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(COMPENTENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION)
บทนา
ปั จจุบันมีหลายๆบริ ษัทได้ นาระบบบริ หารงานมาตรฐานต่างๆไปใช้ ในองค์ กร ไม่ว่าจะเป็ นระบบบริ หารงาน
คุณภาพ ( ISO 9001:2000 ) , ระบบบริ หารงานสิ่งแวดล้ อม ( ISO 14001 ), ระบบบริ หารงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (TIS 18001 / OHSAS 18001) เป็ นต้ น บางบริ ษัทก็ได้ เพียง ISO 9001:2000 เพียงระบบเดียว บางบริ ษัทก็ได้
2 ระบบ และยังมีอีกหลายๆบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองทัง้ 3 ระบบ หรื อบางบริ ษัทก็ยงั ได้ รับการรับรองมาตรฐานตัวอื่นๆอีก
เช่น GMP/HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร หรื อ TS/ISO 16949 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็ นต้ น
เป็ นที่น่าสังเกตว่า บริ ษัทหลายๆแห่งเมื่อได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 แล้ ว ก็จะต่อยอดขยาย
ขอบข่ายไปขอรับการรับรองมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 หรื อมาตรฐานตัวอื่นๆควบคู่กนั ไปด้ วย คาถามที่
ผู้เขียนมักจะได้ รับเสมอว่า จาเป็ นต้ องทาระบบมาตรฐานทังหลายนั
้
น้ หรื อไม่ คาตอบก็คือว่า “ ไม่จาเป็ น ” ขึ ้นอยู่กับ
ประเภทของอุตสาหกรรม สถานะ ความพร้ อม ตลาดและลูกค้ าเป็ นสาคัญ ขยายความให้ เห็นชัดเจน คือ ถ้ าคุณอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ต้องผลิตชิ น้ ส่วนยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็ นน็อต สกรู เหล็ก สติ กเกอร์ สีพ่น ฯลฯ คุณควรจะรี บทาระบบ
TS/ISO 16949 เพราะยังไงๆคุณต้ องถูกร้ องขอให้ ทาระบบดังกล่าวถ้ ายังต้ องซัพพลายสินค้ าให้ กลุม่ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เฃ่นเดียวกัน ถ้ าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ต้ องบอกว่า อย่างน้ อยคุณควรทาระบบ GMP หรื อถ้ าทาได้ ถึง
HACCP ด้ วยก็ยิ่งดี เพราะเรื่ องของอาหารต้ องคานึงถึงความสะอาดและสุขอนามัยของผู้บริ โภคก่อนเป็ นสาคัญ เรื่ องนี ้
พูดถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคเป็ นสาคัญ ในทานองกลับกัน ถ้ าคุณไม่ได้ อยู่ในอุตสาหกรรมเฉพาะดังกล่าว ย่อมมี
ทางเลือกที่จะไม่ทาก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงว่า ลูกค้ าไม่ร้องขอให้ ทาหรื อตลาดไม่มีแรงบีบให้ ต้องทาคือไม่มีข้อกีดกันทาง
การค้ าอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ คุณไม่ทาระบบ ISO ก็ได้ หรื อคุณจะไปใช้ ระบบบริ หารงานอื่นๆ เช่น TPM, TQM,
EMAS ฯลฯ เพื่อสนับสนุนงานภายในบริ ษัทก็ได้ เช่นกัน
แต่ถ้าจาเป็ นต้ องทา ก็ต้องวางระบบบริ หารดีๆ ไม่เช่นนันจะมี
้ ความยุง่ ยากให้ ปวดหัวตามมาในอนาคตทังในเรื
้ ่ อง
ค่าใช้ จ่าย บุคลากร ฯลฯ แน่นอนบทบาทและภาระหน้ าที่หลักของระบบ ISO ต้ องตกเป็ นของ “MR” (Management
Representatives) ผู้แทนฝ่ ายบริ หาร ในการวางระบบและผลักดันให้ ระบบ ISO ขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่ยงั มีหน่วยงาน
หนึง่ ของบริ ษัท ที่ไม่ว่าจะทาระบบ ISO ตัวใดก็ตาม จะต้ องเข้ าไปยุ่งเกี่ยวทังที
้ ่เต็มใจหรื อส่วนใหญ่ไม่ค่อยเต็มใจเข้ าไป
เกี่ยวข้ องด้ วย ก็คือ “ ฝ่ ายบุคคลและฝึ กอบรม ” บางบริ ษัทก็เรี ยก ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บางบริ ษัทก็มีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน
ไป ซึ่งต่อไปนี ้ จะเรี ยกสันๆว่
้ า “HR” ที่ผ้ เู ขียนติงไว้ ว่าส่วนใหญ่ HR ไม่ค่อยเต็มใจเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบ ISO แต่หนีไม่

พ้ น ก็เพราะว่างานของ ISO จะเป็ นระบบงานที่ให้ ความสาคัญของบุคลากรภายในองค์กรเป็ นหลัก หากจะให้ เกิดการ
รักษาไว้ ซึ่งระบบ ISO และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ “ คน ” ต้ องเป็ นคนทา “ ระบบ ” ให้ ขบั เคลื่อนไปข้ างหน้ า (หรื อ
อาจจะถอยหลังก็เป็ นไปได้ )
เมื่อระบบ ISO เกี่ยวโยงกับคน HR ของหลายๆบริ ษัทคงรู้ซึ ้งดีวา่ ถ้ าจะถูกตรวจ ISO เมื่อใด ต้ องเตรี ยมเอกสารให้
พร้ อม ขาดตกบกพร่องไม่ได้ มิฉะนัน้ อาจจะเป็ นหน่วยงานต้ นเหตุที่ทาให้ ไม่ได้ รั บหรื อไม่ได้ ต่ออายุใบรับรองได้ ด้ วยเหตุ
นี ้ HR จึงวางน ้าหนักในการสร้ างเอกสารต่างๆมารองรับเป็ นหลัก แค่งานประจาก็ทากันแทบไม่ไหวอยู่แล้ วยังต้ องมา
ทางานเอกสารอีกจึงทาให้ HR หลายคนไม่มีเวลาในการพัฒนางานอื่นๆในหน้ าที่ที่รับผิดชอบ ยกตัวอย่างกันให้ เห็นง่าย
เช่น แค่เรื่ องเดียว คือการจัดทาใบ JD (Job Description) ใบพรรณนางาน หรื อ บางบริ ษัทเรี ยก ใบบรรยายลักษณะงาน
HR หลายคนคงจะประสบกับปั ญหาเบื ้องต้ นเลยว่า “ ใครจะเป็ นคนรับผิดชอบการทา JD ให้ ตาแหน่งต่างๆภายใน
บริ ษัท? ” เพียงแค่นี ้ หลายๆบริ ษัทอาจจะทะเลาะกันไม่ร้ ู จบ และเมื่อทา JD เสร็ จแล้ ว HR มักจะถูกสอนให้ เก็บใบ JD นี ้
ไว้ ให้ ดี หลายบริ ษัทจึงจัดเก็บไว้ ที่ต้ เู ก็บเอกสารในห้ องผู้จดั การฝ่ าย HR เป็ นอย่างดี จึงไม่นา่ แปลกใจว่า






คนทาไม่ได้ เขียน คนเขียนไม่ได้ ทา
คนทางานไม่ร้ ูวา่ ตนเองมีภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ สายงานบังคับบัญชาเป็ นอย่างไร
JD ไม่ได้ รับทบทวน (update) ให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างขององค์กร
เขียน JD มากๆเข้ าไว้ บางบริ ษัทเขียนทุกตาแหน่งงานที่มี
สิง่ ที่เขียนไว้ ใน JD มักจะไม่ได้ นาไปปฏิบตั ิจริ งหรื อทาแค่บางส่วน (ส่วนใหญ่ไม่ทา)

ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนจึงคิดว่า บทความนี ้จะช่วยให้ HR ไม่ต้องกังวลใจในเรื่ องเอกสารมากนัก ไม่ต้องเก็บ JD ดัง่
คัมภีร์บนหิ ้งอีกต่อไป วางระบบบริ หารงานบุคคลและฝึ กอบรมให้ มีประสิทธิภาพและไม่เหนื่อยอีกต่อไป ทางานบุคคล
หรื อฝึ กอบรมตามปกติแต่ได้ ทงงาน
ั ้ ISO และงานบริ ษัทเพื่อรองรับกลยุทธ์การเติบโตของบริ ษัทได้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ผู้เขียนให้
ความสาคัญในเรื่ องของความสามารถในงาน (Competence/Competency) ในการประยุกต์ใช้ ในงาน HR เป็ นหลัก
เพราะจะเป็ นปั จจัย ในการบริ ห ารงานบุคคลเชิ งกลยุท ธ์ ให้ ได้ มาซึ่งความสอดคล้ อ งกับ ข้ อ กาหนด ISO และแผน
ยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทซึง่ จะกล่าวถึงในตอนต่อไป
( มีคาแนะนาประการใด กรุณาติดต่อผู้เขียน E-mail address : piyachai@asianet.co.th)

