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ในยคุปัจจบุนัความส าเร็จขององค์กรมิใช่อยูท่ี่การจดัระบบหรือกระบวนการภายใน การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เข้ามาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ทัง้นีก้ารจดัการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรเป็นอีกสิ่ง

หนึง่ที่มีความส าคญั ซึง่หลายตอ่หลายองค์กรได้เร่ิมตระหนกัและให้ความส าคญักบัการสร้างและปรับเปลีย่นองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งความรู้และการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยการปลกูฝังให้พนักงานสามารถแสวงหาความรู้และเข้าถึงข้อมูล

ขา่วสารตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

ดงันัน้แนวคิดเร่ืองการพฒันาตนเอง (Self Development) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learner) จึง

เกิดขึน้…มีค าถามว่า ท าอย่างไรให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง?….ไม่ยากคะ…ต้องเป็นการท างานร่วมกัน

ระหว่างองค์กรและตัวพนักงานเอง ส าหรับองค์กรควรมีการสร้างบรรยายกาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ เช่น การจัด

ห้องสมดุเพื่อให้พนกังานแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ด้วยตนเอง การจัดชมรมนกัอ่านขึน้ การมี Poster เพื่อสื่อสาร

ความรู้ใหม ่ๆ ให้กบัพนกังาน เป็นต้น 

แตส่ าหรับตวัพนกังานเอง…การพฒันาตนเองของพนกังานจะเร่ิมจากการปลกูฝังหวัใจของการเรียนรู้ให้เกิดขึน้

ก่อน เพราะหากพนกังานมีใจที่จะพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา ก็จะท าให้ตวัพนกังานพยายามขวนขวายหาวิธีการเรียนรู้

อยา่งตอ่เนื่องอยูเ่สมอ ทัง้นีแ้นวทางในการพฒันาตนเองอีกแนวทางหนึ่งที่พนกังานทกุคนย่อมสามารถท าได้ …. แต่อาจ

ไมไ่ด้คิดถึง….นัน่ก็คือ การสร้างเครือขา่ยของความรู้ 

การสร้างเครือข่าย (Net Working) จึงเป็นรูปแบบการพฒันาตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง ทัง้นีก้ารสร้างเครือข่าย 

หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรู้จักกบับคุคลใหม่ ๆ และการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบับคุคลที่พึ่งรู้จกั รวมทัง้การรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลตา่ง ๆ ทัง้ที่เก่ียวข้องและไมเ่ก่ียวข้องในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกนั 

การสร้างเครือข่ายช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อย่างไร?…..บางคนอาจคิดไม่ถึงว่าการสร้างเครือข่าย

นัน้สามารถช่วยท าให้เราเกิดการพฒันาตนเองได้อยา่งไร…..ประโยชน์มีมายมายคะ ดงันี ้

 เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ - ทัง้นีก้ารที่เรามีโอกาสได้พดูคยุกบับคุคลต่าง ๆ จะท าให้เราเป็นคนมี

โลกกว้างขึน้ ซึง่ท าให้เรารับรู้ถึงความคิดหรือข้อมลูใหม ่ๆ อยูเ่สมอ หรืออยา่งน้อย ๆ ก็จะท าให้เราเป็นคนทนั



โลก ทนัเหตุการณ์….รับรู้ว่าหน่วยงานหรือ องค์กรอื่นเค้าท าอะไรไปบ้างแล้ว เช่น การน าระบบ Training 

Road Map มาใช้ การน าหลกัของการประเมินผลด้วยวิธีการวดัผลส าเร็จของงานมาใช้ภายในองค์กร เป็นต้น 

 พัฒนาตนเองจากการประมวลผลข้อมูล - ผู้ ได้เปรียบ คือผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลที่รับรู้มาเพื่อการพฒันา

ตนเอง ผู้ที่แสวงหาโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายอยู่เสมอ ผู้นัน้ย่อมจะเป็นผู้ที่มีจิตส านึกของความพร้อมในการ

เปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึน้อยู่ตลอดเวลา การสร้างเครือข่ายเปรียบเสมือนโมเลกุลแห่ง

ความตื่นตวักบัสิง่ใหม ่ๆ ที่อยู่ในตวัของคณุเอง มนัจะท าให้คณุกระหายที่จะหาทางในการพฒันาตนเอง….

ซึง่จะสง่ผลตอ่การพฒันาและปรับปรุงงานของตนเองตามไปด้วย 

 เกิดการยอมรับจากเครือข่ายของคุณ - การยอมรับก็คือ ความศรัทธา การได้รับความไว้เนือ้เช่ือใจ และ

การได้รับการกลา่วถึงจากเครือข่ายของคณุว่าคณุเป็นบคุคลที่มีความรู้และความสามารถในสายอาชีพของ

คุณเอง ทัง้นีป้ระโยชน์ข้อนีจ้ะเกิดขึน้ได้ แต่ก็อาจใช้ระยะเวลาพอสมควร…เพราะนั่นหมายความว่า คุณ

จะต้องเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในระดบัหนึ่งที่จะท าให้เครือข่ายของคณุยอมรับคณุ …. แต่เมื่อไรก็

ตามที่คณุได้รับการยอมรับจากเครือขา่ยของคณุแล้วหละ่ก็ …… นัน่หมายถึงการประสบความส าเร็จในสาย

วิชาชีพของตวัคณุเอง 

 มีที่ปรึกษา หากคุณเผชิญกับปัญหา - การมีเครือข่ายย่อมจะท าให้คุณมีเพื่อนที่มีหลากหลายรูปแบบ 

หลายความคิด… และแนน่อนหากตวัคณุเองมีปัญหาหรืออปุสรรคในการท างาน คณุเองก็สามารถสอบถาม

ความเห็นจากเพื่อนที่เป็นเครือข่ายของคณุ ซึ่งจะท าให้คณุได้รับแนวทางเลือกที่หลากหลาย ที่จะเป็นข้อมลู

มากเพียงพอที่จะท าให้คณุสามารถตดัสินใจหาทางออกกับปัญหาหรืออปุสรรคที่ก าลงัเผชิญอยู่ นอกจาก

ปัญหาจากการท างานท่ีคณุก าลงัเผชิญอยู่…คณุยอ่มสามารถปรึกษาปัญหาชีวิตซึ่งเป็นเร่ืองสว่นตวัของคณุ

กบัเพื่อนท่ีเป็นเครือขา่ยของคณุเซึง่คณุไว้วางใจ 

 จุดประกายความหวังใหม่ - นอกเหนือจากคณุจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ส าหรับการพฒันา

ตนเองและพฒันาการท างานของคณุเองแล้ว มนัอาจจะเป็นตวัจดุประกายความฝันใหม่ให้เกิดขึน้กบัตวัคณุ 

ซึ่งจะท าให้คณุมีความคิดริเร่ิมหรือ ไอเดียใหม่ ๆ ที่แปลกแวกแนวออกไปจากงานปัจจุบนัที่คณุก าลังท าอยู ่

เช่น ความคิดที่จะท าร้านหนงัสือ ความคิดที่จะเป็นนกัเขียน ความคิดที่จะเป็นวิทยากรภายนอก เป็นต้น ซึ่ง



ความคิดตา่ง ๆ  ที่เกิดขึน้เหลา่นี…้มนัอาจจะท าให้คณุอาจอยากได้หุ้นสว่น หรือได้ที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 

…. เครือขา่ยของคณุเองนัน่แหละ ท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ที่สานฝัน…ท าให้ฝันของคณุเป็นจริงได้ 

การสร้างเครือข่าย คุณสามารถท าให้เกิดขึน้ได้หรือไม่?…..ท าได้อย่างแน่นอนถ้าหากคณุมีหวัใจของการ

พฒันาตนเอง และเพื่อให้คณุเองมีพฤติกรรมของการสร้างเครือขา่ย ขอให้คณุเองเร่ิมปฏิบตัิตามแนวทางง่าย ๆ ดงันี  ้

 การเป็นนักแสวงหาเครือข่าย - การแสวงหาช่องทางหรือโอกาสในการสร้างเครือข่ายให้มากขึน้ ไม่ว่าจะ

เป็นการเข้าฝึก อบรมในหลกัสตูรหรือโปรแกรมตา่ง ๆ การเข้าร่วมชมรมที่จดัขึน้ การเข้าร่วมงานสมัมนาต่าง 

ๆ หรือแม้แตก่ารทอ่งอินเตอร์เน็ทบน กระดานสนทนากบัเพื่อนร่วมวงการ…. คณุเองสามารถท าได้ 

 การเป็นนักสร้างสัมพันธ์ - หากคณุมีโอกาสได้พบเจอกับบุคคลต่าง ๆ แล้วหล่ะก็…อย่าปลอ่ยให้โอกาส

ลอยไป….คุณควรเร่ิมต้นสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับบุคคลต่าง ๆ ก่อน การสร้างประเด็นหรือค าถามเพื่อ

เร่ิมต้นสร้างความสมัพนัธ์กับคนที่คุณอยากสร้างเครือข่ายด้วย หรือการเร่ิมต้นด้วยให้ความช่วยเหลือกับ

เครือขา่ยของคณุเองก่อน… ตอ่จากนัน้คณุควรขอนามบตัร หรืออีเมล์ หรือขอเบอร์โทรศพัท์เพื่อการติดต่อใน

ครัง้ตอ่ไป 

 การเป็นผู้รักษาสัมพันธ์ - หลายต่อหลายครัง้ที่คุณหยุดการสร้างเครือข่ายด้วยการขาดการติดต่ออย่าง

ต่อเนื่อง …… นกัสร้างเครือข่ายที่ดี ต้องเป็นผู้ รักษาความสมัพนัธ์ที่ดีด้วย…คณุอาจสง่ข้อมลูข่าวสาร หรือ

บทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้กบัเครือข่ายของคณุเอง การโทรหรือสง่อีเมล์สอบถามสารทกุข์สขุดิบ หรือขอ

ความช่วยเหลอืจากเครือขา่ยของคณุ หรือแม้กระทัง่คณุอาจนดัพบปะหรือสงัสรรกนัเป็นบางโอกาส….อย่าง

น้อย ๆ ก็ไมท่ าให้เครือขา่ยของคณุลมืคณุไป 

ดงันัน้การพัฒนาตนเองที่นอกเหนือจากการอ่านหนงัสือต ารา การเข้าฝึกอบรมสมัมนา การสอนงาน การให้

ค าปรึกษาในขณะท างาน….. การสร้างเครือข่าย เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพฒันาตนเองที่คณุอาจลืมนึกถึง….การสร้าง

เครือขา่ยจะท าให้คณุเป็นผู้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล และมีเพื่อนมากมายที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าและความช่วยเหลือต่าง ๆ 

กบัคณุ 

****จงเปิดโลกทศัน์ของตวัคณุเอง ดว้ยการแสวงหา การสร้าง และการรกัษาสมัพนัธ์ทีดี่กบัเครือข่ายของคณุ***** 

 


