้ ในใจ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้ อใดข้ อหนึง่ ขอให้ เริ่ มมองย้ อนไปที่ต้นเหตุของคาถาม….นัน่ ก็คือ คุณได้ มีการตรวจสอบหน้ าที่งานของหน่วยงานหรื อ
ของทีมงานบ้ างหรื อยัง เครื่ องมือหนึง่ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ตรวจสอบหน้ าที่งานของหน่วยงานและตาแหน่งงาน ภาษา HR
จะเรี ยกว่า Job Analysis เป็ นการวิเคราะห์รายละเอียดของงานว่างานในแต่ละตาแหน่งทาอะไรบ้ าง มีความเกี่ยวข้ องกับ
หน่วยงานอื่นอย่างไร รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งงานนันเป็
้ นอย่างไร นอกจากนี ้ยังทาให้
ทราบว่าหน่วยงานมีวิสยั ทัศน์ (Vision) เป้าหมาย (Goal) และหน้ าที่งานของหน่วยงานเป็ นอย่างไร….ทังนี
้ ้การทา Job
Analysis จะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญเพื่อการจัดทา Functional Description - และ Job Description - ใบกาหนดหน้ าที่งาน
ของตาแหน่งงาน สาหรับประโยชน์ที่ Line Manager จะได้ รับ หากมีการจัดทา Functional Description และ Job
Description ได้ แก่


ทาให้ การทางานมีเป้าหมายเดียวกันในการตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่กาหนดขึ ้น



เป็ นช่องทางหนึ่งที่ทาให้ หวั หน้ างานมีโอกาสสร้ างความเข้ าใจที่ตรงกันถึงภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบในการทางานของลูกทีม



หัวหน้ ารู้วา่ ลูกน้ องแต่ละคนทางานอะไรบ้ าง ตอบสนองต่อความต้ องการหรื อความคาดหวัง
บ้ างหรื อไม่



ลูกน้ องตระหนักและเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ทา



หัวหน้ างานสบายใจในการมอบหมายงานให้ ลกู น้ อง และลูกน้ องไม่มีข้ออ้ างใด ๆ ที่จะเกี่ยง
งาน



ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการหาคนเพิ่มหรื อทดแทนให้ ตรงกับงาน คุณสมบัติ และความสามารถที่
หัวหน้ างานต้ องการ

แล้ ว Functional Description และ Job Description ควรมีหน้ าตาอย่ างไร?
Functional Description หรือ ใบกาหนดหน้ าที่งานของหน่ วยงาน ควรประกอบด้ วยหัวข้ อสาคัญต่ าง ๆ
ดังต่ อไปนี ้



วิสยั ทัศน์ (Vision) - บ่งบอกว่าหน่วยงานมีความต้ องการจะเป็ นหรื อความฝั นที่จะไปให้ ถึ ง
อย่างไร ทังนี
้ ้วิสยั ทัศน์ของหน่วยงานควรจะเชื่อมโยงจากวิสยั ทัศน์ขององค์กร



เป้าหมายของหน่วยงาน (Goal) - บ่งบอกว่าหน่วยงานมีเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างไร
บ้ าง ซึง่ ควรจะตอบสนองต่อเป้าหมายหลักขององค์กรหน้ าที่งานของหน่วยงาน - บ่งบอกว่า
หน่วยงานจัดตังขึ
้ ้นมามีภารกิจหน้ าที่โดยรวมอย่างไรบ้ าง การจัดทาหน้ าที่งานของหน่วยงาน
อาจเขียนเป็ นข้ อ ๆ (จานวนข้ อจะมากหรื อน้ อย ขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างการจัดหน่วยงานของแต่
ละหน่วยงาน



หน่วยงานย่อยที่สงั กัด - บ่งบอกว่าหน่วยงานประกอบด้ วยแผนก หรื อส่วนอะไรบ้ าง

Job Description หรื อ ใบกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน เป็ นการกาหนดหน้ าที่งานมาตรฐานของตาแหน่ง
งานโดยไม่พิจารณาตัวบุคคล แต่การจัดทา Job Description ของตาแหน่งงานสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการเขียน Job
Description ของบุคคลซึง่ ควรให้ สอดคล้ องกับ Job Description ของตาแหน่งงาน ดังภาพแสดงความสัมพันธ์ตอ่ ไปนี ้
ทังนี
้ ้การจัดทา Individual Job Description ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการและความจาเป็ นขององค์กร บางองค์กรมีการจัดทา
เฉพาะ Position Job Description แต่บางองค์กรมีการจัดทา Individual Job Description…..สาหรับหน้ าตาของการ
จัดทา Job Description นัน้ ควรจะประกอบด้ วยข้ อมูลที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี ้


ข้ อมูลทัว่ ไปของตาแหน่งงาน - ประกอบด้ วยชื่อตาแหน่งงาน หน่วยงานที่สงั กัด ระดับของ
ตาแหน่งงาน และตาแหน่งของผู้บงั คับบัญชาโดยตรง



ผัง โครงสร้ างต าแหน่ง งาน - ประกอบด้ ว ย 3 ขัน้ หลัก ๆ ได้ แ ก่ ต าแหน่ง งานของตนเอง
ตาแหน่งงานของหัวหน้ างานโดยตรง และตาแหน่งงานของลูกน้ องโดยตรง (ถ้ ามี)



วัตถุประสงค์ ของตาแหน่งงาน - บ่งบอกว่าตาแหน่งงานนีจ้ ัดตัง้ ขึ ้นมามีวัตถุประสงค์ เป็ น
อย่างไร ทาไมถึงต้ องมีตาแหน่งงานนี ้ ส่วนใหญ่จะเขียนเป็ นประโยคสัน้ ๆ ประมาณ 3-4
บรรทัด



หน้ าที่งานหลักและกิจกรรมของหน้ าที่งานหลัก - การเขียนให้ ตอบคาถาม "What" มากกว่า
"How" โดยให้ เขียนว่าตาแหน่งงานนี ้ทาอะไรบ้ าง ทังนี
้ ้ให้ จดั หมวดหมูข่ องหน้ าที่งานหลักก่อน
หลังจากนันให้
้ เขียนกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในแต่ละหน้ าที่งานหลัก



ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน งบประมาณ และอานาจอนุมั ติ - ตาแหน่งงานนี ้มีทรัพย์สินที่
ต้ องดูแลอะไรบ้ าง หรื องบประมาณที่ต้องอนุมตั ิเป็ นอย่างไร โดยส่วนใหญ่จะเป็ นหน้ าที่งาน
ของตาแหน่งผู้บริ หารขององค์กร



การติ ดต่อ กับ หน่ว ยงานอื่น - ต าแหน่ง งานนีต้ ้ องมีก ารติ ดต่อ ประสานงานกับ หน่ว ยงาน
ภายในและ/หรื อภายนอกหรื อไม่ เรื่ องและความถี่ในการติดต่อเป็ นอย่างไร



คุณสมบัติขนต
ั ้ ่าของตาแหน่งงาน - เป็ นคุณสมบัติโดยทัว่ ไปขันต
้ ่าที่จาเป็ นของตาแหน่งงาน
ได้ แก่ การศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถทัว่ ไป เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การใช้ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น



ความสามารถในงาน - เพื่ อให้ งานของต าแหน่งงานนี ป้ ระสบความสาเร็ จ ควรจะต้ องมี
ความสามารถในงาน (Job Competency) ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ
(Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หรื อ "KSAs" อย่างไรบ้ างบทบาทของ HR
Dept. กับ Line Manager เป็ นอย่ างไร

พูดมาถึงตรงนี ้ อาจคิดว่า HR Dept. ไม่มีบทบาทอะไร… ถ้ า HR Dept. ไม่มีบทบาทหรื อหน้ าที่อะไร คนที่ทางาน
ด้ าน HR อาจตกงานได้ คะ….(ดิฉันก็อาจไม่มีงานทาเช่นเดียวกัน เพราะทางานในสายวิชาชีพ HR ด้ วยเหมือนกัน)…
บทบาทหน้ าที่ของ HR Dept. กับ Line Manager มีดงั นี
บทบาทหน้ าที่ของ HR Dept.

บทบาทหน้ าที่ของ Line Manager

1. จัดเตรียมรูปแบบหรือแบบฟอร์ มการ
วิเคราะห์งาน ใบกาหนด
หน้ าที่งานของหน่วยงาน และใบกาหนด
หน้ าที่งานของตาแหน่ง
งานให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร

1. จัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานของหน่วยงาน และสื่อสาร
ให้ กบั สมาชิกในทีมรับรู้และเข้ าใจถึงวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย
และหน้ าที่งานของ หน่วยงาน

2. ฝึ กสอนเพื่อทาความเข้ าใจการจัดทาใบ
กาหนดหน้ าที่งานของหน่วยงาน และใบ
กาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงานให้ กบั
Line Manager

2. คัดเลือกตัวแทนที่จะจัดทาใบกาหนดหน้ าที่ของ
ตาแหน่งงาน โดยพิจารณาจากความรู้ และประสบการณ์
ในงาน

3. รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้ วนของ 3. ตรวจสอบ และให้ คาแนะนาในการจัดทาใบกาหนด
การจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งานของ
หน้ าที่งานของตาแหน่งงานที่จดั ทาขึ ้น
หน่วยงาน และใบกาหนดหน้ าที่งานของ
ตาแหน่งงาน
4. ให้ คาปรึกษาแนะนาการจัดทาใบกาหนด
หน้ าที่งานของหน่วยงาน และใบกาหนด
หน้ าที่งานของตาแหน่งงาน

4. จัดประชุมกับลูกทีมที่มีตาแหน่งงานเดียวกันให้ จดั ทาใบ
กาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงานรายบุคคล โดยเขียนให้
สอดคล้ องกับหน้ าที่งานของตาแหน่งงานมาตรฐานที่ถกู
จัดทาขึ ้นมา

5. นาใบกาหนดหน้ าที่งานของตาแหน่งงาน
มาใช้ บริหารและพัฒนา พนักงานในองค์กร

5. ให้ คาแนะนา และชี ้แจงการจัดทาใบกาหนดหน้ าที่งาน
ให้ กบั พนักงานรายบุคคล

สรุปว่าการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อจัดทา Functional Description และ Job Description เป็ นหน้ าที่
ของทัง้ HR Dept. และ Line Manager ที่ต้องทางานร่ วมกัน….ใบกาหนดหน้ าที่งานที่ครบถ้ วนถูกต้ อง จะเป็ นเครื่ องมือที่
สาคัญสาหรับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอื่น ๆ ซึง่ จะขอกล่าวถึงในสัปดาห์ถดั ไป
(หากผู้อ่านมีข้อแนะนาหรื อคาติชมใด ๆ เพื่อให้ งานเขียนบทความของดิฉันเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ของท่านมาก
ยิ่งขึ ้น ดิฉนั ยินดีที่จะรับฟั งข้ อเสนอแนะ คาถาม หรื อประเด็นที่สงสัย โดยผู้อ่านสามารถติดต่อมายังดิฉนั ได้ โดยตรงที่เบอร์
โทรศัพท์ 01-336-6729 หรื อ 02-454-5572 หรื อติดต่อมายังอีเมล์ที่ p_arporn11@hotmail.com)

