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(COMPENTENCY-BASED ON HR FOR ISO IMPLEMENTATION) 

บทน า 

           ปัจจุบันมีหลายๆบริษัทได้น าระบบบริหารงานมาตรฐานต่างๆไปใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารงาน
คณุภาพ ( ISO 9001:2000 ) , ระบบบริหารงานสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 ), ระบบบริหารงานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (TIS 18001 / OHSAS 18001) เป็นต้น บางบริษัทก็ได้เพียง ISO 9001:2000 เพียงระบบเดียว บางบริษัทก็ได้ 
2 ระบบ และยงัมีอีกหลายๆบริษัทท่ีได้รับการรับรองทัง้ 3 ระบบ หรือบางบริษัทก็ยงัได้รับการรับรองมาตรฐานตวัอื่นๆอีก 
เช่น GMP/HACCP ในอตุสาหกรรมอาหาร หรือ TS/ISO 16949 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น 

           เป็นที่น่าสงัเกตว่า บริษัทหลายๆแห่งเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 แล้ว ก็จะต่อยอดขยาย
ขอบข่ายไปขอรับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 หรือมาตรฐานตวัอื่นๆควบคู่กนัไปด้วย ค าถามที่
ผู้ เขียนมกัจะได้รับเสมอว่า จ าเป็นต้องท าระบบมาตรฐานทัง้หลายนัน้ หรือไม่ ค าตอบก็คือว่า “ ไม่จ าเป็น ” ขึน้อยู่กับ
ประเภทของอุตสาหกรรม สถานะ ความพร้อม ตลาดและลกูค้าเป็นส าคญั ขยายความให้เห็นชดัเจน คือ ถ้าคณุอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ต้องผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นน็อต สกรู เหล็ก สติ กเกอร์ สีพ่น ฯลฯ คุณควรจะรีบท าระบบ 
TS/ISO 16949 เพราะยงัไงๆคณุต้องถกูร้องขอให้ท าระบบดงักลา่วถ้ายงัต้องซพัพลายสินค้าให้กลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนต์ เฃ่นเดียวกัน ถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ต้องบอกว่า อย่างน้อยคุณควรท าระบบ GMP หรือถ้าท าได้ถึง 
HACCP ด้วยก็ยิ่งดี เพราะเร่ืองของอาหารต้องค านึงถึงความสะอาดและสขุอนามยัของผู้บริโภคก่อนเป็นส าคญั เร่ืองนี ้
พดูถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นส าคญั ในท านองกลบักนั ถ้าคณุไม่ได้อยู่ในอตุสาหกรรมเฉพาะดงักลา่ว ย่อมมี
ทางเลือกที่จะไม่ท าก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงว่า ลกูค้าไม่ร้องขอให้ท าหรือตลาดไม่มีแรงบีบให้ต้องท าคือไม่มีข้อกีดกนัทาง
การค้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ ถ้าเป็นเช่นนี ้คณุไมท่ าระบบ ISO ก็ได้ หรือคณุจะไปใช้ระบบบริหารงานอื่นๆ เช่น TPM, TQM, 
EMAS ฯลฯ เพื่อสนบัสนนุงานภายในบริษัทก็ได้เช่นกนั 

           แตถ้่าจ าเป็นต้องท า ก็ต้องวางระบบบริหารดีๆ ไมเ่ช่นนัน้จะมีความยุง่ยากให้ปวดหวัตามมาในอนาคตทัง้ในเร่ือง
ค่าใช้จ่าย บคุลากร ฯลฯ แน่นอนบทบาทและภาระหน้าที่หลกัของระบบ ISO ต้องตกเป็นของ “MR” (Management 
Representatives) ผู้แทนฝ่ายบริหาร ในการวางระบบและผลกัดนัให้ระบบ ISO ขบัเคลื่อนต่อไปได้ แต่ยงัมีหน่วยงาน
หนึง่ของบริษัท ที่ไม่ว่าจะท าระบบ ISO ตวัใดก็ตาม จะต้องเข้าไปยุ่งเก่ียวทัง้ที่เต็มใจหรือสว่นใหญ่ไม่ค่อยเต็มใจเข้าไป
เก่ียวข้องด้วย ก็คือ “ ฝ่ายบคุคลและฝึกอบรม ” บางบริษัทก็เรียก ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บางบริษัทก็มีช่ือเรียกแตกตา่งกนั
ไป ซึ่งต่อไปนี ้จะเรียกสัน้ๆว่า “HR” ที่ผู้ เขียนติงไว้ว่าสว่นใหญ่ HR ไม่ค่อยเต็มใจเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัระบบ ISO แต่หนีไม่



พ้น ก็เพราะว่างานของ ISO จะเป็นระบบงานที่ให้ความส าคญัของบคุลากรภายในองค์กรเป็นหลกั หากจะให้เกิดการ
รักษาไว้ซึ่งระบบ ISO และการพฒันาอย่างต่อเนื่องได้ “ คน ” ต้องเป็นคนท า “ ระบบ ” ให้ขบัเคลื่อนไปข้างหน้า (หรือ
อาจจะถอยหลงัก็เป็นไปได้) 

           เมื่อระบบ ISO เก่ียวโยงกบัคน HR ของหลายๆบริษัทคงรู้ซึง้ดีวา่ ถ้าจะถกูตรวจ ISO เมื่อใด ต้องเตรียมเอกสารให้
พร้อม ขาดตกบกพร่องไมไ่ด้ มิฉะนัน้ อาจจะเป็นหนว่ยงานต้นเหตทุี่ท าให้ไม่ได้รับหรือไม่ได้ต่ออายใุบรับรองได้ ด้วยเหตุ
นี ้HR จึงวางน า้หนกัในการสร้างเอกสารต่างๆมารองรับเป็นหลกั แค่งานประจ าก็ท ากันแทบไม่ไหวอยู่แล้วยงัต้องมา
ท างานเอกสารอีกจึงท าให้ HR หลายคนไมม่ีเวลาในการพฒันางานอื่นๆในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยกตวัอย่างกนัให้เห็นง่าย 
เช่น แคเ่ร่ืองเดียว คือการจดัท าใบ JD (Job Description) ใบพรรณนางาน หรือ บางบริษัทเรียก ใบบรรยายลกัษณะงาน 
HR หลายคนคงจะประสบกับปัญหาเบือ้งต้นเลยว่า “ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบการท า JD ให้ต าแหน่งต่างๆภายใน
บริษัท? ” เพียงแคน่ี ้หลายๆบริษัทอาจจะทะเลาะกนัไม่รู้จบ และเมื่อท า JD เสร็จแล้ว HR มกัจะถกูสอนให้เก็บใบ JD นี ้
ไว้ให้ดี หลายบริษัทจึงจดัเก็บไว้ที่ตู้ เก็บเอกสารในห้องผู้จดัการฝ่าย HR เป็นอยา่งดี จึงไมน่า่แปลกใจวา่ 

 คนท าไมไ่ด้เขียน คนเขียนไมไ่ด้ท า 
 คนท างานไมรู้่วา่ ตนเองมีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายงานบงัคบับญัชาเป็นอยา่งไร 
 JD ไมไ่ด้รับทบทวน (update) ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กร 
 เขียน JD มากๆเข้าไว้ บางบริษัทเขียนทกุต าแหนง่งานท่ีมี 
 สิง่ที่เขียนไว้ใน JD มกัจะไมไ่ด้น าไปปฏิบตัิจริงหรือท าแคบ่างสว่น (สว่นใหญ่ไมท่ า) 

           ด้วยเหตนุี ้ผู้ เขียนจึงคิดว่า บทความนีจ้ะช่วยให้ HR ไม่ต้องกงัวลใจในเร่ืองเอกสารมากนกั ไม่ต้องเก็บ JD ดัง่
คมัภีร์บนหิง้อีกต่อไป วางระบบบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและไม่เหนื่อยอีกต่อไป ท างานบคุคล
หรือฝึกอบรมตามปกติแตไ่ด้ทัง้งาน ISO และงานบริษัทเพื่อรองรับกลยทุธ์การเติบโตของบริษัทได้อีกด้วย ทัง้นี ้ผู้ เขียนให้
ความส าคญัในเร่ืองของความสามารถในงาน (Competence/Competency) ในการประยุกต์ใช้ในงาน HR เป็นหลกั 
เพราะจะเป็นปัจจัยในการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ให้ได้มาซึ่งความสอดคล้องกับข้อก าหนด ISO และแผน
ยทุธศาสตร์ของบริษัทซึง่จะกลา่วถึงในตอนตอ่ไป 

( มีค าแนะน าประการใด กรุณาติดตอ่ผู้ เขียน E-mail address : piyachai@asianet.co.th) 

 

  

 


