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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การเพิ่มมูลค่า ตนเอง
ปัจจุ

บันโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทีม่ กี ารปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการใช้ต้นทุนต่อหน่วยต�่ำ และมีประสิทธิผล เพื่อ
ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (AI) ทัง้ การใช้ cyberphysical system, Internet of things (IOT) cloud, computing ซึ่ง
ต้องใช้ประกอบกับมนุษย์ ในฐานะมนุษย์เงินเดือน ที่ยังเป็นลูกจ้าง
อยู่นั้นเราก็น่าจะการเพิ่มมูลค่าตนเอง ด้วยแนวคิดต่อไปนี้
1. การศึกษาเพิม่ เติม ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น การเรียนต่อ
เพือ่ เพิม่ วุฒกิ ารศึกษาทีส่ งู ขึน้ เช่น เรียนปริญญาโท เพราะจะเป็นการ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพการท�ำงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ดีขึ้นใน
อนาคต เพราะมนุษย์เงินเดือนในบริษัทใหญ่ๆ อยากก้าวหน้า อยาก
เติบโตในหน้าที่การงาน อาจยังต้องมีการพิจารณาคุณวุฒิควบคู่
ความรู้ ความสามารถที่เราท�ำงานอยู่ การเรียนปริญญาโท เพื่อเพิ่ม
วุฒิการศึกษากลายเป็นใบเบิกทางที่มีส่วนส�ำคัญส�ำหรับพนักงานที่
ยังต้องรับเงินเดือนประจ�ำ เพราะการท�ำงานแล้วได้รับการเลื่อน
ต�ำแหน่งก็จะเพิม่ มูลค่าผลตอบแทนได้อย่างชัดเจน และในการศึกษา
เพิ่มเติมการควรที่จะหาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับลักษณะงาน และ
มหาวิทยาลัยที่เด่นชัดในงานด้านที่เราก�ำลังท�ำงานอยู่ เพราะจะได้
รับประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้สอนมาประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น
การเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงาน นอกจากความรู้ที่
ได้รับในการเรียน เรายังได้เครื่อข่าย Connection เพื่อนฝูงมากขึ้น

Value add

อาจจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคตเพิม่ เติม ซึง่ วุฒกิ ารศึกษาทีส่ งู ขึน้
ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การเรียนทีด่ ใี นปัจจุบนั ก็ควรทีจ่ ะ
เรียนแบบยังไม่ต้องลาออกจากงานประจ�ำโดยการแบ่งเวลาเรียนใน
ตอนเย็นหลังเลิกงานควบคูก่ บั การท�ำงานประจ�ำ และวันเสาร์-อาทิตย์
การแบ่งเวลาทีด่ กี จ็ ะไม่ทำ� ให้การท�ำงานประจ�ำลดประสิทธิภาพลงทุน
ระยะสั้นเพียง 2 ปี แต่มีผลสะท้อนเราตลอดชีวิตกับวุฒิที่สูงขึ้น
คุ้มครับ
2. ฝึกฝนทักษะทางภาษาที่สาม เช่น ภาษาอังกฤษ จีน
ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งในระยะแรกอาจจะเลือกเพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษก่อน
เพราะเท่าทีส่ งั เกตจากการท�ำงานในหลายๆ บริษทั ทัง้ บริษทั ไทย และ
บริษัทข้ามชาติ มีการใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น
การส่งข้อมูลทางอีเมล์ การท�ำรายงาน รวมทั้งการสื่อสาร สนทนาที่
จะมีชาวต่างชาติ มาร่วมงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นทักษะทางภาษาที่
สาม จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากในการสื่อสาร ถ้าเราท�ำงานเก่งกว่า
เพือ่ นร่วมงาน แต่เราไม่สามารถสือ่ สาร การส่งเสริมให้ได้รบั ต�ำแหน่ง
ที่สูงขึ้นก็อาจจะท�ำได้ยาก เพราะหน่วยงานต้องมีความเป็นสากล
มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราควรเพิ่มมูลค่าตนเอง
เข้าอบรม เรียนรู้ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ ทั้งทางตรงจาการเรียน
ในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการฝึกฝนทักษะ จากงานอดิเรกการชม
ภาพยนต์ ฟังเพลง ฝึกตัวเอง แล้วไปทดสอบเพื่อน�ำผลมาเสนอ
แนบผลงานการพัฒนาตนเอง รวมถึงโอกาสในการแสวงงานใหม่ได้
ด้วยครับ
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3. การเลือกโอกาสความก้าวหน้า กับ

บริษัทที่มีชื่อเสียงหรือบริษัท “มหาชน” เพราะถ้ามี
โอกาสในการย้ายงานหรืออยากจะเปลีย่ นงานใหม่ ควร
พิจารณาบริษัทที่มีขนาดใหญ่ บริษัทที่มีคุณสมบัติ
หลายๆ ด้านที่สามารถพัฒนาได้ในอนาคต เพราะการ
เข้าร่วมท�ำงานในบริษัทดังกล่าว สามารถน�ำมาระบุถึง
ประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมทั้งเพิ่มมูลค่าตนเอง
โดยเฉพาะถ้าเคยผ่านงานจากบริษัทมหาชนข้ามชาติ
ที่มีพนักงานรวมเป็นพันหรือมีชื่อเสียงโดดเด่น มันก็
เป็นการรับรองประสิทธิภาพการท�ำงานของเราได้ระดับ
หนึ่ง และถ้าเราท�ำงานอยู่กับบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
ก็อาจจะพิจารณาการท�ำงานไปยังบริษัทคู่แข่งหรือบริษัท
ที่อยู่ในอันดับเหนือกว่า เพราะจะท�ำให้เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า
ตนเอง ครับ เพราะบริษัทดังกล่าวจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้กับ
เราได้มากยิง่ ขึน้ รวมทั้งมีโอกาสได้งานสูง ถ้าย้ายไป (บางครั้งในเชิง
จรรยาบรรณก็อาจจะไม่ดนี กั แต่ถา้ เราพิจารณาการเพิม่ มูลค่าตนเอง
การเพิ่มรายได้ วิธีนี้ก็อาจจะน�ำมาใช้ได้ ครับ)
4. แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม มีค�ำกล่าวว่า ถ้าเรายังมี
ความสุขดีอยูแ่ ล้วในทีท่ ำ� งานเดิม ให้เริม่ ต้นมองหาทีส่ มัครงานทีใ่ หม่
ได้ เพราะในบางครั้งถ้าเรารอจนมีความทุกข์กับงานที่ท�ำแล้ว เราก็
อาจจะไม่สามารถค้นหางานที่จะเพิ่มมูลค่าตนเองได้ เพราะถ้าเรา
ผลงานดี มีความสุข มีโอกาสเหมือนกันทีบ่ ริษทั อาจพิจารณาเลิกจ้าง
เราได้ จากการเราท�ำงานต�่ำกว่าผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง ใน
ขณะที่เรารู้สึกดีที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการท�ำงาน ฉะนั้นการมอง
หางานใหม่กอ็ าจจะไม่ตอ้ งรีบมากนัก ในขณะทีค่ นทีอ่ ยากจะเปลีย่ น
งานอยู่แล้ว ก็จะต้องรีบร้อนในการแสวงหางาน ท�ำให้เราต้องสมัคร
งานแบบหว่านไปทั่ว สิ่งที่เราควรท�ำคือ ค่อยพิจารณาผลงานที่ผ่าน
มาของเรา สร้างแฟ้มประวัติ (Profile) ฝากใน Linked In หรือในเว็บ
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ฝากงานทั้งหลาย (ตระกูล Job น�ำหน้านี่แหละ) รวมถึงฝากประวัติ
ไว้กับบริษัท Head Hunter หรือบริษัทจัดหางาน ให้บริษัทที่ต้องการ
คนลักษณะดังกล่าวมาค้นหาประวัติ แล้วเรียกเราไปสัมภาษณ์
ปัญหาการเปลีย่ นงานหลายทีจ่ ะหมดไป ถ้าเราสามารถบอกได้วา่ เรา
ไม่ได้เป็นคนสมัครงาน แต่บริษัทตัวแทนจัดหางานเหล่านั้นเป็น
ผู้ประสานงานเรียกเรามา ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพที่เรามี และเราไม่
ปิดโอกาสในการเจริญเติบโต ก้าวหน้าท้าทาย ซึ่งเป็นค�ำตอบที่ดูดี
ครับ
5. ย้ายงานก่อนโบนัสออก มีโอกาสได้งานมากกว่าดู
เป็นค�ำแนะน�ำที่ประหลาด แต่ถ้าเราพิจารณาถึงผลตอบแทนจาการ
เจรจา เราก็สามารถทีจ่ ะเรียกผลตอบแทนจากการท�ำงานได้สงู ขึน้ ใน
ส่วนของเงินเดือนเพิม่ ขึน้ เพราะเราขาดผลประโยชน์จากทีท่ ำ� งานเดิม
โดยเราควรหางานหรือสมัครงาน ช่วงที่ตลาดงานไม่คึกคักเพราะคน
เปลีย่ นงานน้อย เมือ่ คูแ่ ข่งน้อย เราย่อมมีโอกาสถูกเรียกมากขึน้ และ
การพิจารณาขอผลตอบแทนให้สงู ขึน้ ได้จากเหตุผลเรือ่ งโบนัสของที่
ท�ำงานเดิม โดยถ้าเราย้ายงานหลังจากได้โบนัสไปแล้ว ต้องมั่นใจ
และพร้อมรับมือกับกองทัพคู่แข่งที่ย้ายงานหลังจากได้รับโบนัสด้วย
เหมือนกัน
6. การจัดท�ำแฟ้มประวัติผลงาน (Resume) ดีๆ ที่น่า
สนใจ และควรที่ จ ะมี ก ารจั ด ท� ำ เป็ น ภาษาอั ง กฤษด้ ว ย ว่ า มี
ประสบการณ์ผลส�ำเร็จจากการท�ำงานว่าท�ำอะไรได้บ้าง มีราย
ละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นมาตรฐาน (Formal) ที่ดี เพราะ
บริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากยังมีลักษณะการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
จากแฟ้มประวัติผลงาน โดยในแฟ้มประวัติผลงานอาจจะยังไม่ต้อง
ระบุผลตอบแทนเพียงแต่ระบุตำ� แหน่งงานหรือลักษณะงานทีเ่ หมาะ
สม ซึ่งในการสอบสัมภาษณ์ (interview) เราจึงระบุผลตอบแทนโดย
พิจารณา เงินเดือนปัจจุบันแล้วเพิ่มอย่างน้อย 15-20% เป็นขั้นต�่ำ
แต่ถ้าเราอยากได้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ต่อรองในช่วงสอบสัมภาษณ์
ส่ ว นในแฟ้ ม ประวั ติ สิ่ ง ส� ำ คั ญ อี ก อย่ า ง คื อ รู ป ถ่ า ยต้ อ งดู ดี ค รั บ

TPA news
ประตูสู่ TNI
ฝรั่งอาจจะไม่ถือ แต่คนไทยนี่บอกเลยตัดสินความเก่ง ความฉลาด
กันจากหน้าตา และเครื่องแต่งกายในรูปถ่าย เพราะฉะนั้น ลงทุนกับ
รูปถ่ายตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำ ให้เป็น Professional Look ให้
มากที่สุดครับ
7. พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่สามารถ
กระโดดไปได้เรื่อยๆ โดยที่ไม่ฝึกการกระโดดให้สูงขึ้นครับ ทุกครั้งที่
เริ่มงานใหม่ ท�ำงานใหม่ เราต้องใส่ใจในการท�ำงานมากกว่าท�ำให้
เสร็จๆ ผ่านๆ ไป และน�ำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง
เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า ใกล้ชิดหัวหน้างาน และผู้บริหารให้ได้มาก
ที่สุด เพื่อซึมซับการตัดสินใจ และการคิดวิเคราะห์ที่ดี พยายามมี
การน�ำเสนอโครงการใหม่ๆ มีการปรับปรุงระบบในการท�ำงานเดิมเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้มากขึ้น และลงทุนกับความรู้
อ่านหนังสือจ�ำนวนมาก และพยายามเข้าอบรมพัฒนาตนเองเข้าไป
ทุกปีตอ้ งเก่งขึน้ และฉลาดขึน้ ให้ได้ ถ้าท�ำงานเดิมมาตลอดทัง้ ปี และ
ดูแนวโน้มว่าปีตอ่ ๆ ไปก็คงไม่ได้ทำ� อะไรท้าทายความรูค้ วามสามารถ
แนะน�ำให้เปลี่ยนงานด่วนๆ นะครับ เพราะคุณจะไม่สามารถเพิ่ม
มูลค่าตนเองได้
8. การติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ทันข่าวสารต่าง
ประเทศ ความบันเทิงในชีวิตเป็นสิ่งดีครับ แต่ความบันเทิงยากที่จะ
ไม่ท�ำให้มนุษย์เงินเดือนได้ผลตอบแทนเพิ่มได้ เราจึงควรติดตาม
สถานการณ์ บ ้ า นเมื อ งประเทศ ข่ า วสารต่ า งประเทศ การเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศเป็นอย่างไร เทคโนโลยีใหม่ๆ มีอะไร

เกิดขึ้น เพราะหัวข้อการสนทนากับผู้บริหารในองค์กรจะแสดงถึง
วิสัยทัศน์ การมีทัศนะการโต้ตอบที่ดีท�ำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่า
ตนเองได้ รวมทั้งในโอกาสที่เราไปสัมภาษณ์งานก็จะท�ำให้เราเป็น
คนรู้รอบ หรือสามารถท�ำธุรกิจเองได้ในอนาคต รวมถึงเข้าใจการ
ลงทุน ทิศทางชัดเจน สามารถเลือกลงทุนกับกองทุนไหน อะไรอย่างไร
ความเสี่ยงก็จะลดลงครับ

9. การพัฒนาทักษะความสามารถให้หลากหลาย

ทัง้ ความรับผิดชอบในการท�ำงาน มีวนิ ยั ในตัวเอง การเพิม่ ทักษะความ
เชื่อมโยง การฝึกการท�ำนายหรือการคาดการณ์อนาคต จัดว่าเป็น
ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงาน และการใช้ชีวิต เพราะจะท�ำให้
สามารถเพิม่ มูลค่าตนเองได้ทงั้ ทางตรง และทางอ้อม เช่น การใช้ชวี ติ
ประจ�ำวัน การจอดรถตรงทางเข้าออกของห้างสรรพสินค้า ก็จะ
ประหยัดเวลาหรือการวางแผนการช�ำระค่าใช่จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบัตร
เครดิต ค่าน�ำ้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จะต้องช�ำระเมือ่ ไร ถ้ามีการวางแผน
ที่ดี เราก็จะสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเวลา
ที่เหลือมาท�ำงานได้อย่างเต็มที่
การเพิ่ ม มู ล ค่ า ตนเองด้ ว ยแนวทางขั้ น ต้ น นี้ อ าจจะไม่ ใ ช่
ทั้งหมดของชีวิตการท�ำงาน เพราะการเพิ่มมูลค่าตนเองจากการที่มี
รายได้มากขึ้น ในฐานะมนุษย์เงินเดือน เราก็ควรที่จะพิจารณา
คุณภาพบริษทั ความสุขในการท�ำงาน เพือ่ นร่วมงาน การเดินทางไป
ท�ำงาน ความเครียดในท�ำงาน ลักษณะความชอบในที่ท�ำงาน ฯลฯ
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