การบริหารงานบุคคลบนพืน้ ฐานของความสามารถในงานสาหรับระบบ ISO (ตอนที่ 8)
• บทความโดย : ปิ ยะชัย_จันทรวงศ์ไพศาล
• อีเมล : piyachai@asianet.co.th

(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
ตัวอย่ าง Competency list
การจัดทา Competency list เพือ่ สารวจว่าตาแหน่งงานใด ควรจะมี Functional competency อะไรบ้ างที่เกี่ยวข้ อง บาง
เรื่ องเป็ นทักษะหรื อความรู้ทางเทคนิคก็ต้องใส่เข้ าไปด้ วยครับ โดยพิจารณาจาก Competency 3 กลุม่ หลัก คือ
1. ทักษะ (Skill)
2. ความรู้ (Knowledge)
3. ความสามารถหรื อพฤติกรรม (Personal attribute)
Title

ทักษะ ( Skill )

พนักงานฝ่ ายบุคคล

• ทักษะการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
• ทักษะการจัดทาและ
นาเสนอรายงาน

ผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์

• ทักษะการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ความรู้ (Knowledge)

ความสามารถหรือ
พฤติกรรม (Personal
attribute)

• ความรู้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

• มนุษยสัมพันธ์

• ความรู้ในเรื่ องประกันสังคม

• การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล

• ความรู้ในเรื่ องกองทุนเงินทดแทน

• การสือ่ สาร
• ความรู้ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ • การให้ คาปรึกษา
• ความรู้ด้านการบริ หารองค์กร

• ทักษะการโน้ มน้ าวและ
• ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและ
เจรจาต่อรอง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับงานบุคคล
• ทักษะการนาเสนอ
ผลงาน

• การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์
• การติดต่อ
ประสานงาน
• การประนีประนอม

• การตัดสินใจ
พนักงานจัดซื ้อ

• ทักษะการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
• ทักษะการเจรจาต่อรอง

• ความรู้ด้านการจัดซื ้อและจัดจ้ าง

• ความซื่อสัตย์

• ความรู้ในด้ านภาษี นาเข้ า

• ความมีวินยั ในตนเอง
• การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
• การสือ่ สาร

ผู้เขียนพยายามยกตัวอย่างให้ เห็นทังพนั
้ กงานระดับบริ หารและผู้ปฎิบตั ิงาน เพื่อให้ ผ้ อู ่านมองเห็นภาพว่า การ
จัดทา Competency list สามารถทาได้ ทงในส่
ั ้ วนที่เป็ น Professional competency และ Functional competency
เพียงแต่การจาแนกในเรื่ องทักษะ ความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมของแต่ละตาแหน่งแตกต่างกัน และอีกประการหนึ่ง
คือ ถึงแม้ จะมีหวั ข้ อของ Competency เดียวกัน แต่จุดมุ่งหมายหรื อความคาดหวังต่างกัน เช่น พนักงานบุคคลและ
พนัก งานจัด ซือ้ ควรมีทักษะการใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ เหมื อนกัน แต่สาหรั บ พนัก งานจัดซือ้ ต้ อ งการทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้ นหาแหล่งวัตถุดิบในอินเตอร์ เน็ตและโปรแกรมการออกเอกสาร P/O เป็ นหลัก แต่พนักงานบุคคล
ต้ องการทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เป็ นโปรแกรม Microsoft Office เพื่อจัดเตรี ยมข้ อมูลและนาเสนอรายงานเป็ น
หลัก และเช่นเดียวกันผู้จดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ต้องการทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เพียงแค่เปิ ดอ่านและแก้ ไข
ข้ อมูลได้ บ้าง รวมทังท
้ าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสือ่ สารเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าความต้ องการใน Competency ของตาแหน่งแตกต่างกัน แต่เมื่อฝ่ ายฝึ กอบรมจะจัดทา
หลักสูตรเพื่อเติมเต็ม Competency ดังกล่าว มักจะใช้ กาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมรวมให้ มีเนื ้อหาครอบคลุมสาหรับทุก
ตาแหน่งงานทังหมด
้
ข้ อดีคือจัดโปรแกรมการฝึ กอบรมง่าย ได้ คนเยอะ ข้ อเสียคือเนื ้อหาอาจจะมีมาก ทาให้ เสียเวลาและ
บางตาแหน่งได้ รับความรู้ แต่ไม่ได้ ใช้ นานไปก็ลมื บางตาแหน่งได้ ความรู้น้อ ยกว่าที่ต้องการ ก็ต้องเสียเงินจ่ายค่าฝึ กอบรม
เพิ่มเติมอีก ดังนัน้ ถ้ าเป็ นไปได้ ผู้เขียนเสนอให้ เดินทางสายกลาง คือ แบ่งเนื ้อหาหลักสูตรเป็ นกลุม่ ๆ เช่น หลักสูตรการใช้
โปรแกรม Microsoft Office เบื ้องต้ น , หลักสูตรการใช้ Microsoft Excel ขัน้ สูง, หลักสูตรเทคนิคการใช้ E-Document
ฯลฯ แล้ วให้ ตาแหน่งที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรใดให้ เข้ ากลุม่ หลักสูตรนัน้ แต่หากพบว่าตาแหน่งงานใดต้ องการหลักสูตรเป็ น
การเฉพาะ อาจจะส่งไปอบรมภายนอกหรื อจัดการอบรมเป็ นการเฉพาะขึ ้นอยูก่ บั ค่าใช้ จ่ายใดจะมากกว่าครั บ
หลังจากได้ รายการ Competency list ออกมาแล้ ว ให้ จัดทา Competency Profile เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ช่องว่างของ Competency ( Gap Analysis) โดยเปรี ยบเทียบผลการประเมิน Competency ที่พบจริ ง กับ
Competency ที่องค์กรคาดหวังจากตาแหน่งงานนันๆ
้ ถ้ ามี Competency ต่ากว่า ให้ นาไปสู่โปรแกรมการพัฒนา ถ้ ามี
Competency สูงกว่าที่คาดหวัง ให้ จดั ทาเป็ น Best Practice และจะกลายเป็ นมาตรฐานของ Competency ต่อไป (อ่าน
รายละเอียดในตอนที่ 6)

ในตอนหน้ า จะเข้ าสูใ่ นเนื ้อหาการจัดทาและวิเคราะห์ Competency Profile แล้ ววิเคราะห์หาช่องว่างด้ วย
Gap Analysis จากนันจะสรุ
้
ปในตอนท้ ายว่าจะทาอย่างไรจึงจะนาผลการประเมิน Competency ไปก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร โดยส่วนใหญ่ จะนาไปสร้ างเป็ น Job description ด้ วยเหตุผลที่ Auditor ที่ตรวจประเมิน ISO มักจะขอ
ตรวจสอบ คาถามที่ผ้ เู ขียนขอทิ ้งท้ ายให้ ผ้ อู า่ นลองคิดทบทวนดูครับว่า “ ถ้ าองค์กรไม่ทา Job description จะได้ หรื อไม่
และ ถ้ าองค์กรไม่มี JD จะผิดข้ อกาหนดใดบ้ างใน ISO 9001:2000 หรื อ ISO 14001:2004 หรื อ OHSAS 18001” วันหลัง
จะมาเฉลยครับ

