เทคนิคการค้ นหาและเสริมสร้ างคุณค่ า (Value) ในการทางาน…..ด้ วยตัวคุณเอง
บทความโดย : อาภรณ์ ภูว่ ิทยพันธุ์
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คุณเคยถามตัวเองหรื อไม่วา่ คุณค่า (Value) ของตัวคุณเองในการทางานอยูท่ ี่ตรงไหน? งานของคุณมี Value มากหรื อ
น้ อยอย่างไรบ้ าง? Value ของงานที่คณ
ุ รับผิดชอบมีระดับอย่างไรเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์กรภายนอก? คนบางคนได้ รับการ
ยอมรับจาก องค์กรภายในว่าเป็ นคนเก่ง มีความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็ นคนที่มี Value สูงในการทางานสาหรับองค์กรนัน้ ๆ…
แต่…เมื่อเปรี ยบเทียบค่างานกับองค์กรภายนอกแล้ ว Value ที่เกิดขึ ้นอาจมีคา่ น้ อยมาก
คุณค่า (Value) ในการทางาน เป็ นสิง่ ที่ผสมผสานระหว่างความสามารถ (Competency) ซึง่ เน้ นถึงพฤติกรรมที่แสดง
ออกมา โดยสะท้ อนออกมาในรูปของ "KSAs" ได้ แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal
Attributes) และผลสาเร็ จที่เกิ ดขึน้ จริ งจากการทางาน (Outcome) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่าการวัด KPIs : Key Performance
Indicators ซึง่ วัดผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อเปรี ยบเทียบเป้าหมายที่กาหนด
ดังนัน้ Value ของงานที่คณ
ุ ทาอยูจ่ ึงเกิดขึ ้นจากหน้ าที่ความรับผิดชอบในงานที่คณ
ุ ทาและเคยทา โดยเป็ นผลรวมของ
ประสบการณ์ในการทางานตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั …Value หรื อค่างานของคุณมักจะสะท้ อนออกมาโดยตรงต่อเงินเดือนหรื อ
ผลตอบแทนที่คณ
ุ ได้ รับในตอนนี ้หรื อจะได้ รับในอนาคตข้ างหน้ า การค้ นหา Value ในการทางานของคุณเองจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ซึง่ จะช่วยให้ คณ
ุ สามารถประเมินและวางแผนการพัฒนา Value ของงานที่คณ
ุ ทาอยูใ่ ห้ ดีขึ ้นต่อไปได้ …และเพื่อให้ คณ
ุ สามารถ
สารวจและตรวจสอบ Value ในการทางานของคุณเป็ นอย่างไรบ้ าง... ขอนาเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการค้ นหาและเสริ มสร้ าง
Value ในการทางานของตัวคุณเองด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
ทบทวนงานทัง้ หมดที่คุณรับผิดชอบ
ขอให้ คณ
ุ นึกถึงงานทังหมดที
้
่ค ณ
ุ เคยทาและกาลังทาอยู่ ณ ตอนนี ้ โดยพยายามระบุเฉพาะหน้ าที่งานหลักที่คุณทา
และรวมไปถึงการจัดกลุม่ งานทังหมดของตั
้
วคุณเอง ขอให้ พิจารณาจากตัวอย่างการกาหนดหน้ าที่งานหลักและการจัดกลุม่ งาน
ของนางสุดสวย ดังนี ้

หน้ าที่งานหลัก

กลุ่มงาน

1. ติดต่อนัดหมายลูกค้ าเพื่อนาเสนองานโครงการที่ปรึกษา
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องจากลูกค้ า
3. ออกแบบหลักการสาคัญและรายละเอียดของงานโครงการ

งานบริการที่ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์

1. ศึกษาการใช้ โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. ติดต่อลูกค้ าเพื่อนาเสนอขายโปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. ทดสอบและฝึ กสอน (Users) ให้ สามารถใช้ โปรแกรมฯ ได้

งานซอฟแวร์ ด้านบริหารงานบุคคล (HRIS)

1. ศึกษาวัฒนธรรม กฎระเบียบ และพฤติกรรมการทางานของคนในองค์กร
2. ออกแบบระบบงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนาบุคลากร
3. อธิบาย และชี ้แจงระบบงานใหม่ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ
4. ติดตามผล และปรับปรุงระบบงานและขันตอนการท
้
างานที่นาเสนออย่างต่อเนื่อง

งานด้ านพัฒนาบุคลากรในเชิงปฏิบตั ิ

1. ค้ นคว้ าและศึกษาข้ อมูลทางด้ านงานทรัพยากรมนุษย์
2. ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ หนังสือ เป็ นต้ น
3. ติดตามแนวคิดหรือหลักการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานทรัพยากรมนุษย์

งานวิชาการด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตรวจสอบ Value การทางานของตัวคุณเอง
การจัดกลุม่ งานทังหมดของตั
้
วคุณจะสะท้ อนให้ เห็นถึง Value การทางานของตัวคุณเอง จากตัวอย่างพบว่านางสุด
สวยมี Value ของการทางานทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่
1. งานบริ การที่ปรึกษาด้ านทรัพยากรมนุษย์
2. งานซอฟแวร์ ด้านบริ หารงานบุคคล (HRIS)
3. งานด้ านพัฒนาบุคลากรในเชิงปฏิบตั ิ
4. งานวิชาการด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ประเมิน Value การทางานของตัวคุณเอง
หลังจากที่คณ
ุ ตรวจสอบ Value การทางานของตัวคุณเองทังหมดว่
้
าประกอบด้ วยอะไรบ้ าง….ขอให้ คณ
ุ ประเมินและ
จัดลาดับความชอบที่มีตอ่ Value งานของตัวคุณเอง จากตัวอย่างของนางสุดสวย ดังนี ้

ระดับความชอบ

Value งานในด้าน…..

ชอบมากที่สุด

ชอบมาก

1. งานบริ การที่ปรึ กษาด้านทรัพยากรมนุษย์

เฉย ๆ

ไม่ ชอบ



2. งานซอฟแวร์ดา้ นบริ หารงานบุคคล (HRIS)



3 งานด้านพัฒนาบุคลากรในเชิงปฏิบตั ิ



4. งานวิชาการด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์



พัฒนา/เพิ่ม Value การทางานของตัวคุณเอง
ขอให้ คุณค้ นหาตัวเองว่า Value งานที่คุณทาและสิ่งนัน้ เป็ นสิ่งที่คุณชอบมากถึงมากที่สุดคือเป้าหมาย (Goal) ที่
อยากจะทาในอนาคตข้ างหน้ าหรื อไม่ แต่มีหลายต่อหลายคนที่ยังไม่ร้ ู ว่า Goal ของตัวเองคืออะไร….ซึ่งขอแนะนาว่า ณ
ช่วงเวลานี ้ ตอนนี ้ Goal ของคุณก็คือ Value งานที่คณ
ุ ทาและเป็ นสิง่ ที่คณ
ุ ชอบมากถึงมากที่สดุ ….เมื่อคุณค้ นหา Goal ของคุณ
เองแล้ วหลังจากนันให้
้ จัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) สาหรับตัวคุณเองว่าคุณสามารถพัฒนา/เพิ่มมูลค่างาน (Value
Added) ให้ กบั งานที่คณ
ุ ชอบและเป็ น Goal ของตัวคุณเอง ทังนี
้ ้แผนปฏิบตั ิการควรประกอบไปด้ วย 1) งานที่ทาสาเร็ จ 2) งานที่
กาลังทาอยู่ ณ ตอนนี ้ 3) งานที่อยากจะทาต่อไป…จากตัวอย่างของนางสุดสวย ดังนี ้
Goal ของนางสุดสวย
Value งานในด้ าน…..
1 งานด้ านพัฒนาบุคลากรในเชิงปฏิบตั ิ

1. อยากจะเป็ นนักปฏิบตั ิมืออาชีพในด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. เป็ นนักเขียนที่ได้ รับการยอมรับจากผู้อา่ นเกี่ยวกับงานด้ านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนปฏิบัติการ
งานที่ทาสาเร็จ
1. การจัดทา Job Description
ให้ กบั สายงานขายและการตลาด

งานที่กาลังทาอยู่ ณ ตอนนี ้

งานที่อยากจะทาต่ อไป

1. การจัดทา Job Description 1. การจัดทา Training Roadmap
ให้ กบั สายงานบริหารทัว่ ไป
2. การจัดทา Career Path
3. การออกแบบระบบวัดผลการ
ทางานด้ วย Competency และ
KPIs
4. การจัดทา Individual
Development Plan (IDPs)

2. งานวิชาการด้ านการบริหาร/พัฒนาทรัพยากร 1. บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการ 1. หนังสือเรื่อง "Career
มนุษย์
บริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตา่ ง ๆ Development in Practice"

1. หนังสือเรื่อง "ระบบบริหาร
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(Performance Management
System)
2. หนังสือแนวจิตวิทยา

ติดตามผล แผนการทางานของตัวคุณเอง
แน่นอนว่าเมื่อคุณมีแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อตอบสนองต่อ Goal ที่คณ
ุ กาหนดไว้ แล้ ว คุณควรจะติดตามผล
การดาเนินงานทังหมดของคุ
้
ณว่าเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการหรื อไม่ โดยเฉพาะการตรวจสอบและติดตามผลจาก 1) งานที่กาลัง
ทาอยู่ ณ ตอนนี ้ 2) งานที่อยากจะทาต่อไป…อะไรเป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคที่ทาให้ คณ
ุ ไม่สามารถทาตามแผนที่คณ
ุ กาหนดไว้
ได้ ….เพื่อคุณจะได้ มีแนวทางในการค้ นหาทางออกหรื อคาตอบ (Solution) สาหรับปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นได้
สรุปว่าคุณค่าการทางาน (Value) นันจะเกิ
้
ดขึ ้นโดยตรงจากตัวคุณเอง….มิใช่ใครอื่น….คนที่ร้ ูวา่ Value ของตนเองคือ
อะไรย่อมจะได้ เปรี ยบในด้ านความก้ าวหน้ าในอาชีพการทางานมากกว่าคนที่ไม่ร้ ูจกั Value ของตนเอง เพราะพวกเค้ าเหล่านัน้
จะเตรี ยมแผนการเพื่อการเพิ่มหรื อสร้ างสรรค์ Value ให้ เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลาในการตอบสนองต่อเป้าหมาย (Goal) ที่กาหนดไว้

