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ไม่ว่าคุณจะเข้ าไปทางานในสถานที่ใดก็ตาม คุณคงมีความต้ องการและความมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองให้ มี
ความรู้ ความชานาญ และมีทกั ษะในงานที่รับผิดชอบทังงานในปั
้
จจุบนั และงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาในอนาคตให้ ดีและ
มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และเข้ าใจว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่ต้องการความก้ าวหน้ าในอาชีพ
การทางาน หลายต่อหลายคนพยายามหาโอกาสในการเรี ยนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบ
หรื อวิธีการใดก็ตาม
หัวใจของการพัฒนาตนเองในการทางานให้ ประสบผลสาเร็ จอยู่ที่กระบวนการสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ของ
ตนเอง โดยมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning) นัน่ ก็คือ การไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา ขวนขวายและกระตือรื อร้ นที่จะรับฟั งข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง การเป็ นผู้ร้ ูจกั ฟั ง คิด ถาม และจดบันทึก
ข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับและเป็ นประโยชน์แก่ตนเอง ดังนันจึ
้ งขอเสนอวิธีการง่าย ๆ ในการสร้ างกระบวนการของการเรี ยนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
จุดเริ่ มต้ นของการสร้ างและพัฒนาระบบความรู้ ของคุณอยู่ที่ "ตัวคุณเอง" มีหลายต่อหลายคนสามารถประสบ
ความสาเร็ จในอาชีพของตนด้ วยการใส่หวั ใจในอาชีพที่คณ
ุ ทา นัน่ ก็คือ "สนใจ.. ใส่ใจ.. ตังใจ..จากใจ"
้
ไม่วา่ จะเป็ นอาชีพใด
ๆ ก็ตาม หากคุณทางานด้ วยความสนใจ รักในสิง่ ที่กาลังทา ใส่ใจในการพัฒนาตนเอง ตังใจท
้ างานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดี
ที่สดุ และทางานทุกอย่างจากใจของคุณเอง คุณย่อมต้ องประสบผลสาเร็ จในอาชีพของคุณอย่างแน่นอน
อาชีพทุกอาชีพเมื่อคุณใส่หวั ใจลงไปแล้ วหล่ะก็ แน่นอนว่าคุณจะเกิดความรู้สกึ อยากและปรารณาให้ งานของคุณ
นันประสบผลส
้
าเร็ จ สิง่ นี ้เองทาให้ คณ
ุ ขวนขวายหาข้ อมูลและความรู้ใหม่ ๆ ด้ วยตัวคุณเองอยูเ่ สมอ (ไม่จาเป็ นต้ องมีใครมา
บังคับ) โดยอาจจะใช้ เวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาการทางาน หรื อใช้ เวลาในวันหยุดของคุณเพื่อแสวงหาความรู้ ข้ อมูลต่าง ๆ และ
หาโอกาสฝึ กฝนในสิง่ ที่คณ
ุ คิดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทางานของตัวคุณเอง…มีวิธีการหลากหลายวิธีสาหรับการเรี ยนรู้
โดยตัวคุณเอง..ลองค้ นหาวิธีการที่โดนใจคุณและคุณมีเวลาว่างพอที่จะทาได้ ดังนี ้
เรี ยนรู้ จากการอ่ าน : ความรู้ ต่า ง ๆ ย่อมเพิ่มพูนได้ จากการอ่านหนังสือ ตาราทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์ ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต

เรี ยนรู้ จากการฟั ง : การฟั งวิทยุ หรื อดูโทรทัศน์ รวมทังการพบปะสั
้
งสรรค์กบั กลุ่มคนต่าง ๆ เพื่อรับฟั งข้ อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้ องก็เป็ นอีกวิธีการหนึง่ ที่จะทาให้ คณ
ุ มีความรู้มากขึ ้น
เรียนรู้จากการถาม : การถามเป็ นการสร้ างความกระจ่างในข้ อมูลที่สงสัยและไม่แน่ใจว่าถูกต้ องหรื อไม่ โดยการสอบถาม
ข้ อมูลต่าง ๆ จากหัวหน้ างาน จากเพื่อนร่วมงาน จากเพื่อนที่ทางานในสายอาชีพเดียวกัน
เรี ยนรู้ จากการคิด : คุณสามารถสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ได้ ด้วยการคิ ดนอกกรอบ โดยมีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด กล้ าที่จะดัดแปลงหรื อปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องยึดและทาตามกรอบหรื อวิธีการเดิมที่
กาหนดเสมอไป
การเรียนรู้ในขณะทางาน (On the Job Learning)
นอกจากคุณจะพัฒนาองค์ความรู้ ต่าง ๆ จากการขวนขวายด้ วยตัวคุณเองแล้ ว คุณสามารถเพิ่มพูนความรู้ จาก
งานที่กาลังทาอยู่ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง ซึง่ คุณจะมีการเรี ยนรู้ในงานนันอย่
้ างอัตโนมัติ โดยคุณเองอาจจะไม่ร้ ูตวั ว่าคุณ
กาลังเรี ยนรู้ งานของคุณอยู่ ทังนี
้ ้การเรี ยนรู้ ในขณะทางานจะเกิดขึ ้นจากปั จจัยเกือ้ หนุนในการส่งเสริ มให้ คุณมี โอกาสได้
เรี ยนรู้ ดังนี ้
เรียนรู้ จากการสอน/เสนอแนะในงาน : หัวหน้ าโดยตรง หรื อเพื่อนร่ วมงานของคุณที่มีประสบการณ์ในงานนัน้ ๆ จะมี
บทบาทอย่างมากในการสอนหรื อเสนอแนะแนวทางและวิธีการทางานต่าง ๆ ให้ กบั คุณ
เรี ยนรู้ จากปั ญหาหรื อข้ อผิดพลาดในงาน : การทางานใด ๆ ก็ตาม ย่อมต้ องเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น
เพียงขอให้ คิดเสมอว่าปั ญหาเป็ นเรื่ องธรรมดาที่จะต้ องแก้ ไขและเป็ นสิง่ ท้ าทายที่ควรจัดการ เพราะปั ญหาจะทาให้ คณ
ุ เกิด
กระบวนการของการเรี ยนรู้ได้ ดีที่สดุ ดังนันคุ
้ ณไม่ควรวิตกกังวลต่อปั ญหาที่เผชิญอยู่
เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก: สืบเนื่องจากการที่คณ
ุ มีความคิดนอกกรอบ คิดอย่างเดียวไม่พอ คุณควรจะนาความคิด
ของคุณมาปฏิบตั ิและทดลองว่าสามารถทาได้ หรื อไม่ มีข้อแก้ ไขและต้ องปรับปรุ งอะไรบ้ าง ซึ่งวิธีการนี ้เองจะช่วยให้ คณ
ุ มี
พัฒนาการขององค์ความรู้ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
เรียนรู้จากโอนย้ ายหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน: หากคุณเป็ นผู้หนึง่ ที่ทางานได้ หลากหลายหน้ าที่งาน ย่อมจะทาให้
คุณมีโอกาสพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพของตัวคุณเอง ซึง่ การโอนย้ ายหรื อสับเปลีย่ นหมุนเวียนงานจะทาให้ คณ
ุ เป็ นผู้
รอบรู้ในงานที่หลากหลาย…ขอให้ ตระหนักไว้ เสมอว่า…ผู้รอบรู้ยอ่ มได้ เปรี ยบ
การเรียนรู้จากการฝึ กอบรม (Learning From Training Program)
อีกวิธีการหนึง่ ที่จะทาให้ คณ
ุ สามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้ สตู่ วั คุณเองได้ นัน่ ก็คือ การเรี ยนรู้ จากการฝึ กอบรมและ
สัมมนาต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น บางคนเห็นว่าการเข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นสิง่ ที่เสียทังเวลาและการท
้
างาน ปฏิเสธไม่ยอมเข้ ารับการ
ฝึ กอบรม ไม่เชื่อว่าการฝึ กอบรมสามารถทาให้ คณ
ุ ทางานได้ ดีและมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น…ความคิดดังกล่าวนันไม่
้ จริ ง

เสมอไป หากคุณเป็ นผู้หนึง่ ที่ร้ ูจกั คิดและประยุกต์ความรู้ที่ได้ รับการอบรมมาใช้ ในการทางาน..คุณย่อมเห็นผลที่ได้ รับจาก
การเข้ าฝึ กอบรมในโครงการต่าง ๆ อย่างแน่นอน…ทังนี
้ ้รู ปแบบของโครงการฝึ กอบรมที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ มี 2 รู ปแบบ
ดังนี ้
In House Training : เป็ นการอบรมจากหลักสูตรที่บริ ษัทเป็ นผู้จัดขึ ้นเอง โดยอาจเชิ ญวิทยากรที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์จากหน่วยงานทังภายในหรื
้
อภายนอกเป็ นผู้ฝึกสอนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตน
Public Training : หัวหน้ าของคุณจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมและจัดส่งให้ คณ
ุ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรภายนอก
ที่จดั ขึ ้น นอกจากนี ้ตัวคุณเองอาจเป็ นผู้หนึง่ ในการเสนอขออนุมตั ิเพื่อเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรจากภายนอกก็ยอ่ มได้
การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนรู้ด้วยตัวคุณเอง (Self Learning) การเรี ยนรู้ในขณะทางาน (On the
Job Learning : OJL) และการเรี ยนรู้ จากการฝึ กอบรม (Learning From Training Program) ย่อมจะมีสว่ นช่วยให้ คณ
ุ มี
พัฒนาการขององค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึง่ องค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่ได้ รับจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง หากคุณเข้ าใจ และมีการนาความรู้
ที่ได้ รับมาใช้ ในการทางานของตัว

