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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปัจจุ
บนัโลกยุคอตุสำหกรรม 4.0 ทีม่กีำรปฏวิตัอิตุสำหกรรม

ให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ เพื่อกำรจัดกำรอุตสำหกรรมที่มี

ประสิทธิภำพ ที่มีกำรใช้ต้นทุนต่อหน่วยต�่ำ และมีประสิทธิผล เพื่อ 

ผลลัพธ์ได้ตำมเป้ำหมำย โดยกำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศมำ

ประยกุต์ผสมผสำนกบัเทคโนโลยอีตุสำหกรรม (AI) ทัง้กำรใช้ cyber-

physical system, Internet of things  (IOT) cloud, computing ซึ่ง

ต้องใช้ประกอบกับมนุษย์ ในฐำนะมนุษย์เงินเดือน ที่ยังเป็นลูกจ้ำง

อยู่นั้นเรำก็น่ำจะกำรเพิ่มมูลค่ำตนเอง ด้วยแนวคิดต่อไปนี้ 

1.  การศกึษาเพิม่เตมิ ทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น กำรเรยีนต่อ

เพือ่เพิม่วฒุกิำรศกึษำทีส่งูขึน้ เช่น เรยีนปรญิญำโท เพรำะจะเป็นกำร

สะท้อนถึงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน รวมทั้งบทบำทหน้ำที่ดีขึ้นใน

อนำคต เพรำะมนุษย์เงินเดือนในบริษัทใหญ่ๆ อยำกก้ำวหน้ำ อยำก

เติบโตในหน้ำที่กำรงำน อำจยังต้องมีกำรพิจำรณำคุณวุฒิควบคู่

ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เรำท�ำงำนอยู่ กำรเรียนปริญญำโท เพื่อเพิ่ม

วุฒิกำรศึกษำกลำยเป็นใบเบิกทำงที่มีส่วนส�ำคัญส�ำหรับพนักงำนที่

ยังต้องรับเงินเดือนประจ�ำ เพรำะกำรท�ำงำนแล้วได้รับกำรเลื่อน

ต�ำแหน่งกจ็ะเพิม่มลูค่ำผลตอบแทนได้อย่ำงชดัเจน และในกำรศกึษำ

เพ่ิมเติมกำรควรที่จะหำสำขำวิชำที่สอดคล้องกับลักษณะงำน และ

มหำวิทยำลัยที่เด่นชัดในงำนด้ำนท่ีเรำก�ำลังท�ำงำนอยู่ เพรำะจะได้

รับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้จำกผู้สอนมำประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น 

กำรเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญในกำรท�ำงำน นอกจำกควำมรู้ที ่

ได้รับในกำรเรียน เรำยังได้เครื่อข่ำย Connection เพื่อนฝูงมำกขึ้น 

อำจจะสำมำรถต่อยอดได้ในอนำคตเพิม่เติม ซึง่วุฒกิำรศึกษำทีส่งูขึน้

ส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี กำรเรยีนทีด่ใีนปัจจบุนักค็วรทีจ่ะ

เรียนแบบยังไม่ต้องลำออกจำกงำนประจ�ำโดยกำรแบ่งเวลำเรียนใน

ตอนเยน็หลงัเลกิงำนควบคูก่บักำรท�ำงำนประจ�ำ และวนัเสำร์-อำทติย์ 

กำรแบ่งเวลำทีดี่กจ็ะไม่ท�ำให้กำรท�ำงำนประจ�ำลดประสทิธภิำพลงทนุ

ระยะสั้นเพียง 2 ปี แต่มีผลสะท้อนเรำตลอดชีวิตกับวุฒิที่สูงขึ้น  

คุ้มครับ

2.  ฝึกฝนทักษะทางภาษาที่สาม เช่น ภำษำอังกฤษ จีน 

ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งในระยะแรกอำจจะเลือกเพิ่มทักษะ ภำษำอังกฤษก่อน 

เพรำะเท่ำทีส่งัเกตจำกกำรท�ำงำนในหลำยๆ บรษิทั ทัง้บรษิทัไทย และ

บริษัทข้ำมชำติ มีกำรใช้กำรสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษมำกขึ้น เช่น  

กำรส่งข้อมูลทำงอีเมล์ กำรท�ำรำยงำน รวมทั้งกำรสื่อสำร สนทนำที่

จะมีชำวต่ำงชำติ มำร่วมงำนมำกขึ้น เพรำะฉะนั้นทักษะทำงภำษำที่

สำม จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกในกำรสื่อสำร ถ้ำเรำท�ำงำนเก่งกว่ำ

เพือ่นร่วมงำน แต่เรำไม่สำมำรถสือ่สำร กำรส่งเสรมิให้ได้รบัต�ำแหน่ง

ที่สูงขึ้นก็อำจจะท�ำได้ยำก เพรำะหน่วยงำนต้องมีควำมเป็นสำกล  

มีกำรใช้ภำษำอังกฤษมำกขึ้น เพรำะฉะนั้นเรำควรเพิ่มมูลค่ำตนเอง 

เข้ำอบรม เรียนรู้ หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ ทั้งทำงตรงจำกำรเรียน

ในหลักสูตรต่ำงๆ รวมทั้งกำรฝึกฝนทักษะ จำกงำนอดิเรกกำรชม

ภำพยนต์ ฟังเพลง ฝึกตัวเอง แล้วไปทดสอบเพื่อน�ำผลมำเสนอ  

แนบผลงำนกำรพัฒนำตนเอง รวมถึงโอกำสในกำรแสวงงำนใหม่ได้

ด้วยครับ

ก�รเพิ่มมูลค่� ตนเอง Value add
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ฝำกงำนทั้งหลำย (ตระกูล Job น�ำหน้ำนี่แหละ) รวมถึงฝำกประวัติ

ไว้กับบริษัท Head Hunter หรือบริษัทจัดหำงำน ให้บริษัทที่ต้องกำร

คนลักษณะดังกล่ำวมำค้นหำประวัติ แล้วเรียกเรำไปสัมภำษณ์ 

ปัญหำกำรเปลีย่นงำนหลำยทีจ่ะหมดไป ถ้ำเรำสำมำรถบอกได้ว่ำเรำ

ไม่ได้เป็นคนสมัครงำน แต่บริษัทตัวแทนจัดหำงำนเหล่ำนั้นเป็น 

ผู้ประสำนงำนเรียกเรำมำ ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภำพที่เรำมี และเรำไม่

ปิดโอกำสในกำรเจริญเติบโต ก้ำวหน้ำท้ำทำย ซึ่งเป็นค�ำตอบที่ดูดี 

ครับ 

5.  ย้ายงานก่อนโบนัสออก มีโอกำสได้งำนมำกกว่ำดู

เป็นค�ำแนะน�ำที่ประหลำด แต่ถ้ำเรำพิจำรณำถึงผลตอบแทนจำกำร

เจรจำ เรำก็สำมำรถทีจ่ะเรยีกผลตอบแทนจำกกำรท�ำงำนได้สงูขึน้ใน

ส่วนของเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ เพรำะเรำขำดผลประโยชน์จำกทีท่�ำงำนเดมิ 

โดยเรำควรหำงำนหรือสมัครงำน ช่วงที่ตลำดงำนไม่คึกคักเพรำะคน

เปลีย่นงำนน้อย เมือ่คูแ่ข่งน้อย เรำย่อมมโีอกำสถกูเรยีกมำกขึน้ และ

กำรพจิำรณำขอผลตอบแทนให้สงูขึน้ ได้จำกเหตผุลเรือ่งโบนสัของที่

ท�ำงำนเดิม โดยถ้ำเรำย้ำยงำนหลังจำกได้โบนัสไปแล้ว ต้องมั่นใจ 

และพร้อมรับมือกับกองทัพคู่แข่งที่ย้ำยงำนหลังจำกได้รับโบนัสด้วย

เหมือนกัน

6. การจัดท�าแฟ้มประวัติผลงาน (Resume) ดีๆ ที่น่ำ

สนใจ และควรที่จะมีกำรจัดท�ำเป ็นภำษำอังกฤษด้วย ว ่ำมี

ประสบกำรณ์ผลส�ำเร็จจำกกำรท�ำงำนว่ำท�ำอะไรได้บ้ำง มีรำย

ละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน มีควำมเป็นมำตรฐำน (Formal) ที่ดี เพรำะ

บริษัทขนำดใหญ่ส่วนมำกยังมีลักษณะกำรพิจำรณำข้อมูลเบ้ืองต้น

จำกแฟ้มประวัติผลงำน โดยในแฟ้มประวัติผลงำนอำจจะยังไม่ต้อง

ระบผุลตอบแทนเพยีงแต่ระบตุ�ำแหน่งงำนหรอืลกัษณะงำนทีเ่หมำะ

สม ซึ่งในกำรสอบสัมภำษณ์ (interview) เรำจึงระบุผลตอบแทนโดย

พิจำรณำ เงินเดือนปัจจุบันแล้วเพิ่มอย่ำงน้อย 15-20% เป็นขั้นต�่ำ 

แต่ถ้ำเรำอยำกได้มำกขึ้นเท่ำไหร่ ก็ต่อรองในช่วงสอบสัมภำษณ์ 

ส่วนในแฟ้มประวัติส่ิงส�ำคัญอีกอย่ำง คือ รูปถ่ำยต้องดูดีครับ 

3.  การเลือกโอกาสความก้าวหน้า กับ

บริษัทที่มีชื่อเสียงหรือบริษัท “มหำชน” เพรำะถ้ำมี

โอกำสในกำรย้ำยงำนหรอือยำกจะเปลีย่นงำนใหม่ ควร

พิจำรณำบริษัทท่ีมีขนำดใหญ่ บริษัทที่มีคุณสมบัติ

หลำยๆ ด้ำนที่สำมำรถพัฒนำได้ในอนำคต เพรำะกำร

เข้ำร่วมท�ำงำนในบริษัทดังกล่ำว สำมำรถน�ำมำระบุถึง

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน รวมทั้งเพิ่มมูลค่ำตนเอง 

โดยเฉพำะถ้ำเคยผ่ำนงำนจำกบริษัทมหำชนข้ำมชำต ิ

ที่มีพนักงำนรวมเป็นพันหรือมีชื่อเสียงโดดเด่น มันก็

เป็นกำรรบัรองประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของเรำได้ระดบั

หนึ่ง และถ้ำเรำท�ำงำนอยู่กับบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว 

ก็อำจจะพิจำรณำกำรท�ำงำนไปยังบริษัทคู่แข่งหรือบริษัท

ที่อยู่ในอันดับเหนือกว่ำ เพรำะจะท�ำให้เรำสำมำรถท่ีจะเพิ่มมูลค่ำ

ตนเอง ครับ เพรำะบริษัทดังกล่ำวจะสำมำรถเพิ่มผลตอบแทนให้กับ

เรำได้มำกยิง่ขึน้ รวมทั้งมีโอกำสได้งำนสูง ถ้ำย้ำยไป (บำงครั้งในเชิง

จรรยำบรรณกอ็ำจจะไม่ดนัีก แต่ถ้ำเรำพจิำรณำกำรเพิม่มลูค่ำตนเอง 

กำรเพิ่มรำยได้ วิธีนี้ก็อำจจะน�ำมำใช้ได้ ครับ)

4.  แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม มีค�ำกล่ำวว่ำ ถ้ำเรำยังมี

ควำมสขุดอียูแ่ล้วในทีท่�ำงำนเดมิ ให้เริม่ต้นมองหำทีส่มคัรงำนทีใ่หม่

ได้ เพรำะในบำงคร้ังถ้ำเรำรอจนมีควำมทุกข์กับงำนที่ท�ำแล้ว เรำก็

อำจจะไม่สำมำรถค้นหำงำนที่จะเพิ่มมูลค่ำตนเองได้ เพรำะถ้ำเรำ 

ผลงำนด ีมคีวำมสขุ มีโอกำสเหมอืนกันทีบ่รษิทัอำจพจิำรณำเลกิจ้ำง

เรำได้ จำกกำรเรำท�ำงำนต�่ำกว่ำผลตอบแทนที่บริษัทคำดหวัง ใน

ขณะที่เรำรู้สึกดีที่ได้ผลตอบแทนมำกกว่ำกำรท�ำงำน ฉะนั้นกำรมอง

หำงำนใหม่กอ็ำจจะไม่ต้องรบีมำกนกั ในขณะทีค่นทีอ่ยำกจะเปลีย่น

งำนอยู่แล้ว ก็จะต้องรีบร้อนในกำรแสวงหำงำน ท�ำให้เรำต้องสมัคร

งำนแบบหว่ำนไปทั่ว สิ่งที่เรำควรท�ำคือ ค่อยพิจำรณำผลงำนที่ผ่ำน

มำของเรำ สร้ำงแฟ้มประวัติ (Profile) ฝำกใน Linked In หรือในเว็บ
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ฝรั่งอำจจะไม่ถือ แต่คนไทยนี่บอกเลยตัดสินควำมเก่ง ควำมฉลำด

กันจำกหน้ำตำ และเครื่องแต่งกำยในรูปถ่ำย เพรำะฉะนั้น ลงทุนกับ

รูปถ่ำยตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท�ำ ให้เป็น Professional Look ให้

มำกที่สุดครับ

7. พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพรำะเรำไม่สำมำรถ

กระโดดไปได้เร่ือยๆ โดยที่ไม่ฝึกกำรกระโดดให้สูงขึ้นครับ ทุกครั้งที่

เริ่มงำนใหม่ ท�ำงำนใหม่ เรำต้องใส่ใจในกำรท�ำงำนมำกกว่ำท�ำให้

เสร็จๆ ผ่ำนๆ ไป และน�ำข้อผิดพลำดมำปรับปรุงพัฒนำตนเอง 

เรียนรู้จำกคนที่เก่งกว่ำ ใกล้ชิดหัวหน้ำงำน และผู้บริหำรให้ได้มำก

ที่สุด เพื่อซึมซับกำรตัดสินใจ และกำรคิดวิเครำะห์ที่ดี พยำยำมมี

กำรน�ำเสนอโครงกำรใหม่ๆ มกีำรปรบัปรงุระบบในกำรท�ำงำนเดิมเพือ่

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนให้มำกขึ้น และลงทุนกับควำมรู้  

อ่ำนหนังสือจ�ำนวนมำก และพยำยำมเข้ำอบรมพัฒนำตนเองเข้ำไป 

ทกุปีต้องเก่งขึน้ และฉลำดขึน้ให้ได้ ถ้ำท�ำงำนเดมิมำตลอดทัง้ปี และ

ดแูนวโน้มว่ำปีต่อๆ ไปกค็งไม่ได้ท�ำอะไรท้ำทำยควำมรูค้วำมสำมำรถ 

แนะน�ำให้เปลี่ยนงำนด่วนๆ นะครับ เพรำะคุณจะไม่สำมำรถเพิ่ม

มูลค่ำตนเองได้

8.  การติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ทันข่ำวสำรต่ำง

ประเทศ ควำมบันเทิงในชีวิตเป็นสิ่งดีครับ แต่ควำมบันเทิงยำกที่จะ

ไม่ท�ำให้มนุษย์เงินเดือนได้ผลตอบแทนเพิ่มได้ เรำจึงควรติดตำม

สถำนกำรณ์บ้ำนเมืองประเทศ ข่ำวสำรต่ำงประเทศ กำรเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ต่ำงประเทศเป็นอย่ำงไร เทคโนโลยีใหม่ๆ มีอะไร 

เกิดขึ้น เพรำะหัวข้อกำรสนทนำกับผู้บริหำรในองค์กรจะแสดงถึง 

วิสัยทัศน์ กำรมีทัศนะกำรโต้ตอบที่ดีท�ำให้เรำสำมำรถเพิ่มมูลค่ำ

ตนเองได้ รวมทั้งในโอกำสที่เรำไปสัมภำษณ์งำนก็จะท�ำให้เรำเป็น 

คนรู้รอบ หรือสำมำรถท�ำธุรกิจเองได้ในอนำคต รวมถึงเข้ำใจกำร

ลงทนุ ทศิทำงชดัเจน สำมำรถเลอืกลงทนุกบักองทนุไหน อะไรอย่ำงไร 

ควำมเสี่ยงก็จะลดลงครับ

9.  การพัฒนาทักษะความสามารถให้หลากหลาย 
ทัง้ควำมรบัผดิชอบในกำรท�ำงำน มวิีนยัในตัวเอง กำรเพิม่ทกัษะควำม

เชื่อมโยง กำรฝึกกำรท�ำนำยหรือกำรคำดกำรณ์อนำคต จัดว่ำเป็น

ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำน และกำรใช้ชีวิต เพรำะจะท�ำให้

สำมำรถเพิม่มลูค่ำตนเองได้ทัง้ทำงตรง และทำงอ้อม เช่น กำรใช้ชวีติ

ประจ�ำวัน กำรจอดรถตรงทำงเข้ำออกของห้ำงสรรพสินค้ำ ก็จะ

ประหยัดเวลำหรือกำรวำงแผนกำรช�ำระค่ำใช่จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำบัตร

เครดติ ค่ำน�ำ้ ค่ำไฟ ค่ำโทรศพัท์ จะต้องช�ำระเมือ่ไร ถ้ำมกีำรวำงแผน

ที่ดี เรำก็จะสำมำรถบริหำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน�ำเวลำ

ที่เหลือมำท�ำงำนได้อย่ำงเต็มที่

กำรเพิ่มมูลค่ำตนเองด้วยแนวทำงขั้นต้นนี้อำจจะไม่ใช่

ทั้งหมดของชีวิตกำรท�ำงำน เพรำะกำรเพิ่มมูลค่ำตนเองจำกกำรที่มี

รำยได้มำกขึ้น ในฐำนะมนุษย์เงินเดือน เรำก็ควรที่จะพิจำรณำ

คณุภำพบรษิทั ควำมสขุในกำรท�ำงำน เพือ่นร่วมงำน กำรเดนิทำงไป

ท�ำงำน ควำมเครียดในท�ำงำน ลักษณะควำมชอบในที่ท�ำงำน ฯลฯ 
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