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การท างานใด ๆ ก็ตามทกุคนย่อมอยากจะให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ เป็นที่พอใจและท างาน
ได้ตามความคาดหวงัของหวัหน้างาน แน่นอนว่าคงจะไม่มีใครอยากให้หวัหน้ามาต่อว่า หรือมองว่าตนเองท างานไม่มี
ประสทิธิภาพ ขาดศกัยภาพในการท างาน พบวา่หลายตอ่หลายคนมีความปรารถนาที่จะพฒันาและปรับปรุงตนเองเพื่อให้
ผลงานเป็นท่ีต้องตาต้องใจของหวัหน้างาน 

แลว้คณุเองมีวิธีการหรือแนวคิดในการพฒันาตนเองอย่างไร … . ก่อนที่จะเร่ิมพฒันาหรือปรับปรุงตนเองนัน้ คณุ
ควรจะตอบให้ได้ก่อนวา่ “ งานหรือขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณุคืออะไร ” และ “ หวัหน้างานคาดหวงัอะไรบ้าง
จากการท างานของคุณเอง ” เพราะความชัดเจนในบทบาทหน้าที่งาน (Job Description) นีเ้องจะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตวัคุณ ดงันัน้หากผู้ที่เป็นหัวหน้างานต้องการให้ลูกน้องของตนท างานให้ตรงตามที่ต้องการแล้วล่ะก็ สิ่งแรกที่
จะต้องท านัน่ก็คือ การสร้างความชดัเจนในขอบเขตหน้าที่งาน รวมทัง้การแจ้งสิ่งที่คาดหวงัหรือต้องการจากลกูน้องของ
คณุเอง 

และเมื่อคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับหัวหน้างานเก่ียวกับขอบเขตงานที่จะต้องรับผิดชอบ และความคาดหวงัที่
หวัหน้างานต้องการ คุณต้องอย่าลืมถามถึงความสามารถ หรือ Competency ที่หัวหน้าต้องการเห็น รวมทัง้ผลงานที่
หวัหน้าต้องการให้คณุท าได้ ท่ีเรียกกนัวา่ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators : KPIs) 

คณุรู้จกั “ ความสามารถ (Competency) ” และ “ ตัวชีว้ัดผลงานหลัก (KPIs) ” มากน้อยแคไ่หน … . พบวา่
ปัจจุบันหลายต่อหลายองค์การได้น าแนวคิดความสามารถและตัวชีว้ัดผลงานหลักเป็นปัจจัยส าคัใในการวัดหรือ
ประเมินผลการท างานของคณุเอง ซึ่งแนวคิดทัง้สองนีเ้ป็นปัจจยัที่คณุควรพิจารณาให้มากและพยายามพฒันาให้เกิดขึน้ 
เพราะจะเป็นสิง่ที่บง่บอกถึงศกัยภาพในการท างานของคณุ รวมทัง้มลูคา่ (Value) ที่อยูใ่นตวัคณุเอง 

แล้ว ค ำว่ำ “ ควำมสำมำรถ (Competency) ” หมำยถึงอะไร … หมายถึง พฤติกรรมที่ก าหนดขึน้มาเพื่อให้
งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ ทัง้นีพ้ฤติกรรมที่แสดงออกมานัน้ต้องสามารถชีช้ดัหรือสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกตา่งของคนที่มีความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal Attributes) เช่น หาก
ถามวา่ท าไมคณุบอกวา่นาย ก มีความรู้ด้านงานขายมากกว่านาย ข ซึง่คณุต้องสามารถบง่บอกได้ถึงพฤติกรรมที่แตกตา่ง
กันของนาย ก และนาย ข พบว่านาย ก มีพฤติกรรมที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียด ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทัง้สามารถโน้มน้าวชักจูงให้ลกูค้าสนใจและหนัมาซือ้สินค้าของตน ซึ่งผิดกับนาย ข ที่ให้เพียงแค่ข้อมูล
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รายละเอียดของสนิค้าแก่ลกูค้า โดยไมส่นใจที่จะอาสาให้ความช่วยเหลอืตา่ง ๆ กบัลกูค้า ไมส่ามารถชกัจงูให้ลกูค้าเปลีย่น
ใจซือ้สนิค้าของตนได้ 

และ ค ำว่ำ “ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicators) ” หมำยถึงอะไร … หมายถึง ผลผลิต 
หรือผลงานท่ีเกิดขึน้ โดยต้องสามารถวดัให้ออกมาเป็นตวัเลข หรือวดัได้จากพฤติกรรมที่สงัเกตเห็นได้ชดัเจน เช่น ยอดขาย
ที่เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายลดลง ก าไรเพิ่มขึน้ ระยะเวลาในการสง่มอบงานให้หวัหน้าเร็วขึน้ จ านวนข้อร้องเรียนของลกูค้าลดลง 
ระดบัเปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลกูค้าที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ารก าหนดผลงานที่หวัหน้างานต้องการนัน้จะต้องมีการก าหนด
เป้าหมาย (Target) ของตัวชีว้ัดแต่ละตัว เช่น ขายสินค้าให้ได้ 5 ล้านบาทต่อเดือน ก าไรเพิ่มขึน้ 100 ล้านบาทต่อปี 
เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้า 85 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน เป็นต้น ทัง้นีห้ัวหน้างานและพนักงานจะช่วยกันก าหนด
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเป็นข้อผูกพันที่พนักงานจะต้องท างานนัน้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขึน้จากความ
เห็นชอบร่วมกนั 

ดงันัน้การท่ีคณุได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหนง่งานใดแล้วละ่ก็ คณุจะต้องสามารถบอกได้วา่หน้าที่งานของคณุ
คืออะไร และความสามารถหรือพฤติกรรมในด้านใดที่จะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ รวมทัง้ผลงาน
หรือตวัชีว้ดัผลงานหลกัที่หวัหน้างานต้องการจะเห็นคืออะไร ซึ่งทัง้สองปัจจัยมีความแตกต่างกนัและเป็นปัจจยัที่หลาย
องค์การน ามาประเมินผลการท างาน และเพื่อให้คณุเกิดความชดัเจนดิฉนัขอน าเสนอตวัอย่างการก าหนดความสามารถ
และตวัชีว้ดัผลงานหลกัจากหน้าที่งานของคณุดงัตอ่ไปนี ้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถ ตัวชีว้ัดผลงานหลกั 

1. ก าหนดโครงการสง่เสริมการขาย ความคิดเชิงกลยทุธ์ 
จ านวนโครงการท่ีน าเสนอ 

10 โครงการ 

2. ติดตอ่และนดัหมายลกูค้าเพื่อน าเสนอขายสนิค้า 
การติดตอ่สือ่สาร 
ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 

- 

3. น าเสนอและให้รายละเอียดของสนิค้าแก่ลกูค้า การโน้มน้าวชกัจงู 
- ยอดขาย 5 ล้านบาทตอ่เดือน 

- ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  
  80 เปอร์เซ็นต์ 

4. จดัท ารายงานสรุปผลการขายประจ าไตรมาส 
ความถกูต้องแมน่ย า 

ความละเอียดถ่ีถ้วน 

ความถกูต้องของยอดขาย 

สนิค้า 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

จะเห็นได้ว่าความสามารถและตวัชีว้ดัผลงานหลกัที่ได้ก าหนดขึน้มานัน้จะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถ

และศกัยภาพในตวัคณุเอง โดยคุณต้องตัง้ค าถามถามตวัเองว่า “ ความสามารถใดที่คณุไม่มี หรือต้องพฒันาปรับปรุง

บ้าง ” และ “ ผลงานที่คุณท าได้นัน้เป็นไปตามเป้าหมายที่ถูกก าหนดขึน้มาตามตวัชีว้ดัผลงานหลกัแต่ละตวัหรือไม่ ” 

ดิฉนัขอน าเสนอตารางการพฒันาตนเองจากแนวคิดความสามารถและตวัชีว้ดัผลงานหลกั ดงัตอ่ไปนี  ้



 

ความสามารถ 
ต้อง 

พัฒนา 

ไม่ต้อง
พัฒนา 

ตัวชีว้ัดผลงานหลกั 
ตาม 
เป้าฯ 

ไม่ตาม 
เป้าฯ 

ความคิดเชิงกลยทุธ์     จ านวนโครงการท่ีน าเสนอ 10 โครงการ     

การติดตอ่สือ่สาร     ยอดขาย 5 ล้านบาทตอ่เดือน     

ความมีมนษุยสมัพนัธ์     ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า 80 เปอร์เซ็นต์     

การโน้มน้าวชกัจงู     ความถกูต้องของยอดขายสนิค้า 100 

เปอร์เซ็นต์ 

    

ความถูก ต้องแม่นย า
ความละเอียดถ่ีถ้วน 

          

 

 

หากคณุมีการส ารวจตวัเองถึงความสามารถและผลงานที่คณุท าวา่เป็นไปตามที่ต าแหนง่งาน ต้องการให้เกิดขึน้
หรือไม ่ซึง่อาจจะเป็นการตรวจสอบทกุเดือน ทกุไตรมาส หรือทกุ 6 เดือน ซึง่จะท าให้คณุมีความตื่นตวัและกระตือรือร้นอยู่
เสมอที่จะพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนัน้ควรค านึงถึงเป้าหมายที่ก าหนดขึน้ในระยะยาวมากกว่า
เป้าหมายระยะสัน้ โดยในแต่ละวนัที่คุณท างานนัน้จะท าให้คุณเกิดการเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ และสิ่งเหล่านีเ้องจะ
สะท้อนถึงมูลค่า (Value) ที่คุณสะสมและท าให้เกิดขึน้ได้ด้วยตัวคุณเองเพื่อความส าเร็จในหน้าที่การงานของคุณใน
อนาคตข้างหน้า 


