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แน่นอนว่าองค์การแต่ละแห่งย่อมต้ องการพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการทางาน
และปั จจัยที่จะช่วยให้ พนักงานสามารถทางานให้ ประสพผลสาเร็ จ นัน่ ก็คือ ความสามารถ หรื อ Competency ของ
พนักงาน ซึง่ ความสามารถนันจะประกอบไปด้
้
วย ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ ( Skill) และคุณลักษณะส่ วนบุคคล
(Personal Attributes) ที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งงาน และในส่วนของความรู้นนโดยส่
ั้
วนใหญ่จะพูดกันถึงความรู้เฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานนัน้ ๆ โดยตรง ซึ่งความรู้ ในสายวิชาชีพหนึ่งย่อมต้ องแตกต่างจากความรู้ ในอีกสายวิชาชีพหนึ่ง
เช่น สายงานการผลิตย่อมต้ องการคนที่มีความรู้เกี่ยวกับงานผลิต สายงานบุคคลย่อมต้ องการคนที่มีความรู้ ด้านกฎหมาย
แรงงานและความรู้ เกี่ยวกับการบริ หารและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ความรู้ ตามที่ได้ ดงั กล่าวนันจะเรี
้
ยกว่า “ ความรู้
ทางด้ านเทคนิคเฉพาะทาง หรื อ Technical Knowledge
ดังนันผู
้ ้ ที่มีความรู้ เฉพาะทางในสายงานที่รับผิดชอบนันย่
้ อมจะได้ เปรี ยบกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ ในการทางานที่ตน
รับผิดชอบ แต่ความรู้เฉพาะด้ านเพียงเท่านี ้หรื อที่จะทาให้ บคุ คลนันได้
้ เปรี ยบในการทางานมากกว่าผู้อื่น คาตอบก็คือ.....
ไม่จาเป็ นเสมอไป เพราะยังมีความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ นที่พนักงานควรรับรู้ อีกซึ่งจะเป็ นปั จจัยผลักดันหรื อปั จจัยที่ช่วยทาให้
บุคคลนันประสพความส
้
าเร็ จในหน้ าที่การงานนันได้
้ แก่
ความรู้เกี่ยวกับองค์ การ ( Know Your Company)
คุณควรจะรู้จกั องค์การของคุณให้ ดีพอก่อน ซึง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์การที่คณ
ุ ควรศึ กษาและควรทาความเข้ าใจให้
มากนัน้ จะประกอบไปด้ วยข้ อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
„ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ
„ วัฒนธรรม ความเชื่อ และสิง่ ที่ประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานโดยส่วนใหญ่
„ โครงสร้ างองค์การ โครงสร้ างตาแหน่งงาน และลักษณะธุรกิจขององค์การ
„ ผู้บริ หารระดับสูงที่ดแู ลรับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ

แล้ วทาไมคุณจาเป็ นจะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับองค์ การ ...... เหตุเพราะความรู้ ดังกล่าวจะทาให้ คณ
ุ สามารถกาหนด
เป้าหมายในการทางานทังของตนเองและของหน่
้
วยงานให้ ตอบสนองต่อเป้าหมายและสิ่งที่องค์การคาดหวังและต้ องการ
ให้ เกิดขึ ้น รวมทังจะท
้ าให้ คณ
ุ เตรี ยมความพร้ อมและวางกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิตนให้ เข้ ากับวัฒนธรรมองค์การที่คณ
ุ ทางาน
อยู่

ความรู้เกีย่ วกับสิ นค้ าและบริการ ( Know Your Commodity)
คุณควรศึกษารายละเอียดของสินค้ าและบริ การที่รับผิดขอบ ซึง่ คุณควรแสดงให้ ผ้ ูอื่นโดยเฉพาะลูกค้ าของคุณเอง
นันเห็
้ นว่าคุณเป็ นผู้รอบรู้ในสินค้ าและบริ การของตน ทังนี
้ ้พฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าคุณมีความรู้ ในสินค้ าและบริ การนัน้
ได้ แก่
„ แจกแจงได้ ถงึ รายละเอียดของสินค้ าและบริ การที่รับผิดชอบ
„ อธิบายขันตอนหรื
้
อวิธีการใช้ สนิ ค้ าและบริ การนัน้ ๆ ได้
„ ตอบคาถามของลูกค้ าเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การได้
„ ระบุได้ ถึงข้ อดีหรื อข้ อได้ เปรี ยบจากการใช้ สนิ ค้ าและบริ การของตน
„ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริ มการขาย รวมทังการบริ
้
การหลังการขายได้
„ อ้ างอิงได้ ถึงกลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ สนิ ค้ าและบริ การของตน
แล้ วทาไมคุณจาเป็ นจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้ าและบริการ ..... ขอให้ คณ
ุ ลองคิดภาพดูวา่ หากคุณไปพบพนักงาน
ขายที่ไม่สามารถตอบคาถามคุณได้ หรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การนันได้
้ ไม่ละเอียด คุณจะรู้สกึ อย่างไร แน่นอนว่า
คุณจะมีความรู้ สึกลังเลใจว่าควรจะใช้ สินค้ าและบริ การนันดี
้ หรื อไม่ และมีลกู ค้ าหลายรายที่ปฏิเสธที่จะซื ้อสินค้ าหรื อ
บริ การ เนื่องจากผู้ขายไม่มีความรู้ในสินค้ าและบริ การนัน้ ๆ ดีพอควร

ความรู้เกีย่ วกับลูกค้ า ( Know Your Customer)
พบว่า ในยุค สมัย นีก้ ารท างานที่ป ระสพผลสาเร็ จนัน้ ลูก ค้ า จะเป็ นอี ก ปั จ จัยหนึ่งในการพิจ ารณาถึง ผลการ
ปฏิบตั ิงานของคุณ โดยส่วนใหญ่ปัจจัยหนึ่งที่วดั ผลสาเร็ จทังในระดั
้
บองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล นัน่ ก็คือ
ด้ านลูกค้ า โดยอาจจะวัดจาก ข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า หรื อเปอร์ เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้ า ดังนันความรู
้
้ ในกลุม่ ลูกค้ า
ของตนย่อมทาให้ คณ
ุ ได้ เปรี ยบในการทางาน ทังนี
้ ค้ ณ
ุ ควรมีความรอบรู้ในกลุม่ ลูกค้ าเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
„ กลุม่ ลูกค้ าทีใ่ ช้ สนิ ค้ าและบริ การของคุณคือกลุม่ ระดับ หรื อประเภทใด
„ อะไรคือสิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการหรื อคาดหวังจากสินค้ าหรื อบริ การของคุณ
„ อะไรคือสิง่ ที่ลกู ค้ าไม่ต้องการหรือไม่คาดหวังในสินค้ าหรื อบริ การของคุณ

แล้ วทาไมคุณจาเป็ นจะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับลูกค้ า ...... การที่คณ
ุ มีความรู้ ในกลุม่ ลูกค้ าของคุณเองนันจะช่
้ วยทาให้
คุณสามารถกาหนดกลยุทธ์ ในการเข้ าถึงลูกค้ า รวมทังจะท
้ าให้ คณ
ุ รู้ ว่าควรปรับปรุ งสินค้ าและบริ การของตนอย่างไรเพื่อ
สร้ างความพอใจในการใช้ สนิ ค้ าและบริ การจากลูกค้ าของคุณเอง

ความรู้เกีย่ วกับคู่แข่ ง ( Know Your Competitor)
„ “ คูแ่ ข่ง ” เป็ นอีกกลุม่ หนึง่ ทีค่ ณ
ุ ไม่ควรหลีกเลีย่ งทีจ่ ะศึกษา คุณเองควรจะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคูแ่ ข่ง ดังต่อไปนี ้
„ ใครคือคูแ่ ข่งในการทาธุรกิจหรื อการทางานของคุณ
„ สินค้ าหลัก ๆ ที่คแู่ ข่งของคุณได้ เปรี ยบและมีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากที่สดุ นันคื
้ ออะไร
„ คูแ่ ข่งของคุณกาหนดกลยุทธ์หรื อมีเทคนิคอย่างไรในการชักชวนให้ ลกู ค้ าสนใจในสินค้ าและบริ การ
„ สินค้ าของคุณมีข้อได้ เปรี ยบหรื อมีข้อเสียเปรียบกับคูแ่ ข่งอย่างไร
แล้ วทาไมคุณจาเป็ นต้ องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ ง...... ข้ อมูลของคูแ่ ข่งขันจะทาให้ คณ
ุ สามารถวางกลยุทธ์ หรื อวิธีการที่
จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าและบริ การให้ ดีกว่าคูแ่ ข่งของคุณเอง นอกจากนี ้คุณยังสามารถตอบคาถามของลูกค้ าได้ ว่า
ทาไมลูกค้ าจึงจาเป็ นต้ องเลือกใช้ สนิ ค้ าและบริ การจากคุณ แทนที่จะหันไปใช้ สนิ ค้ าและบริ การของคูแ่ ข่งขันของคุณเอง
สรุ ปว่า ความรู้ ทางด้ านเทคนิคเกี่ยวกับงานเฉพาะด้ านเพียงอย่างเดียวนันอาจไม่
้
เพียงพอที่จะทาให้ คุณประสพ
ความสาเร็ จในหน้ าที่การงานได้ หากคุณยังไม่มีหรื อขาดความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ นทังในเรื
้ ่ องของ “ องค์การ ” “ สินค้ าและ
บริ การ ” “ ลูกค้ า ” และ “ คู่แข่ง ” เหตุเพราะความรู้ ต่าง ๆ เหล่านี ้จะช่วยทาให้ คณ
ุ มีข้อมูลมากพอที่จะหาวิธีการหรื อ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งสินค้ าและบริ การให้ ตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้ า และสร้ างความได้ เปรี ยบในเชิงของการ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งของคุณเอง ทังนี
้ ้เพื่อจุดประสงค์หลักในการตอบสนองต่อเป้าหมายหรื อสิง่ ที่องค์การคาดหวังให้ เกิดขึ ้น

