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การทางานใด ๆ ก็ตามทุกคนย่อมอยากจะให้ งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ เป็ นที่พอใจและทางาน
ได้ ตามความคาดหวังของหัวหน้ างาน แน่นอนว่าคงจะไม่มีใครอยากให้ หวั หน้ ามาต่อว่า หรื อมองว่าตนเองทางานไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดศักยภาพในการทางาน พบว่าหลายต่อหลายคนมีความปรารถนาที่จะพัฒนาและปรั บปรุงตนเองเพื่อให้
ผลงานเป็ นที่ต้องตาต้ องใจของหัวหน้ างาน
แล้วคุณเองมี วิธีการหรื อแนวคิ ดในการพัฒนาตนเองอย่างไร … . ก่อนที่จะเริ่ มพัฒนาหรื อปรับปรุงตนเองนัน้ คุณ
ควรจะตอบให้ ได้ ก่อนว่า “ งานหรื อขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคุณคืออะไร ” และ “ หัวหน้ างานคาดหวังอะไรบ้ าง
จากการทางานของคุณเอง ” เพราะความชัดเจนในบทบาทหน้ าที่งาน ( Job Description) นี ้เองจะเป็ นแนวทางในการ
พัฒ นาตัวคุณ ดังนัน้ หากผู้ที่เป็ นหัวหน้ างานต้ องการให้ ลูกน้ องของตนทางานให้ ตรงตามที่ต้องการแล้ วล่ะก็ สิ่งแรกที่
จะต้ องทานัน่ ก็คือ การสร้ างความชัดเจนในขอบเขตหน้ าที่งาน รวมทังการแจ้
้
งสิ่งที่คาดหวังหรื อต้ องการจากลูกน้ องของ
คุณเอง
และเมื่อคุณ มี โอกาสได้ พูดคุยกับหัวหน้ างานเกี่ ยวกับขอบเขตงานที่จะต้ องรับผิดชอบ และความคาดหวังที่
หัวหน้ างานต้ องการ คุณ ต้ องอย่าลืมถามถึงความสามารถ หรื อ Competency ที่หัวหน้ าต้ องการเห็น รวมทังผลงานที
้
่
หัวหน้ าต้ องการให้ คณ
ุ ทาได้ ที่เรี ยกกันว่าตัวชี ้วัดผลงานหลัก ( Key Performance Indicators : KPIs)
คุณรู้จกั “ ความสามารถ (Competency) ” และ “ ตัวชีว้ ัดผลงานหลัก (KPIs) ” มากน้ อยแค่ไหน … . พบว่า
ปั จจุบัน หลายต่อ หลายองค์ ก ารได้ น าแนวคิ ด ความสามารถและตัว ชี ว้ ัด ผลงานหลัก เป็ น ปั จ จัย สาคัใ ในการวัด หรื อ
ประเมินผลการทางานของคุณเอง ซึ่งแนวคิดทังสองนี
้
้เป็ นปั จจัยที่คณ
ุ ควรพิจารณาให้ มากและพยายามพัฒนาให้ เกิดขึ ้น
เพราะจะเป็ นสิง่ ที่บง่ บอกถึงศักยภาพในการทางานของคุณ รวมทังมู
้ ลค่า ( Value) ที่อยูใ่ นตัวคุณเอง
แล้ว คำว่ ำ “ ควำมสำมำรถ (Competency) ” หมำยถึงอะไร … หมายถึง พฤติกรรมที่กาหนดขึ ้นมาเพื่อให้
งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ ทังนี
้ ้พฤติกรรมที่แสดงออกมานันต้
้ องสามารถชี ้ชัดหรื อสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
แตกต่างของคนที่มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributes) เช่น หาก
ถามว่าทาไมคุณบอกว่านาย ก มีความรู้ด้านงานขายมากกว่านาย ข ซึง่ คุณต้ องสามารถบ่งบอกได้ ถึงพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของนาย ก และนาย ข พบว่านาย ก มีพฤติกรรมที่สามารถให้ ข้อมูลรายละเอียด ข้ อเสนอแนะ คาปรึ กษา ให้ ความ
ช่วยเหลือ รวมทังสามารถโน้
้
มน้ าวชักจูงให้ ลกู ค้ าสนใจและหันมาซือ้ สินค้ าของตน ซึ่งผิดกับนาย ข ที่ให้ เพียงแค่ข้อมูล

รายละเอียดของสินค้ าแก่ลกู ค้ า โดยไม่สนใจที่จะอาสาให้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับลูกค้ า ไม่สามารถชักจูงให้ ลกู ค้ าเปลีย่ น
ใจซื ้อสินค้ าของตนได้
และ คำว่ ำ “ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก (Key Performance Indicators) ” หมำยถึงอะไร … หมายถึง ผลผลิต
หรื อผลงานที่เกิดขึ ้น โดยต้ องสามารถวัดให้ ออกมาเป็ นตัวเลข หรื อวัดได้ จากพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ชดั เจน เช่น ยอดขาย
ที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายลดลง กาไรเพิ่มขึ ้น ระยะเวลาในการส่งมอบงานให้ หวั หน้ าเร็ วขึ ้น จานวนข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าลดลง
ระดับเปอร์ เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้การกาหนดผลงานที่หวั หน้ างานต้ องการนันจะต้
้
องมีการกาหนด
เป้าหมาย (Target) ของตัวชี ว้ ัด แต่ละตัว เช่น ขายสินค้ าให้ ได้ 5 ล้ านบาทต่อ เดื อน กาไรเพิ่ มขึน้ 100 ล้ านบาทต่อ ปี
เปอร์ เซ็นต์ ค วามพึงพอใจของลูกค้ า 85 เปอร์ เซ็นต์ ต่อเดือน เป็ น ต้ น ทัง้ นีห้ ัวหน้ างานและพนักงานจะช่วยกันกาหนด
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเป็ นข้ อผูกพันที่พนักงานจะต้ องทางานนันให้
้ ได้ ตามเป้าหมายที่กาหนดขึน้ จากความ
เห็นชอบร่วมกัน
ดังนันการที
้
่คณ
ุ ได้ รับมอบหมายให้ ดารงตาแหน่งงานใดแล้ วล่ะก็ คุณจะต้ องสามารถบอกได้ วา่ หน้ าที่งานของคุณ
คืออะไร และความสามารถหรื อพฤติกรรมในด้ านใดที่จะทาให้ งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ รวมทังผลงาน
้
หรื อตัวชีว้ ดั ผลงานหลักที่หวั หน้ างานต้ องการจะเห็นคืออะไร ซึ่ง ทังสองปั
้
จจัยมีความแตกต่างกันและเป็ นปั จจัยที่หลาย
องค์การนามาประเมินผลการทางาน และเพื่อให้ คณ
ุ เกิดความชัดเจนดิฉนั ขอนาเสนอตัวอย่างการกาหนดความสามารถ
และตัวชี ้วัดผลงานหลักจากหน้ าที่งานของคุณดังต่อไปนี ้

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

ความสามารถ

ตัวชีว้ ัดผลงานหลัก

1. กาหนดโครงการส่งเสริ มการขาย

ความคิดเชิงกลยุทธ์

จานวนโครงการที่นาเสนอ
10 โครงการ

2. ติดต่อและนัดหมายลูกค้ าเพื่อนาเสนอขายสินค้ า

การติดต่อสือ่ สาร
ความมีมนุษยสัมพันธ์

- ยอดขาย 5 ล้ านบาทต่อเดือน

3. นาเสนอและให้ รายละเอียดของสินค้ าแก่ลกู ค้ า

การโน้ มน้ าวชักจูง

- ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
80 เปอร์ เซ็นต์

4. จัดทารายงานสรุ ปผลการขายประจาไตรมาส

ความถูกต้ องแม่นยา
ความละเอียดถี่ถ้วน

ความถูกต้ องของยอดขาย
สินค้ า 100 เปอร์ เซ็นต์

จะเห็นได้ ว่าความสามารถและตัวชีว้ ดั ผลงานหลักที่ได้ กาหนดขึ ้นมานันจะใช้
้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพในตัวคุณเอง โดยคุณต้ องตังค
้ าถามถามตัวเองว่า “ ความสามารถใดที่คณ
ุ ไม่มี หรื อต้ องพัฒนาปรับปรุ ง
บ้ าง ” และ “ ผลงานที่คุณทาได้ นนเป็
ั ้ นไปตามเป้าหมายที่ถูก กาหนดขึ ้นมาตามตัวชี ้วัดผลงานหลักแต่ละตัวหรื อไม่ ”
ดิฉนั ขอนาเสนอตารางการพัฒนาตนเองจากแนวคิดความสามารถและตัวชี ้วัดผลงานหลัก ดังต่อไปนี ้

ความสามารถ

ต้ อง ไม่ ต้อง
พัฒนา พัฒนา

ตัวชีว้ ัดผลงานหลัก

ความคิดเชิงกลยุทธ์

จานวนโครงการที่นาเสนอ 10 โครงการ

การติดต่อสือ่ สาร

ยอดขาย 5 ล้ านบาทต่อเดือน

ความมีมนุษยสัมพันธ์

ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า 80 เปอร์ เซ็นต์

การโน้ มน้ าวชักจูง

ความถูกต้ องของยอดขายสินค้ า 100
เปอร์ เซ็นต์

ตาม
เป้ าฯ

ไม่ ตาม
เป้ าฯ

ความถู ก ต้ องแม่ น ย า
ความละเอียดถี่ถ้วน

หากคุณมีการสารวจตัวเองถึงความสามารถและผลงานที่คณ
ุ ทาว่าเป็ นไปตามที่ตาแหน่งงาน ต้ องการให้ เกิดขึ ้น
หรื อไม่ ซึง่ อาจจะเป็ นการตรวจสอบทุกเดือน ทุกไตรมาส หรื อทุก 6 เดือน ซึง่ จะทาให้ คณ
ุ มีความตื่นตัวและกระตือรื อร้ นอยู่
เสมอที่จะพัฒ นาตนเอง การพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องนัน้ ควรคานึงถึงเป้าหมายที่ กาหนดขึน้ ในระยะยาวมากกว่า
เป้าหมายระยะสัน้ โดยในแต่ละวันที่คุณ ทางานนันจะท
้
าให้ คุณเกิ ดการเรี ยนรู้ เกิดประสบการณ์ และสิ่งเหล่านีเ้ องจะ
สะท้ อนถึงมูลค่า (Value) ที่คุณ สะสมและทาให้ เกิดขึน้ ได้ ด้วยตัวคุณ เองเพื่อความสาเร็ จในหน้ าที่การงานของคุณ ใน
อนาคตข้ างหน้ า

