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(COMPETENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
การจัดทา Job Profile
ผู้เขียนเคยตังประเด็
้
นในบทความก่อนหน้ านี ้ว่า “ ถ้ าองค์กรไม่ทา Job description จะได้ หรื อไม่ และ ถ้ าองค์กร
ไม่มี JD จะผิดข้ อกาหนดใดบ้ างใน ISO 9001:2000 หรื อ ISO 14001:2004 หรื อ OHSAS 18001” ก่อนอื่น ต้ องดู
รายละเอียดของข้ อกาหนด ISO ก่อนว่า มีข้อกาหนดใดบ้ างที่ ISO ระบุให้ ต้องมี JD พบว่า “ ไม่มีข้อกาหนดใดที่ระบุว่า
องค์กรต้ องจัดทา JD แต่จะพูดถึงความรับผิดชอบ (Responsibility) และอานาจสัง่ การ (Authority) ใน ISO 9001:2000
(5.5.1) และสาหรับ ISO 14001:2004 (4.4.1) ระบุถึงบทบาท (Roles) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอานาจสัง่
การ (Authority)” ด้ วยเหตุนี ้ จึงนาไปสูค่ าตอบถัดมาว่า “ ถ้ าองค์กรไม่ทา JD ย่อมสามารถทาได้ ” เมื่อสามารถชี ้บ่งให้
Auditor เห็นว่าพนักงานสามารถปฏิบตั ิตามบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่งงานได้ อย่างครบถ้ วน
ผู้เขียนเคยตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรองระบบ ISO 9001:2000 แก่บริ ษัทเล็กๆแห่งหนึ่งมีพนักงานประมาณ
30 คน บริ ษัทไม่มี JD ของตาแหน่งงานใดๆเลย แต่ระบุบทบาท หน้ าที่และความรั บผิดชอบอยู่ในระเบียบปฏิบัติ
(Procedure) เมื่อตรวจสอบไปถึงการปฏิบตั ิงานของพนักงานตามตาแหน่งงานก็สามารถทางานได้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
ปฏิบตั ินนั ้ ถามว่าผิดข้ อกาหนด 5.5.1 หรื อไม่? “ ไม่ผิดครับ ” เพราะถึงองค์กรไม่มี JD ผู้ปฏิบตั ิงานรู้หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิตามขอบเขตอานาจที่มี และสามารถรักษาระบบการบริ หารงานคุณภาพได้ ก็เพียงพอแล้ วครับ ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าจะไม่
มีเอกสาร JD เราย่อมสามารถระบุบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบไว้ ที่ระเบียบปฏิบตั ิงาน หรื อในคู่มือระบบการ
บริ หารงาน หรื ออาจจะใช้ ประกาศภายในบริ ษัทหรื อเอกสารอื่นๆก็ ได้ ด้ วยเหตุนี ้ การออกแบบระบบการบริ หารงาน
คุณภาพ หรื อ สิง่ แวดล้ อมจึงควรให้ เหมาะสมกับขนาดและศักยภาพขององค์กรเป็ นหลัก ในฐานะที่ปรึ กษาระบบ ISO จึง
ไม่คอ่ ยสบายใจนักที่เห็นบริ ษัทขนาดเล็กหรื อกลางไปลอกเลียนระบบการบริ หารงานจากบริ ษัทใหญ่ๆโดยไม่คานึงถึงขนาด
และความพร้ อมขององค์กร จนนาไปสู่การจัดทาระบบการบริ หารงานทีสลับซับซ้ อนที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการทางาน
ตามปกติ ไม่น่าแปลกใจครับที่มกั จะได้ ยินเสียงบ่นจากพนักงานที่ทางานกับระบบ ISO ว่า ถ้ าไม่ถูกบังคับก็จะไม่ทา
ผู้เขียนจึงขอให้ ผ้ บู ริ หารคิดทบทวนใหม่โดยยึดหลักการบริ หารงานแบบ “Simple and Smart” ทาอะไรง่ายๆ แต่ได้ ผล จะ
ดีกว่านะครับ

กลับมาประเด็นข อง JD ผู้เขียนมักจะพบว่า JD ที่องค์กรหลายแห่งจัดทา เปรี ยบเสมือน “ ยันต์กนั ... ” จน
กลายเป็ นของขลัง จะนามาใช้ ก็ต่อเมื่อจะถูกตรวจ ISO เท่านัน้ เมื่อตรวจเสร็ จก็นากลับไปขึ ้น “ หิ ้ง" ” เหมือนเดิม หาก
องค์กรใดปฏิบตั ิเช่นนี ้ องค์กรของท่านจะไม่ได้ ประโยชน์อะไรจากระบบ ISO เลยครับ สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้ ผู้เขียนสันนิษฐาน
ว่า มาจากสาเหตุ






เขียน JD ระบุถึงเ ฉพาะคุณสมบัติประจาตาแหน่ง หน้ าที่และความรั บผิดชอบ ซึ่งหัวข้ อเหล่านีน้ านๆถึงจะ
เปลีย่ น นานไปก็ลมื
ผู้ทา ไม่ได้ เขียน ผู้เขียนไม่ได้ เป็ นคนทา ผู้เขียนคิดว่า องค์กรหลายแห่งคงเคยเผชิญปั ญหาการเกี่ยงกันทา JD
บ้ าง เช่น ฝ่ ายผลิตขอให้ ฝ่ายบุคคลเขียน JD ให้ ในขณะเดียวกัน ฝ่ ายบุคคลก็จะโต้ แย้ งว่า ไม่ร้ ู งานของฝ่ ายผลิต
เขียนให้ ไม่ได้ เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา ในที่สดุ ผู้บริ หารอาจจะต้ องลงมาทุบโต๊ ะให้ ต่างคนต่างทา JD กันเอง จึงไม่
น่าแปลกใจที่จะเห็น JD ที่นาไปใช้ ประโยชน์ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้ าหน้ าที่อาวุโสฝ่ ายจัดซื ้อท่านหนึ่ง เขียน JD
ของตนโดยระบุคณ
ุ สมบัติของตาแหน่งว่า เพศ หญิงโสด อายุไม่ต่ากว่า 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ต่างประเทศ มีประสบการณ์การจัดซื ้อวัตถุดิบพลาสติกไม่น้อยกว่า 15 ปี ทังหมด
้
คือ คุณสมบัติเฉพาะตัวของ
เจ้ าหน้ าที่ท่านนันจริ
้ งๆ เจ้ าหน้ าที่ท่านนี ้เขียนผิดหรื อไม่ “ ไม่ผิดแต่ไม่เหมาะสม ” ครับ ผู้อ่านลองคิดดูว่า ถ้ าจะ
รับสมัครเจ้ าหน้ าที่ในตาแหน่งงานนี ้จะหาใครมีคณ
ุ สมบัติเช่นนันได้
้
JD มีรายละเอียด มากเกินไป จนบางครัง้ นาไปปฏิบตั ิได้ ไม่หมด หรื อบางครัง้ ผู้ดารงตาแหน่งนัน้ ไม่ร้ ู บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตนทังหมด
้

ผู้เขียนจะไม่ขอลงรายละเอีย ดในการจัดทา JD แต่หากผู้อา่ นท่านใดสนใจคงหาซื ้ออ่านหนังสือจากผู้เขียนท่าน
อื่นในตลาดหนังสือได้ ไม่ยากนัก ผู้เขียนขอแนะนาหนังสือเกี่ยวกับ JD เล่มหนึ่ง ชื่อ “ เทคนิคการจัดทา Job Description
บนพื ้นฐานของ Competency และ KPI” ของอ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง จัดพิมพ์โดย HR Center จะมีรายละเอียดของ Job
Description ไว้ มากครับ
โดยแนวคิดของผู้เขียนที่ไม่อยากให้ ผ้ อู ่านทา JD ให้ มีความยุ่งยาก แต่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งทังงาน
้
ISO และงานบริ ษัท ตามหลัก “Simple and Smart” ผู้เขียนจึงไม่ขอใช้ คาว่า “JD” เพื่อไม่ให้ ยึดติดอยู่กบั การบรรยาย
ลักษณะงาน และกรอบของหน้ าที่ ความรับผิดชอบ แต่ผ้ เู ขียนขอเสนอให้ ใช้ คาว่า “Job Profile” ของตาแหน่งแทน (บาง
แห่งใช้ คาว่า “Role Profile” หรื อ “Job Role Profile” ) โดยควรระบุในรายละเอียด เป็ น 4 ส่วนหลักๆดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของตาแหน่ง






อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
คุณสมบัติที่จาเป็ นอื่นๆ

ส่วนที่ 2 หน้ าที่และความรับผิดชอบ (เพื่อระบุบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง)

ส่วนที่ 3 Competency



Professional competency (KCC & KCC)
Functional competency (รวมถึง Techical competency ด้ วย)

ส่วนที่ 4 KPI ของตาแหน่ง
ในส่วนรายละเอียดเล็กๆน้ อย เช่น ชื่อตาแหน่ง , ระหัสตาแหน่ง, ผู้จดั ทา,ผู้ตรวจสอบ ฯลฯ ผู้เขียนขอละไว้ ให้
ผู้อา่ นเพิ่มเติมเองตามสะดวก จะสังเกตเห็นว่า ผู้เขียนไม่มีโครงสร้ างตาแหน่ง หรื อสายการบังคับบัญชา อยูใ่ น Job Profile
นี ้เลย เพราะโครงสร้ างองค์กรหรื อสายการบังคับบัญชาสามารถจัดทาขึ ้นเป็ นเอกสาร ซึ่งอาจอยู่ในคู่มือระบบการบริ หาร
หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อ ประกาศ หรื อเอกสารสนับสนุนอย่างหนึง่ อย่างใดก็ได้ แต่ผ้ เู ขียนจะขอลงรายะเอียดเฉพาะในส่วน
ที่ 3-4 กล่าวคือ Competency และ KPI ของตาแหน่งจะต้ องสอดคล้ องกับส่วนที่ 2 ที่ระบุถึงบทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบด้ วยครับ ไม่ใช่วา่ ระบุหน้ าที่ความรับผิดชอบไปทาง แต่กาหนด Competency และ KPI ไปอีกทาง ไม่สอดคล้ อง
กัน ถ้ าเป็ นอย่างนี ้จะทาให้ เกิดความสับสนต่อผู้ดารงตาแหน่งนั ้ นได้

