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 เช่ือแนว่า่ในชีวิตการท างานนัน้ยอ่มต้องมีหลายตอ่หลายคนเกิดความรู้สกึเบื่อ เซ็ง และท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จสิน้ไปวนั ๆ หนึง่ นัน่อาจจะเป็นเพราะวา่คณุยงัไมรู้่วา่คณุควรท าอาชีพอะไร และสิ่งที่ก าลงัท าอยู่นัน้คณุเองชอบหรือไม่
ชอบ และมีหลายตอ่หลายคนที่ก าลงัค้นหาค าตอบเหลา่นัน้อยู่ แต่ค้นหาเท่าไหร่ก็ยงัไม่รู้ว่าเราควรจะท าอาชีพอะไรกนัแน่?…
แล้วคณุเองหละ่..มีความรู้สกึเช่นนีบ้้างหรือไม?่ 

 การวางแผนอาชีพ (Career Planning) เป็นการก าหนดสิง่ที่คณุอยากจะเป็นหรืออยากจะท าในอนาคตข้างหน้า ซึ่ง
จะมีทัง้แผนระยะยาว (5 ปี/10 ปี) และแผนระยะสัน้ (1 ปี/2 ปี) การวางแผนอาชีพจะเป็นการจุดประกายความหวงัและความ
ฝันของคณุ และสิ่งนีเ้องจะเป็นแรงผลกัดนัให้คณุมีความรู้สกึสนกุ รักในสิ่งที่คณุก าลงัท าอยู่ มีความรู้สกึตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา 
และที่ส าคญัจะท าให้คณุได้มองเห็นคณุคา่ของตนเองจากการท างานนัน้ ๆ …ขอให้คณุเร่ิมก าหนดแผนอาชีพของคณุเองตาม
ขัน้ตอนปฏิบตัิ ดงันี ้

 วิสัยทัศน์…ความฝัน/ความหวังในอาชีพ  
วิสยัทศัน์ (Vision) คือสิง่ที่คณุอยากจะเป็นในอนาคตข้างหน้าภายในระยะเวลาหนึง่ ๆ เช่น อยากเป็นนกัพดูที่มีช่ือเสยีงในอีก 5 
ปีข้างหน้า อยากจะมีร้านอาหารเล็ก ๆ เป็นของตนเองภายใน 3 ปีข้างหน้า เป็นต้น พูดง่าย ๆ ว่าเป็นการก าหนดฝันหรือ
ความหวงัของคณุ ซึ่งจะเกิดขึน้จากความสนใจ ความชอบ หรือความรู้สกึสนกุเมื่อคณุได้คิดหรือท าสิ่งนัน้…ขอแนะน าว่าคณุ
ควรก าหนดฝันของคณุที่มีความท้าทายและต้องใช้ความพยายามและเวลาในการได้สิง่นัน้มา ซึ่งคณุจะรู้ตวัเองอยู่ เสมอว่าคณุ
อยากจะเป็นหรืออยากจะท าอะไรในอนาคตข้างหน้า …แต่มีอีกหลายต่อหลายคนที่ยงัไม่รู้เลยว่าอยากจะเป็นหรืออยากจะท า
อาชีพอะไร…ค าถามนีอ้าจจะเกิดขึน้ในใจคณุ….ถ้าค าถามนีเ้กิดขึน้ ขอแนะน าวา่ ณ ขณะนีท้ี่คณุก าลงัท างานนัน้ ๆ อยู่ ดงันัน้
คุณควรคิดไว้เสมอว่าฝันของคุณก็คือ ความมีช่ือเสียงหรือได้รับการยอมรับในอาชีพที่คุณก าลงัท าอยู่ ซึ่งเป็นการก าหนด
วิสยัทศัน์ระยะสัน้ อาจจะเป็นภายในระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี ก่อน…เพื่อว่าคุณจะได้ปรับเปลี่ยนความฝันหรือความหวงัของ
คณุ…แตม่ีสิง่หนึง่ที่อยากจะฝากคณุไว้ก็คือ "อาชีพท่ีคณุบอกอยูเ่สมอว่าคณุไมช่อบหรือพยายามหลกีหนีในตอนนี.้.อาจจะเป็น
อาชีพท่ีคณุรักมากและอยากจะท ามากในอนาคตก็เป็นได้" ดงันัน้ขอให้พิจารณาและค้นหาให้ดี ๆ ว่าอาชีพอะไรที่คณุอยากจะ
ท า วาดฝันหรือหวงัไว้ 

 ความสามารถ…เสริมจุดแข็ง ก าจัดจุดอ่อนน าไปสู่  "วิสัยทัศน์" ที่ก าหนด  
ความสามารถ (Competency) คือความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) หรือคณุลกัษณะสว่นบคุคล (Personal Attribute) ของ
คณุ โดยคณุควรตรวจสอบความสามารถ (Competency) ในปัจจบุนัของคณุเองก่อน และพิจารณาวา่ Competency ตวัไหนที่



คณุมีและเป็นจดุเดน่หรือจดุแข็งของคณุ และ Competency ตวัไหนที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในตวัคณุ ซึ่ง Competency 
ทัง้สองประเภทนีคุ้ณจะต้องเสริมหรือพฒันาให้มีขึน้ การเสริมจุดแข็งและก าจดัจุดอ่อนก็เพื่อตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ในสาย
อาชีพของคุณเอง การวิเคราะห์ความสามารถทัง้ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณนัน้สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ภารกิจหรือขัน้ตอนการท างานของคณุตอ่ไป 

 ภารกิจ…หนทางน าไปสู่  "ความหวัง" ที่ฝันไว้ 
ภารกิจ (Mission) คือหน้าที่หรือกิจกรรมที่คณุควรสร้างขึน้มาเพื่อน าไปสูค่วามฝันหรือความหวงัของคณุ ซึ่งเป็นการก าหนด
แผนการท างานของคณุ โดยการก าหนดขัน้ตอนการท างานหลกั ๆ วา่ต้องเร่ิมท าอะไรก่อนหลงัเพื่อเป็นการเสริมจุดแข็งให้ดีขึน้ 
และปรับจดุออ่นให้เป็นจดุแข็ง เช่น 

 วิสัยทัศน์ : เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงในอีก 5 ปีข้างหน้า  
จดุแข็ง : 1) มีทกัษะในการพดูในท่ีชมุชน 
  2) ชอบสอนและให้ค าแนะน าปรึกษาผู้อื่น 
จดุออ่น: 1) ประหมา่เมื่อถกูถามในข้อมลูที่ไมไ่ด้เตรียม 
  2) ไมส่ามารถยกตวัอยา่งในขณะพดู 

 ภารกิจหรือขัน้ตอนงาน :  
 1) สร้างเวทีหรือโอกาสในการพดูให้กบัตนเอง เพื่อเสริมจดุแข็งข้อที่ 1 และพฒันาจดุออ่นข้อที่ 1 
  2) สร้างการยอมรับหรือความตระหนกัในตวัคณุจากกลุม่คนท่ีเก่ียวข้องในสายชีพของคณุ  
เพื่อเสริมจดุแข็งข้อที่ 2 
  3) แสวงหาความรู้และข้อมลูใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสิง่ที่จะพดูอยูเ่สมอ เพื่อพฒันาจดุออ่น 
ข้อ 1 และข้อ 2 
 แต่หากอาชีพที่คุณอยากจะท าหรือฝันไว้ไม่ตรงกับอาชีพที่คุณก าลงัท าอยู่นัน้ ขอแนะน าว่าคุณควรตัง้ใจท างานที่
ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และได้คณุภาพงานตามที่ก าหนด พยายามท างานให้ถกูต้อง เพราะการ 
ท างานผิดพลาดจะท าให้คณุเสยีเวลาในการแก้ไข/ตรวจสอบงานนัน้อีกครัง้…หากคณุท างานได้ส าเร็จภายในชัว่โมง 
การท างานของคณุ คณุจะมีเวลาเหลอือีกมากหลงัชัว่โมงการท างานของคณุในการศกึษาหรือเรียนรู้งานท่ีคณุอยากจะ 
ท าหรือฝันไว้…ซึง่จะท าให้คณุเป็นคนตื่นตวั และรู้สกึสนกุกบังานของคณุโดยไมป่ลอ่ยให้เวลาผา่นไปโดยไมเ่กิด 
ประโยชน์อะไรเลย…แตห่ากคณุยงัไมรู้่วา่จะท าอะไรในอนาคตข้างหน้าแล้วหละ่ก็…ขอแนะน าวา่ภารกิจหรือแผนงาน 
ของคณุ ณ ขณะนีก็้คือ การสร้างมลูคา่ (Value) ของตนเองในการท างานให้มากที่สดุ โดยพยายามเรียนรู้งานและหา 
โอกาสท างานใหม ่ๆ อยูเ่สมอ พยายามรับอาสาท างานท่ีนอกเหนือจากงานท่ีได้รับมอบหมาย (แตค่ณุต้องท างานท่ีได้ 
รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จก่อน) โดยคณุควรจะตอบตนเองอยูเ่สมอวา่ 1) งานท่ีรับผิดชอบปัจจบุนัคืออะไร  
2) งานใหม ่ๆ ที่คณุได้เรียนรู้คืออะไร 

 ตัวชีว้ัดผลการท างาน…เป้าหมายน าไปสู่  "หนทาง" แห่งชัยชนะ  
ตวัชีว้ดัผลการท างาน (KPIs : Key Performance Indicators) คือเป้าหมายของผลงานที่ก าหนดขึน้ตามภารกิจหรือขัน้ตอน/
กิจกรรมงานตา่ง ๆ ซึง่ต้องสามารถวดัผลออกมาเป็นรูปธรรมหรืออาจวดัผลจากพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตเห็นได้ชดัเจน โดย



พิจารณาในแตล่ะภารกิจหรือขัน้ตอนท่ีก าหนดคืออะไร และวิเคราะห์หาตวัชีว้ดัผลการท างานท่ีเหมาะสมของแตล่ะขัน้ตอนงาน
นัน้ ๆ ซึง่หนึง่ขัน้ตอนอาจจะมีตวัชีว้ดัผลการท างานได้มากกวา่หนึง่ได้ เช่น ภารกิจของคณุก็คือ การสร้างเวทีหรือโอกาสในการ
พดูให้กบัตนเอง KPIs ของภารกิจนีค้ือ 1) ติดตอ่สมาคมหรือชมรมตา่ง ๆ 10 แหง่ภายในปี XXXX 2) พดูบนเวทีในลกัษณะของ 
Public Training 20 ครัง้ ภายในปี XXXX 3) พดูบนเวทีในลกัษณะของ In-house Training 5 ครัง้ ภายในปี XXXX 

 ผลลัพธ์…ผลที่เกิดขึน้และข้อมูลย้อนกลับ  
คณุควรประเมินผลลพัธ์ (Outcome) ที่เกิดขึน้จากตวัชีว้ดั (KPIs) ในแต่ละตวัว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึน้จริงกบัสิ่งที่คณุคาดหวงัหรือตัง้เป้าหมายไว้ เพื่อว่าคุณจะได้น าข้อมูลต่าง ๆ เหลา่นี ้ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลบั  
(Feedback) เพื่อพิจารณาความสามารถ (Competency) ของคณุว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ ทัง้นีค้ณุจะได้ปรับเปลี่ยน
ภารกิจหรือแผนการท างานของคณุให้เหมาะสมตอ่ไปได้ 

 เพื่อให้คณุได้เข้าใจภาพการจดัท า Career Planning ตามขัน้ตอนที่น าเสนอไปข้างต้นนัน้ ขอยกตวัอยา่งจาก
วิสยัทศัน์หรือความหวงัของคณุทีไ่มส่อดคล้องกบัอาชีพท่ีท าอยูใ่นปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  ้
 

อาชีพ
ปัจจุบัน 

วิสัยทศัน์ ความสามารถ ภารกิจ/แผนงาน ตัวชีว้ัดผลงาน 

ผู้จดัการฝ่าย 
บคุคล 

เจ้าของ
ร้านอาหาร 
ไทยภายใน 3 ปี 
ข้างหน้า 

จดุแข็ง 
1. ความรู้ในการท าอาหารไทย 
2. วิจารณ์รสชาดของอาหารได้ 

จดุออ่น 
1. ขาดเทคนิคในการปรุงอาหารไทยให้
อร่อย 

1. เข้าอบรมการท าอาหารไทย  
(พฒันาจดุแข็งข้อที่ 1 2  
และจดุออ่นข้อที่ 1) 

1. เรียนท าอาหารไทยจากสถาบนั 
ที่มีชื่อเสียง 2 แหง่  
2. จ านวนครัง้ของการวิจารณ์ 
รสชาดอาหารไทย 

2. ฝึกท าอาหารไทย (พฒันา
จดุออ่นข้อที่ 1) 

1. จ านวนครัง้ของการท าอาหารไทย 
2. จ านวนข้อต าหนิจาของอาหารไทย 
ที่คณุท าขึน้มา 

 
 ดังนัน้การเตรียมตัวเพื่อวางแผนอาชีพของคุณโดยการค้นหาอาชีพที่คุณคาดหวังหรือฝันไว้ (Vision) ค้นหา
ความสามารถของตวัคณุเอง (Competency) การก าหนดภารกิจหรือแผนการท างาน (Mission) ตลอดจนการก าหนดตวัชีว้ดั
ผลการท างานของแตล่ะกิจกรรมนัน้ ๆ (KPIs) ซึ่งการวางแผนอาชีพด้วยตัวคณุเองจะเป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้คณุสามารถก้าว
เดินไปในเส้นทางสายอาชีพท่ีคณุคาดหวงัไว้ได้อยา่งมัน่คง 
 


