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เชื่อแน่วา่ ในชีวิตการทางานนันย่
้ อมต้ องมีหลายต่อหลายคนเกิดความรู้สกึ เบื่อ เซ็ง และทางานตามที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ เสร็ จสิ ้นไปวัน ๆ หนึง่ นัน่ อาจจะเป็ นเพราะว่าคุณยังไม่ร้ ูวา่ คุณควรทาอาชีพอะไร และสิ่งที่กาลังทาอยู่นนคุ
ั ้ ณเองชอบหรื อไม่
ชอบ และมีหลายต่อหลายคนที่กาลังค้ นหาคาตอบเหล่านันอยู
้ ่ แต่ค้นหาเท่าไหร่ ก็ยงั ไม่ร้ ู ว่าเราควรจะทาอาชีพอะไรกันแน่ ?…
แล้ วคุณเองหล่ะ..มีความรู้สกึ เช่นนี ้บ้ างหรื อไม่?
การวางแผนอาชีพ (Career Planning) เป็ นการกาหนดสิง่ ที่คณ
ุ อยากจะเป็ นหรื ออยากจะทาในอนาคตข้ างหน้ า ซึ่ง
จะมีทงแผนระยะยาว
ั้
(5 ปี /10 ปี ) และแผนระยะสัน้ (1 ปี /2 ปี ) การวางแผนอาชีพจะเป็ นการจุดประกายความหวังและความ
ฝั นของคุณ และสิ่งนี ้เองจะเป็ นแรงผลักดันให้ คณ
ุ มีความรู้ สกึ สนุก รักในสิ่งที่คณ
ุ กาลังทาอยู่ มีความรู้ สกึ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
และที่สาคัญจะทาให้ คณ
ุ ได้ มองเห็นคุณค่าของตนเองจากการทางานนัน้ ๆ …ขอให้ คณ
ุ เริ่ มกาหนดแผนอาชีพของคุณเองตาม
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ …ความฝั น/ความหวังในอาชีพ
วิสยั ทัศน์ (Vision) คือสิง่ ที่คณ
ุ อยากจะเป็ นในอนาคตข้ างหน้ าภายในระยะเวลาหนึง่ ๆ เช่น อยากเป็ นนักพูดที่มีชื่อเสียงในอีก 5
ปี ข้ างหน้ า อยากจะมีร้านอาหารเล็ก ๆ เป็ นของตนเองภายใน 3 ปี ข้ างหน้ า เป็ นต้ น พูดง่าย ๆ ว่าเป็ นการกาหนดฝั นหรื อ
ความหวังของคุณ ซึ่งจะเกิดขึ ้นจากความสนใจ ความชอบ หรื อความรู้ สกึ สนุกเมื่อคุณได้ คิดหรื อทาสิ่งนัน…ขอแนะน
้
าว่าคุณ
ควรกาหนดฝั นของคุณที่มีความท้ าทายและต้ องใช้ ความพยายามและเวลาในการได้ สงิ่ นันมา
้ ซึ่งคุณจะรู้ ตวั เองอยู่ เสมอว่าคุณ
อยากจะเป็ นหรื ออยากจะทาอะไรในอนาคตข้ างหน้ า …แต่มีอีกหลายต่อหลายคนที่ยงั ไม่ร้ ู เลยว่าอยากจะเป็ นหรื ออยากจะทา
อาชีพอะไร…คาถามนี ้อาจจะเกิดขึ ้นในใจคุณ….ถ้ าคาถามนี ้เกิดขึ ้น ขอแนะนาว่า ณ ขณะนี ้ที่คณ
ุ กาลังทางานนัน้ ๆ อยู่ ดังนัน้
คุณควรคิดไว้ เสมอว่าฝั นของคุณก็ คือ ความมีชื่อเสียงหรื อได้ รับการยอมรับในอาชี พที่คุณกาลังทาอยู่ ซึ่งเป็ นการกาหนด
วิสยั ทัศน์ระยะสัน้ อาจจะเป็ นภายในระยะเวลา 1 หรื อ 2 ปี ก่อน…เพื่อว่าคุณจะได้ ปรับเปลี่ยนความฝั นหรื อความหวังของ
คุณ…แต่มีสงิ่ หนึง่ ที่อยากจะฝากคุณไว้ ก็คือ "อาชีพที่คณ
ุ บอกอยูเ่ สมอว่าคุณไม่ชอบหรื อพยายามหลีกหนีในตอนนี ้..อาจจะเป็ น
อาชีพที่คณ
ุ รักมากและอยากจะทามากในอนาคตก็เป็ นได้ " ดังนันขอให้
้
พิจารณาและค้ นหาให้ ดี ๆ ว่าอาชีพอะไรที่คณ
ุ อยากจะ
ทา วาดฝั นหรื อหวังไว้
ความสามารถ…เสริมจุดแข็ง กาจัดจุดอ่ อนนาไปสู่ "วิสัยทัศน์ " ที่กาหนด
ความสามารถ (Competency) คือความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) หรื อคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) ของ
คุณ โดยคุณควรตรวจสอบความสามารถ (Competency) ในปั จจุบนั ของคุณเองก่อน และพิจารณาว่า Competency ตัวไหนที่

คุณมีและเป็ นจุดเด่นหรื อจุดแข็งของคุณ และ Competency ตัวไหนที่เป็ นจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่ องในตัวคุณ ซึ่ง Competency
ทังสองประเภทนี
้
้คุณจะต้ องเสริ มหรื อพัฒนาให้ มีขึ ้น การเสริ มจุดแข็งและกาจัดจุดอ่อนก็เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ในสาย
อาชีพของคุณเอง การวิเคราะห์ความสามารถทังที
้ ่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณนันสามารถใช้
้
เป็ นแนวทางในการกาหนด
ภารกิจหรื อขันตอนการท
้
างานของคุณต่อไป
ภารกิจ…หนทางนาไปสู่ "ความหวัง" ที่ฝันไว้
ภารกิจ (Mission) คือหน้ าที่หรื อกิจกรรมที่คณ
ุ ควรสร้ างขึ ้นมาเพื่อนาไปสูค่ วามฝั นหรื อความหวังของคุณ ซึ่งเป็ นการกาหนด
แผนการทางานของคุณ โดยการกาหนดขันตอนการท
้
างานหลัก ๆ ว่าต้ องเริ่ มทาอะไรก่อนหลังเพื่อเป็ นการเสริ มจุดแข็งให้ ดีขึ ้น
และปรับจุดอ่อนให้ เป็ นจุดแข็ง เช่น
วิสัยทัศน์ : เป็ นนักพูดที่มีช่ อื เสียงในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า
จุดแข็ง : 1) มีทกั ษะในการพูดในที่ชมุ ชน
2) ชอบสอนและให้ คาแนะนาปรึกษาผู้อื่น
จุดอ่อน: 1) ประหม่าเมื่อถูกถามในข้ อมูลที่ไม่ได้ เตรี ยม
2) ไม่สามารถยกตัวอย่างในขณะพูด
ภารกิจหรือขัน้ ตอนงาน :
1) สร้ างเวทีหรื อโอกาสในการพูดให้ กบั ตนเอง เพื่อเสริ มจุดแข็งข้ อที่ 1 และพัฒนาจุดอ่อนข้ อที่ 1
2) สร้ างการยอมรับหรื อความตระหนักในตัวคุณจากกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องในสายชีพของคุณ
เพื่อเสริ มจุดแข็งข้ อที่ 2
3) แสวงหาความรู้และข้ อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ ที่จะพูดอยูเ่ สมอ เพื่อพัฒนาจุดอ่อน
ข้ อ 1 และข้ อ 2
แต่หากอาชีพที่คุณอยากจะทาหรื อฝั นไว้ ไม่ตรงกับอาชีพ ที่คุณกาลังทาอยู่นนั ้ ขอแนะนาว่าคุณควรตังใจท
้ างานที่
ได้ รับมอบหมายให้ เสร็ จตามที่ได้ รับมอบหมาย และได้ คณ
ุ ภาพงานตามที่กาหนด พยายามทางานให้ ถกู ต้ อง เพราะการ
ทางานผิดพลาดจะทาให้ คณ
ุ เสียเวลาในการแก้ ไข/ตรวจสอบงานนันอี
้ กครัง้ …หากคุณทางานได้ สาเร็ จภายในชัว่ โมง
การทางานของคุณ คุณจะมีเวลาเหลืออีกมากหลังชัว่ โมงการทางานของคุณในการศึกษาหรื อเรี ยนรู้งานที่คณ
ุ อยากจะ
ทาหรื อฝั นไว้ …ซึง่ จะทาให้ คณ
ุ เป็ นคนตื่นตัว และรู้สกึ สนุกกับงานของคุณโดยไม่ปล่อยให้ เวลาผ่านไปโดยไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย…แต่หากคุณยังไม่ร้ ูวา่ จะทาอะไรในอนาคตข้ างหน้ าแล้ วหล่ะก็…ขอแนะนาว่าภารกิจหรื อแผนงาน
ของคุณ ณ ขณะนี ้ก็คือ การสร้ างมูลค่า (Value) ของตนเองในการทางานให้ มากที่สดุ โดยพยายามเรี ยนรู้งานและหา
โอกาสทางานใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ พยายามรับอาสาทางานที่นอกเหนือจากงานที่ได้ รับมอบหมาย (แต่คณ
ุ ต้ องทางานที่ได้
รับมอบหมายให้ ประสบผลสาเร็ จก่อน) โดยคุณควรจะตอบตนเองอยูเ่ สมอว่า 1) งานที่รับผิดชอบปั จจุบนั คืออะไร
2) งานใหม่ ๆ ที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้คืออะไร
ตัวชีว้ ัดผลการทางาน…เป้าหมายนาไปสู่ "หนทาง" แห่ งชัยชนะ
ตัวชี ้วัดผลการทางาน (KPIs : Key Performance Indicators) คือเป้าหมายของผลงานที่กาหนดขึ ้นตามภารกิจหรื อขันตอน/
้
กิจกรรมงานต่าง ๆ ซึง่ ต้ องสามารถวัดผลออกมาเป็ นรู ปธรรมหรื ออาจวัดผลจากพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ ชดั เจน โดย

พิจารณาในแต่ละภารกิจหรื อขันตอนที
้
่กาหนดคืออะไร และวิเคราะห์หาตัวชี ้วัดผลการทางานที่เหมาะสมของแต่ละขันตอนงาน
้
นัน้ ๆ ซึง่ หนึง่ ขันตอนอาจจะมี
้
ตวั ชี ้วัดผลการทางานได้ มากกว่าหนึง่ ได้ เช่น ภารกิจของคุณก็คือ การสร้ างเวทีหรื อโอกาสในการ
พูดให้ กบั ตนเอง KPIs ของภารกิจนี ้คือ 1) ติดต่อสมาคมหรื อชมรมต่าง ๆ 10 แห่งภายในปี XXXX 2) พูดบนเวทีในลักษณะของ
Public Training 20 ครัง้ ภายในปี XXXX 3) พูดบนเวทีในลักษณะของ In-house Training 5 ครัง้ ภายในปี XXXX
ผลลัพธ์ …ผลที่เกิดขึน้ และข้ อมูลย้ อนกลับ
คุณควรประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ ้นจากตัวชี ้วัด (KPIs) ในแต่ละตัวว่าประสบผลสาเร็ จหรื อไม่ โดยการเปรี ยบเทียบ
ผลที่เกิดขึ ้นจริ งกับสิ่งที่คณ
ุ คาดหวังหรื อตังเป
้ ้ าหมายไว้ เพื่อว่าคุณจะได้ นาข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้ ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ
(Feedback) เพื่อพิจารณาความสามารถ (Competency) ของคุณว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้ างหรื อไม่ ทังนี
้ ้คุณจะได้ ปรับเปลี่ยน
ภารกิจหรื อแผนการทางานของคุณให้ เหมาะสมต่อไปได้
เพื่อให้ คณ
ุ ได้ เข้ าใจภาพการจัดทา Career Planning ตามขันตอนที
้
่นาเสนอไปข้ างต้ นนัน้ ขอยกตัวอย่างจาก
วิสยั ทัศน์หรื อความหวังของคุณทีไ่ ม่สอดคล้ องกับอาชีพที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
อาชีพ
ปั จจุบัน

วิสัยทัศน์

ผู้จดั การฝ่ าย เจ้ าของ
บุคคล
ร้ านอาหาร
ไทยภายใน 3 ปี
ข้ างหน้ า

ความสามารถ
จุดแข็ง
1. ความรู้ในการทาอาหารไทย
2. วิจารณ์รสชาดของอาหารได้
จุดอ่อน
1. ขาดเทคนิคในการปรุงอาหารไทยให้
อร่อย

ภารกิจ/แผนงาน

ตัวชีว้ ัดผลงาน

1. เข้ าอบรมการทาอาหารไทย 1. เรียนทาอาหารไทยจากสถาบัน
(พัฒนาจุดแข็งข้ อที่ 1 2
ที่มชี ื่อเสียง 2 แห่ง
และจุดอ่อนข้ อที่ 1)
2. จานวนครัง้ ของการวิจารณ์
รสชาดอาหารไทย
2. ฝึ กทาอาหารไทย (พัฒนา
จุดอ่อนข้ อที่ 1)

1. จานวนครัง้ ของการทาอาหารไทย
2. จานวนข้ อตาหนิจาของอาหารไทย
ที่คณ
ุ ทาขึ ้นมา

ดัง นัน้ การเตรี ย มตัว เพื่ อวางแผนอาชี พ ของคุณ โดยการค้ น หาอาชี พ ที่ คุณคาดหวัง หรื อ ฝั น ไว้ ( Vision) ค้ น หา
ความสามารถของตัวคุณเอง (Competency) การกาหนดภารกิจหรื อแผนการทางาน (Mission) ตลอดจนการกาหนดตัวชี ้วัด
ผลการทางานของแต่ละกิจกรรมนัน้ ๆ (KPIs) ซึ่งการวางแผนอาชีพด้ วยตัวคุณเองจะเป็ นหนทางหนึ่งที่ทาให้ คณ
ุ สามารถก้ าว
เดินไปในเส้ นทางสายอาชีพที่คณ
ุ คาดหวังไว้ ได้ อย่างมัน่ คง

