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ประโยชน์ ของ Job Profile
องค์กรหลายแห่งอาจจะมีปัญหาทุกครัง้ เมื่อมีการปรับเลือ่ นตาแหน่ง การประเมินผลงาน การขึ ้นเงินเดือน แต่หาก
องค์กรสามารถกาหนดแนวทางที่เหมาะสมจากการประเมิน Competency และ KPI ปั ญหาดังกล่าวจะลดน้ อยลง ไม่ใช่
หมดไปเลยนะครับ เพราะวิสยั ของคนไทย ไม่ชอบให้ ใครเก่งกว่า หรื อ เด่นเกิน และอีกประการหนึ่ง คือ การบริ หาร “ คน ”
จะทาให้ ทกุ ฝ่ ายพอใจเท่าเทียมกัน คงไม่ได้ แต่จะทาอย่างไร ให้ ทกุ คนยอมรับความเป็ นจริ งในวันนี ้ เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
ในวันหน้ า เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งกว่า ที่สาคัญหัวหน้ างานต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปรับปรุ งผลงานและบริ หารงาน
ด้ วยความยุติธรรมเป็ นสิง่ สาคัญ
จากการทา Job Profile ผู้อ่านคงจะพบว่า สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ทัง้ ด้ านการรั บสมัครพนักงาน การ
ประเมินผลงาน การปรับเลื่อนตาแหน่ง การให้ รางวัลผลตอบแทน ฯลฯ โดยอาศัยองค์ประกอบของ Job Profile ดัวกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การใช้ ประโยชน์จาก Competency และ KPI เพื่อการบริ หารงานบุคคลและฝึ กอบรม กล่าวคือ
Competency จะแสดงให้ เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน KPI จะแสดงให้ เห็นถึง ผลการ
ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ ดังนันเมื
้ ่อเราเชื่อมโ ย งให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของ Competency และ KPI จะทาให้
องค์กรรู้วา่
1. ควรสนับสนุนพนักงานที่มี Competency สูง และมี KPI ตามเป้าหมายหรื อสูงกว่าเป้าหมาย
2. ควรรี บดาเนินการกับพนักงานที่มี Competency ต่า และมี KPI ต่า หากเห็นว่า ไม่สามารถพัฒนา Competency
ของพนักงานท่านนันต่
้ อไปได้
3. ควรรี บแก้ ไขและช่วยเหลือพนักงานที่มี Competency สูง แต่มี KPI ต่า แสดงว่าอาจจะมีปัญหาภายในหน่วยงาน
นัน้ ต้ องรี บลงมาสะสางปั ญหาโดยเร็ ว
4. ควรปรับปรุ งระบบการฝึ กอบรมสาหรับพนักงานที่มี Competency ต่า แต่มี KPI สูง แสดงว่า หากสนับสนุนให้
พัฒนา Competency สูงขึ ้น น่าจะได้ ผลงานมากกว่าเดิม หรื อ อาจจะมาจากกาหนด KPI ต่ากว่าเป้าหมายจน
เกิน ไป หากเป็ นกรณีหลัง ผู้บริ หารควรเข้ าไปพิจารณาการปรับเป้าหมายของ KPI ใหม่
ผู้เขียนหวังว่า Job Profile อาจจะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่ทดแทนการทา JD แบบเดิมๆที่ระบุเพียงคุณสมบัติและหน้ าที่
ความรับผิดชอบเท่านัน้ และผลจากการวิเคราะห์ Competency และ KPI นี ้จะทาให้ เราสามารถพัฒนาบุคลากรและ
ปรับเปลีย่ นระบบการฝึ กอบรมขององค์กรให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ ้น ต่อไปนี ้ การหา Training need ที่แต่

เดิมมักจะใช้ การค้ นหาจากแบบสอบถามความต้ องการฝึ กอบรม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ไม่ใช่การวิเคราะห์ ความต้ องการ
ฝึ กอบรม (Training need analysis) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความสามารถตามที่ ISO ต้ องการ เพราะเป็ นการเสนอ
หลักสูตรการฝึ กอบรมเรื่ องต่างๆให้ หน่วยงานพิจารณาแล้ วฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรมก็ นาไปใช้ เป็ นแผนการฝึ กอบรม
ประจาปี มากกว่า จึงไม่นา่ แปลกใจที่หลักสูตรจากหน่วยงานที่ร้องขอให้ ทาแผนฝึ กอบรมเป็ นหลักสูตรในลักษณะ “Nice to
Know” มากกว่า “Need to Know”
การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continual Improvement)
ปั จจัยสุดท้ ายที่ทาให้ ISO ให้ ความสาคัญกับ HR คือ ISO ทุกระบบงานจะขมวดปมสุดท้ ายให้ องค์กรต้ องมีการ
พัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เช่น ISO 9001:2000 ข้ อกาหนดที่ 8.5.1 ที่ระบุว่า “ องค์กรต้ องปรับปรุ งประสิทธิภาพของ
ระบบบริ หารคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้ วยนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
แก้ ไขและการป้องกัน ตลอดจนการทบทวนฝ่ ายบริ หาร ” เมื่องาน HR เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการตามระบบ ISO จึงต้ อง
ปรับปรุงประสิทธภาพการทางานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
มีเกร็ ดความรู้ เรื่ องคาว่า “ Continual improvement” ตามภาษา ISO จะแตกต่างจากคาว่า “ Continuous
improvement” ที่ใช้ กนั ทัว่ ไป ทังๆที
้ ่ทงสองค
ั้
าต่างแปลว่าเป็ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน แต่มีนยั แตกต่างกัน
กล่าวคือ Continual improvement จะเป็ นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นเป็ นขันบั
้ นได ค่อยๆก้ าวขึ ้นไป
แล้ วรักษามาตรฐานที่ได้ ปรับปรุ งไว้ ดีแล้ วสักระยะหนึ่งจะค่อยปรับปรุ งต่อไป ในขณะที่ Continuous improvement เป็ น
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ไต่ขึ ้นไปเป็ นแนวเส้ นตรง ไม่เป็ นขันๆ
้ ISO บอกว่า การปรับปรุ งแบบนี ้ไม่ค่อยดีนกั
ควรจะให้ องค์กรมีเวลาปรับตัวเพื่อรักษามาตรฐานสักระยะหนึ่งจะดีกว่า ด้ วยเหตุนี ้ คนในวงการ ISO จึงนิยมใช้ คาว่า
Continual improvement มากกว่า Continuous improvement
คาถามต่อมาคือในส่วนของ HR จะปรับปรุงอะไร? แน่นอนที่สดุ หาก HR ดาเนินการตามที่ผ้ เู ขียนพยายามอธิบาย
มาตัง้ แต่ต้ น จะปรั บ ปรุ งในกระบวนการทางาน โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการฝึ กอบรม ผลที่ ตามมาคือ การปรั บปรุ ง
Competency ของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับระบบงาน ISO นอกจากนี ้ โครงสร้ างหน่วยงาน ย่อมเป็ นประเด็นหนึ่งที่อาจจะ
ต้ องปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร สรุปสุดท้ าย คือ การปรับปรุ งเรื่ องทรัพยากร โดยเฉพาะเรื่ อง
ทรัพยากรมนุษย์ที่องค์ กรต้ องพิจารณาปรับปรุ ง อย่าลืมนะครั บ โลกทุกวันนี ้เป็ นโลกแห่งความรู้ ( Knowledge-based
Economic) เรื่ องของการลงทุนในเครื่ องจักร อุปกรณ์ตา่ งๆอาจจะมีคา่ เสือ่ มตามกาลเวลา แต่การลงทุนในส่วนที่เป็ น “ ทุน
มนุษย์ (Human capital)” ไม่มีคา่ เสือ่ ม แต่นบั วันจะมีมลู ค่าสูงขึ ้นตามประสบการณ์และวันเวลา (ต้ องวงเล็บ ให้ ชดั เจนว่า
เมื่อองค์กรสามารถได้ มาและรักษาไว้ ซงึ่ พนักงานที่เก่ง มีความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรม) ผู้ เขียนขอย ้าว่า การรักษา
พนักงานที่เก่งและมีความรู้ความสามารถไม่ใช่เรื่ องง่ายนะครับ เพราะคนเหล่านี ้อาจจะคานึงถึงการให้ เกียรติและศักดิ์ศรี
มากกว่าเงินเดือน บางคนจึงยอมลาออกไปทางานที่ใหม่เพียงเพราะว่าที่เก่ามีเจ้ านายที่ไม่ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน และอีก
ประการหนึ่ง ที่ผ้ เู ขียนขอย ้าเน้ น คือ เรื่ อง ” คุณธรรม (Moral)” เพราะปั จจุบนั ไม่ค่อยคานึงถึงเรื่ องนี ้กันมากนัก องค์กร
พยายามค้ นหาคนเก่ง มากกว่ารักษาคนดี ผู้เขียนเชื่อว่าเราสามารถพัฒนาคนดีให้ เป็ นคนเก่งได้ แต่ไม่ง่ายนักที่จะทาคน
เลวและเก่งให้ เป็ นคนดีและเก่งได้

บทสรุ ป : บทบาทของ HR ใน ISO
สาหรับบทบาทของงาน HR ในระบบการบริ หารมาตรฐาน ISO สามารถสรุปสัน้ คือ F-A-C-T
Facilitator HR ควรมีบทบาทการอานวยความสะดวกให้ แก่พนักงานภายในองค์ กร เช่น การจัดเตรี ยมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการเข้ าร่วมสัมมนา เป็ นต้ น
Activator HR ควรมีบทบาทการกระตุ้นให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในระบบ ISO โดยควรทาเป็ นตัวอย่างกระตือรื อร้ นที่จะร่ วม
ผลักดัน ISO ให้ ประสบความสาเร็ จ
Coordinator HR ควรมีบทบาทการประสานงานกับทุกฝ่ ายทังภายในและภายนอกองค์
้
กร เช่น ติดต่อหาวิทยากรในงาน
ฝึ กอบรม เป็ นต้ น
Trainer HR ควรมีบทบาทการเป็ นผู้ฝึกสอน เพราะหลักสูตรการพัฒนาพนักงานบางเรื่ ององค์กร โดยเฉพาะพนักงาน
ฝึ กอบรมอาจจะเป็ นผู้สอนที่ดีกว่าบุคคลภายนอก
ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่ อง “ การบริ หารงานบุคคลบนพื ้นฐานของความสามารถในงานสาหรับระบบ
ISO” อาจจะจุดประกายให้ ผ้ อู า่ นสามารถพัฒนาแนวความคิดในการปรับปรุงระบบการบริ หารงานบุคคลในสอดคล้ องกับ
ระบบ ISO ได้ บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Competency, KPI และ Job Profile ในงาน HR ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ไหนจะทางานเหนื่อยทังที
้ แล้ ว ขอให้ ได้ ทงงานองค์
ั้
กรและงาน ISO ด้ วยจะดีกว่าหรื อไม่ครับ

