การใช้ ประโยชน์ สูงสุดจากเอกสาร คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
บทความโดย : อภิชยั ศรี เมือง
อีเมล : apichaisri@gmail.com

การนาเสนอในครัง้ นี ้ ผู้เขียนมิได้ มีจดุ มุง่ หมายที่จะอธิบายว่าคาบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) หรื อที่เรี ยก
กันสันๆ
้ ว่า JD นัน้ หมายถึงอะไรหรื อจะจัดทากันอย่างไร เพราะเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนที่ทางานด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลหรื อ
HR ย่อมรู้ ดี แต่การใช้ ประโยชน์ในทางปฎิบตั ิอาจจะไม่สมราคาของคุณค่าของเอกสาร ที่อต
ุ สาห์จดั ทาขึ ้นมา
JD เป็ นสิง่ ที่สาคั

ซึง่ ผู้เขียน เรี ยกว่าเป็ น “หัวใจพื ้นฐานของระบบการบริ หารงานบุคคล” เพราะเอกสารคาบรรยาย
ลักษณะงาน (JD) สามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการสรรหาบุคคล การมอบหมายงาน การสอนงาน การจัดทามาตรฐาน
ตาแหน่ง การประเมินผลงาน การเลือ่ นระดับตาแหน่ง ฯลฯ เป็ นต้ น
ผู้เขียนเห็นการจัดทา JD ของบางองค์การ อาจจะไม่เคยมีเป็ นรู ปแบบที่ชดั เจนครบถ้ วนทุกตาแหน่ง และไม่ร้ ู ว่าจะ
นาไปใช้ ประโยชน์ ในขัน้ ตอนใดบ้ าง แต่ในยุคปั จจุบันหลายองค์ การที่มีความประสงค์ จะได้ รับการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO ได้ ถูกบังคับให้ จัดทาอย่างเร่ งรี บเพราะ เป็ นตัวชีว้ ดั พื ้นฐานของการทาหน้ าที่ของบุคลากร จึงได้ นาไปสู่การ
ปรับปรุงให้ มีการปฎิบตั ิเกี่ยวกับการจัดทาขึ ้นมา
การใช้ ประโยชน์ จาก เอกสาร JD ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
JD มีการนาไปใช้ ในเกือบทุกขันตอนกระบวนการท
้
างานบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึง่ นาเสนอดังนี ้
1.

การวางแผนกาลังคนและการขออนุมัตกิ ารจ้ างงาน

เมื่อมีการวางแผนกาลังคนและแผนการสรรหาคนของแต่ละหน่วยงาน จะต้ องมีการจัดทาเอกสารที่เขียนระบุตาแหน่ง
ขึ ้นมาก่อนที่จะหาคน โดยกาหนดหน้ าที่งานไว้ ลว่ งหน้ า พร้ อมๆ กับการจัดเขียนแผนภูมิโครงสร้ างตาแหน่งงาน แม้ ว่าแผนภูมิ
จะได้ รับอนุมตั ิในหลักการเป็ นแผนการทางานประจาปี แต่ในการขอจ้ างงาน ก็จะต้ องมีการจัดทาเอกสาร JD เป็ นแนวทาง
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารจะได้ ศกึ ษา ทราบว่า การที่จะอนุมตั ิ ในตาแหน่งงานนัน้ มีลกั ษณะการทางานอย่างไร เป็ นงานที่กาหนดขึ ้นมา
ใหม่ หรื อเป็ นงานที่ขออัตรากาลังแทนบุคคลเดิม การใช้ JD ในลักษณะนี ้บางองค์กรไม่เคยปฎิบตั ิเลย

2.

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

เมื่อเริ่ มเข้ าสู่กระบวนการสรรหาบุค คล การกาหนดแนวทางในการสัมภาษณ์ การอธิ บายงานแก่ผ้ ูสมัคร ความ
คาดหวังในความสามารถของผู้ดารงตาแหน่งก็จะต้ องอาศัยข้ อมูลใน JD ของตาแหน่งงาน บางองค์การที่ใช้ การสัมภาษณ์โดย
อิงสมรรถนะ (Competency) ตัวสมรรถนะเหล่านันก็
้ เขียนไว้ ในเอกสาร JD แต่บางองค์การยังคงสัมภาษณ์กนั โดยไม่ได้ ดวู ่า
เอกสาร JD ของตาแหน่งนันๆ
้ มีรายการระบุอะไรไว้ บ้าง
3.

การสอนงานหรือการ OJT

ต้ องยึดแนวทางตามที่เขียนไว้ ในเอกสาร JD บรรยายลักษณะงานเพื่อให้ พนักงานได้ ร้ ู ขอบข่ายการทางาน ความ
คาดหวัง ระดับผลงานที่ต้องการ ดังนัน้ หากเขียนคาบรรยายลักษณะงานที่เป็ นอยู่ปัจจุบนั และสอดคล้ องกับการทางานจริ งก็
จะเป็ นประโยชน์
4.

การมอบหมายงาน

หลังจากการสอนงาน แล้ วการมอบหมายงาน ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้ ใน เอกสาร JD แต่อย่างไรก็ดี
อาจจะมีงานในทางปฎิบตั ิที่อาจจะมากกว่าที่ข้อความกาหนดหรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานกระทันหัน ไม่อาจจะยึดตาม
ข้ อความที่เขียนไว้ เฉพาะในเอกสารเท่านัน้ ดังนัน้ การมอบหมายงาน อาจจะเป็ นแนวทางกว้ างๆไว้ เพื่อให้ ผ้ บู งั คับบั ชาจะ
สามารถมอบหมายได้
5.

การจัดทามาตรฐานตาแหน่ งงาน

ซึง่ พัฒนามาจากเอกสารคาบรรยายลักษณะงาน การประเมินค่างาน การจัดทาโครงสร้ างตาแหน่ง การกาหนดอัตรา
เงินเดือน ต้ องอาศัยพื ้นฐานลักษณะงานที่กาหนดไว้ ในเอกสารคาบรรยายลักษณะงาน ที่มีการเขียนไว้ อย่างละเอียด ถูกต้ อง
จึงจะนาเอกสารอ้ างอิงเหล่านันมาใช้
้
ในการวิเคราะห์ ได้
6.

การกาหนดสมรรถนะของตาแหน่ ง (Competency)

การเขี ย น สมรรถนะที่ ต้ อ งการในงาน เกิ ด จากการวิ เ คราะห์ ง านแต่ ละงานและในแต่ล ะต าแหน่ ง ว่ า ต้ อ งการ
ความสามารถอะไร ที่เป็ นเรื่ องที่สาคั กับการทางาน หรื อคุณสมบัติที่มีความจาเป็ น ก็เกิดจาการคิดและกลัน่ กรองมาจาก
เอกสาร JD
7.

การประเมินผลงาน

ให้ ยึดถือเอกสาร JD เช่นกันการประเมินผลงาน ที่ยึดความถูกต้ องเป็ นธรรม ต้ องประเมินจากขอบข่ายของงานดังที่
ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร JD ควรทบทวน ว่าได้ มีการอธิบายการประเมินตามแนวทางของเอกสาร ดังกล่าว

8.

การเลื่อนตาแหน่ ง

การเลือ่ นตาแหน่งงานไปสูต่ าแหน่งที่สงู ขึ ้น จะต้ องดูจากลักษณะงานที่จะต้ องปฎิบตั ิ และมีการอธิบายให้ บคุ ลากรได้
ทราบ ว่าในแต่ละตาแหน่งงานที่เหนือขึ ้นไปนันมี
้ ลกั ษณะอย่างไร ต้ องการอะไร ต้ องการใช้ ความรู้ หรื อเทคนิคที่สาคั อย่างไร
ก็ดจู ากเอกสาร JD
การปฎิบตั ิในหน้ าที่เหล่านีค้ ือหน้ าที่พื ้นฐาน แต่ตราบใดที่หลายๆองค์การยังละเลย ก็อย่าเพิ่งมุ่งไปสูก่ ารสร้ างระบบ
อื่นๆ เลย มาปฎิบตั ิให้ ถกู ต้ องจริ งจังก่อนจะดีกว่า
เก็บเอกสาร JD ไว้ ท่ ไี หน
1.

2.
3.
4.

เอกสาร JD ให้ จัดเก็บไว้ ในแฟ้มประวัติพนักงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่งานก็มีการปรับปรุ งเอกสารคา
บรรยายลักษณะงานใหม่
บางองค์การไม่ได้ นาเอกสารคาบรรยายลักษณะงานมาเก็บในแฟ้มประวัติก็เลยไม่ร้ ูวา่ พนักงานทางานอะไรบ้ าง
หัวหน้ างานจัดเก็บไว้ เองเพื่อตรวจสอบ
พนักงานอาจจะมีไว้ สาหรับการอ้ างอิง (แต่โดยทัว่ ไปองค์กรทัว่ ไปไม่ได้ ให้ พนักงานได้ ยดึ ถือไว้ )

การทาเอกสารคาบรรยายลักษณะงาน จึงมีความสาคั และจะต้ องมีการปรับปรุงให้ ถกู ต้ อง ต้ องให้ ผ้ บู งั คับบั ชาได้
ทราบว่ามีความจาเป็ นอย่างไร จะต้ องปรับปรุงให้ ถกู ต้ อง ต้ องให้ เขาเขียนเป็ น วิเคราะห์เป็ น และที่สาคั คือนาไปใช้ ประโยชน์
อย่างไร ก็จะเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าที่จะเกิดประโยชน์อย่างจริ ง จัง และจะทาให้ การบริ หาร มีความถูกต้ อง สอดคล้ อง กับความเป็ น
จริ ง ลดอคติ ลาเอียง ในการประเมิน และที่สาคั ควรมีการอธิบายให้ หวั หน้ างานเข้ าใจ เห็นความสาคั มีการปรับปรุ งให้
ทันสมัยและนาไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง แต่ในทางปฎิบตั ิหลายองค์การยังละเลย ยัง ทางานกันแบบลูกทุง่ ไม่ได้ สนใจเรื่ องเหล่านี ้

