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 คณุเคยถามตวัเองหรือไมว่า่คณุคา่ (Value) ของตวัคณุเองในการท างานอยูท่ี่ตรงไหน? งานของคณุมี Value มากหรือ
น้อยอย่างไรบ้าง? Value ของงานที่คณุรับผิดชอบมีระดบัอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกบัองค์กรภายนอก? คนบางคนได้รับการ
ยอมรับจาก องค์กรภายในว่าเป็นคนเก่ง มีความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มี Value สงูในการท างานส าหรับองค์กรนัน้ ๆ…
แต…่เมื่อเปรียบเทียบคา่งานกบัองค์กรภายนอกแล้ว Value ที่เกิดขึน้อาจมีคา่น้อยมาก 

 คณุคา่ (Value) ในการท างาน เป็นสิง่ที่ผสมผสานระหวา่งความสามารถ (Competency) ซึง่เน้นถึงพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา โดยสะท้อนออกมาในรูปของ "KSAs" ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal 
Attributes) และผลส าเร็จที่เกิดขึน้จริงจากการท างาน (Outcome) หรือที่นิยมเรียกกันว่าการวดั KPIs : Key Performance 
Indicators ซึง่วดัผลลพัธ์ที่ได้เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายที่ก าหนด 
 ดงันัน้ Value ของงานท่ีคณุท าอยูจ่ึงเกิดขึน้จากหน้าที่ความรับผิดชอบในงานท่ีคณุท าและเคยท า โดยเป็นผลรวมของ
ประสบการณ์ในการท างานตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั…Value หรือคา่งานของคณุมกัจะสะท้อนออกมาโดยตรงตอ่เงินเดือนหรือ
ผลตอบแทนที่คณุได้รับในตอนนีห้รือจะได้รับในอนาคตข้างหน้า การค้นหา Value ในการท างานของคณุเองจึงเป็นสิ่งที่ส าคญั
ซึง่จะช่วยให้คณุสามารถประเมินและวางแผนการพฒันา Value ของงานท่ีคณุท าอยูใ่ห้ดีขึน้ต่อไปได้…และเพื่อให้คณุสามารถ
ส ารวจและตรวจสอบ Value ในการท างานของคณุเป็นอย่างไรบ้าง... ขอน าเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการค้นหาและเสริมสร้าง 
Value ในการท างานของตวัคณุเองด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

ทบทวนงานทัง้หมดที่คุณรับผิดชอบ 
 ขอให้คณุนึกถึงงานทัง้หมดที่คณุเคยท าและก าลงัท าอยู่ ณ ตอนนี ้โดยพยายามระบเุฉพาะหน้าที่งานหลกัที่คุณท า 
และรวมไปถึงการจดักลุม่งานทัง้หมดของตวัคณุเอง ขอให้พิจารณาจากตวัอยา่งการก าหนดหน้าที่งานหลกัและการจดักลุม่งาน
ของนางสดุสวย ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่งานหลัก กลุ่มงาน 

1. ติดตอ่นดัหมายลกูค้าเพื่อน าเสนองานโครงการที่ปรึกษา 
2. เก็บรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องจากลกูค้า 
3. ออกแบบหลกัการส าคญัและรายละเอียดของงานโครงการ 

งานบริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนษุย์ 

1. ศกึษาการใช้โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
2. ติดตอ่ลกูค้าเพื่อน าเสนอขายโปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
3. ทดสอบและฝึกสอน (Users) ให้สามารถใช้โปรแกรมฯ ได้ 

งานซอฟแวร์ด้านบริหารงานบคุคล (HRIS) 

1. ศกึษาวฒันธรรม กฎระเบียบ และพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กร 
2. ออกแบบระบบงานใหม ่ๆ ที่เก่ียวขอังกบัการพฒันาบคุลากร 
3. อธิบาย และชีแ้จงระบบงานใหมใ่ห้กบัหน่วยงานตา่ง ๆ 
4. ติดตามผล และปรับปรุงระบบงานและขัน้ตอนการท างานที่น าเสนออยา่งตอ่เน่ือง 

งานด้านพฒันาบคุลากรในเชิงปฏิบตั ิ

1. ค้นคว้าและศกึษาข้อมลูทางด้านงานทรัพยากรมนษุย์ 
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ เชน่ บทความ หนงัสือ เป็นต้น 
3. ติดตามแนวคิดหรือหลกัการใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกบังานทรัพยากรมนษุย์ 

งานวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

 
 
ตรวจสอบ Value การท างานของตัวคุณเอง 
 การจดักลุม่งานทัง้หมดของตวัคณุจะสะท้อนให้เห็นถึง Value การท างานของตวัคณุเอง จากตวัอย่างพบว่านางสดุ
สวยมี Value ของการท างานทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ 

1. งานบริการท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรมนษุย์ 
2. งานซอฟแวร์ด้านบริหารงานบคุคล (HRIS) 
3. งานด้านพฒันาบคุลากรในเชิงปฏิบตัิ 
4. งานวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

ประเมิน Value การท างานของตัวคุณเอง 
 หลงัจากที่คณุตรวจสอบ Value การท างานของตวัคณุเองทัง้หมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง….ขอให้คณุประเมินและ
จดัล าดบัความชอบท่ีมีตอ่ Value งานของตวัคณุเอง จากตวัอยา่งของนางสดุสวย ดงันี ้
 
 
 
 
 



Value งานในด้าน….. 
ระดบัความชอบ 

ชอบมากที่สุด ชอบมาก เฉย ๆ ไม่ชอบ 

1. งานบริการท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์     

2. งานซอฟแวร์ดา้นบริหารงานบุคคล (HRIS)     

3 งานดา้นพฒันาบุคลากรในเชิงปฏิบติั     

4. งานวิชาการดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์     

 
พัฒนา/เพิ่ม Value การท างานของตัวคุณเอง 
 ขอให้คุณค้นหาตวัเองว่า Value งานที่คุณท าและสิ่งนัน้เป็นสิ่งที่คุณชอบมากถึงมากที่สุดคือเป้าหมาย (Goal) ที่
อยากจะท าในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ แต่มีหลายต่อหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า Goal ของตัวเองคืออะไร….ซึ่งขอแนะน าว่า ณ 
ช่วงเวลานี ้ตอนนี ้Goal ของคณุก็คือ Value งานท่ีคณุท าและเป็นสิง่ที่คณุชอบมากถึงมากที่สดุ….เมื่อคณุค้นหา Goal ของคณุ
เองแล้วหลงัจากนัน้ให้จัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ส าหรับตวัคุณเองว่าคุณสามารถพฒันา/เพิ่มมูลค่างาน (Value 
Added) ให้กบังานท่ีคณุชอบและเป็น Goal ของตวัคณุเอง ทัง้นีแ้ผนปฏิบตัิการควรประกอบไปด้วย 1) งานท่ีท าส าเร็จ 2) งานท่ี
ก าลงัท าอยู ่ณ ตอนนี ้3) งานท่ีอยากจะท าตอ่ไป…จากตวัอยา่งของนางสดุสวย ดงันี ้
 

Goal ของนางสดุสวย 
1. อยากจะเป็นนกัปฏิบตัิมืออาชีพในด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
2. เป็นนกัเขียนที่ได้รับการยอมรับจากผู้อา่นเก่ียวกบังานด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

Value งานในด้าน….. 
แผนปฏิบัติการ 

งานที่ท าส าเร็จ งานที่ก าลังท าอยู่  ณ ตอนนี ้ งานที่อยากจะท าต่อไป 

1 งานด้านพฒันาบคุลากรในเชิงปฏิบตัิ 1. การจดัท า Job Description  
ให้กบัสายงานขายและการตลาด 

1. การจดัท า Job Description  
ให้กบัสายงานบริหารทัว่ไป 

1. การจดัท า Training Roadmap  
2. การจดัท า Career Path  
3. การออกแบบระบบวดัผลการ  
ท างานด้วย Competency และ  
KPIs 
4. การจดัท า Individual  
Development Plan (IDPs) 

2. งานวิชาการด้านการบริหาร/พฒันาทรัพยากร 
มนษุย์ 

1. บทความทางวิชาการเก่ียวกบัการ 
บริหาร/พฒันาทรัพยากรมนษุย์ตา่ง ๆ 

1. หนงัสือเร่ือง "Career  
Development in Practice" 

1. หนงัสือเร่ือง "ระบบบริหาร 
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
(Performance Management  
System)  
2. หนงัสือแนวจิตวิทยา 

 
 



ติดตามผล แผนการท างานของตัวคุณเอง 
 แนน่อนวา่เมื่อคณุมีแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพื่อตอบสนองตอ่ Goal ที่คณุก าหนดไว้แล้ว คณุควรจะติดตามผล
การด าเนินงานทัง้หมดของคณุวา่เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการหรือไม ่โดยเฉพาะการตรวจสอบและติดตามผลจาก 1) งานท่ีก าลงั
ท าอยู่ ณ ตอนนี ้2) งานที่อยากจะท าต่อไป…อะไรเป็นปัญหาหรืออปุสรรคที่ท าให้คณุไม่สามารถท าตามแผนที่คณุก าหนดไว้
ได้….เพื่อคณุจะได้มีแนวทางในการค้นหาทางออกหรือค าตอบ (Solution) ส าหรับปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ได้ 

 สรุปวา่คณุคา่การท างาน (Value) นัน้จะเกิดขึน้โดยตรงจากตวัคณุเอง….มิใชใ่ครอื่น….คนที่รู้วา่ Value ของตนเองคอื
อะไรยอ่มจะได้เปรียบในด้านความก้าวหน้าในอาชีพการท างานมากกวา่คนที่ไมรู้่จกั Value ของตนเอง เพราะพวกเค้าเหลา่นัน้
จะเตรียมแผนการเพื่อการเพิ่มหรือสร้างสรรค์ Value ให้เกิดขึน้อยูต่ลอดเวลาในการตอบสนองตอ่เป้าหมาย (Goal) ที่ก าหนดไว้ 
 
  
 


