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ในยุคปั จจุบนั ความสาเร็ จขององค์กรมิใช่อยูท่ ี่การจัดระบบหรื อกระบวนการภายใน การนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ ามาใช้ ในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ทังนี
้ ้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรเป็ นอีกสิ่ง
หนึง่ ที่มีความสาคัญ ซึง่ หลายต่อหลายองค์กรได้ เริ่ มตระหนักและให้ ความสาคัญกับการสร้ างและปรับเปลีย่ นองค์กรให้ เป็ น
องค์ กรแห่งความรู้ และการเรี ยนรู้ อยู่ตลอดเวลา โดยการปลูกฝั งให้ พนักงานสามารถแสวงหาความรู้ และเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง
ดังนันแนวคิ
้
ดเรื่ องการพัฒนาตนเอง (Self Development) เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self Learner) จึง
เกิดขึ ้น…มีคาถามว่า ทาอย่างไรให้ พนักงานสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง?….ไม่ยากคะ…ต้ องเป็ นการทางานร่ วมกัน
ระหว่างองค์ กรและตัวพนักงานเอง สาหรั บองค์ กรควรมีการสร้ างบรรยายกาศแห่ง การเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึน้ เช่น การจัด
ห้ องสมุดเพื่อให้ พนักงานแสวงหาข้ อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ด้ วยตนเอง การจัดชมรมนักอ่านขึ ้น การมี Poster เพื่อสื่อสาร
ความรู้ใหม่ ๆ ให้ กบั พนักงาน เป็ นต้ น
แต่สาหรับตัวพนักงานเอง…การพัฒนาตนเองของพนักงานจะเริ่ มจากการปลูกฝั งหัวใจของการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้น
ก่อน เพราะหากพนักงานมีใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ก็จะทาให้ ตวั พนักงานพยายามขวนขวายหาวิธีการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้แนวทางในการพัฒนาตนเองอีกแนวทางหนึ่งที่พนักงานทุกคนย่อมสามารถทาได้ …. แต่อาจ
ไม่ได้ คิดถึง….นัน่ ก็คือ การสร้ างเครื อข่ายของความรู้
การสร้ างเครื อข่าย (Net Working) จึงเป็ นรู ปแบบการพัฒนาตนเองอีกรู ปแบบหนึ่ง ทังนี
้ ้การสร้ างเครื อข่าย
หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรู้ จักกับบุคคลใหม่ ๆ และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลที่พึ่งรู้ จกั รวมทังการรั
้
กษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องในสายอาชีพหรื อแวดวงเดียวกัน
การสร้ างเครื อข่ ายช่ วยให้ เกิดการพัฒนาตนเองได้ อย่ างไร?…..บางคนอาจคิดไม่ถึงว่าการสร้ า งเครื อข่าย
นันสามารถช่
้
วยทาให้ เราเกิดการพัฒนาตนเองได้ อย่างไร…..ประโยชน์มีมายมายคะ ดังนี ้
 เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ - ทังนี
้ ้การที่เรามีโอกาสได้ พดู คุยกับบุคคลต่าง ๆ จะทาให้ เราเป็ นคนมี
โลกกว้ างขึ ้น ซึง่ ทาให้ เรารับรู้ถึงความคิดหรื อข้ อมูลใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ หรื ออย่างน้ อย ๆ ก็จะทาให้ เราเป็ นคนทัน

โลก ทันเหตุการณ์ ….รับรู้ ว่าหน่วยงานหรื อ องค์ กรอื่นเค้ าทาอะไรไปบ้ างแล้ ว เช่น การนาระบบ Training
Road Map มาใช้ การนาหลักของการประเมินผลด้ วยวิธีการวัดผลสาเร็ จของงานมาใช้ ภายในองค์กร เป็ นต้ น
 พัฒนาตนเองจากการประมวลผลข้ อมูล - ผู้ได้ เปรี ยบ คือผู้ที่สามารถใช้ ข้อมูลที่รับรู้ มาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ผู้ที่แสวงหาโอกาสที่จะสร้ างเครื อข่ายอยู่เสมอ ผู้นนย่
ั ้ อมจะเป็ นผู้ที่มีจิตสานึกของความพร้ อมในการ
เปลี่ยนเปลี่ยนหรื อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ ดีขึ ้นอยู่ตลอดเวลา การสร้ างเครื อข่ายเปรี ยบเสมือนโมเลกุลแห่ง
ความตื่นตัวกับสิง่ ใหม่ ๆ ที่อยู่ในตัวของคุณเอง มันจะทาให้ คณ
ุ กระหายที่จะหาทางในการพัฒนาตนเอง….
ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเองตามไปด้ วย
 เกิดการยอมรั บจากเครื อข่ ายของคุณ - การยอมรับก็คือ ความศรัทธา การได้ รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจ และ
การได้ รับการกล่าวถึงจากเครื อข่ายของคุณว่าคุณเป็ นบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถในสายอาชีพของ
คุณเอง ทัง้ นี ้ประโยชน์ข้อนี ้จะเกิดขึ ้นได้ แต่ ก็อาจใช้ ระยะเวลาพอสมควร…เพราะนั่นหมายความว่า คุณ
จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้และความสามารถในระดับหนึ่งที่จะทาให้ เครื อข่ายของคุณยอมรับคุณ …. แต่เมื่อไรก็
ตามที่คณ
ุ ได้ รับการยอมรับจากเครื อข่ายของคุณแล้ วหล่ะก็ …… นัน่ หมายถึงการประสบความสาเร็ จในสาย
วิชาชีพของตัวคุณเอง
 มีท่ ีปรึ กษา หากคุณเผชิญกับปั ญหา - การมีเครื อข่ายย่อมจะทาให้ คุณมีเพื่อนที่มีหลากหลายรู ปแบบ
หลายความคิด… และแน่นอนหากตัวคุณเองมีปัญหาหรื ออุปสรรคในการทางาน คุณเองก็สามารถสอบถาม
ความเห็นจากเพื่อนที่เป็ นเครื อข่ายของคุณ ซึ่งจะทาให้ คณ
ุ ได้ รับแนวทางเลือกที่หลากหลาย ที่จะเป็ นข้ อมูล
มากเพียงพอที่จะทาให้ คณ
ุ สามารถตัดสินใจหาทางออกกับปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยู่ นอกจาก
ปั ญหาจากการทางานที่คณ
ุ กาลังเผชิญอยู่…คุณย่อมสามารถปรึกษาปั ญหาชีวิตซึ่งเป็ นเรื่ องส่วนตัวของคุณ
กับเพื่อนที่เป็ นเครื อข่ายของคุณเซึง่ คุณไว้ วางใจ
 จุดประกายความหวังใหม่ - นอกเหนือจากคุณจะได้ รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ สาหรับการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการทางานของคุณเองแล้ ว มันอาจจะเป็ นตัวจุดประกายความฝั นใหม่ให้ เกิดขึ ้นกับตัวคุณ
ซึ่งจะทาให้ คณ
ุ มีความคิดริ เริ่ มหรื อ ไอเดียใหม่ ๆ ที่แปลกแวกแนวออกไปจากงานปั จจุบนั ที่คณ
ุ กาลั งทาอยู่
เช่น ความคิดที่จะทาร้ านหนังสือ ความคิดที่จะเป็ นนักเขียน ความคิดที่จะเป็ นวิทยากรภายนอก เป็ นต้ น ซึ่ง

ความคิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้…มันอาจจะทาให้ คณ
ุ อาจอยากได้ ห้ นุ ส่วน หรื อได้ ที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
…. เครื อข่ายของคุณเองนัน่ แหละ ที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ที่สานฝั น…ทาให้ ฝันของคุณเป็ นจริ งได้
การสร้ างเครื อข่ าย คุณสามารถทาให้ เกิดขึน้ ได้ หรื อไม่ ?…..ทาได้ อย่างแน่นอนถ้ าหากคุณมีหวั ใจของการ
พัฒนาตนเอง และเพื่อให้ คณ
ุ เองมีพฤติกรรมของการสร้ างเครื อข่าย ขอให้ คณ
ุ เองเริ่ มปฏิบตั ิตามแนวทางง่าย ๆ ดังนี ้
 การเป็ นนักแสวงหาเครื อข่ าย - การแสวงหาช่องทางหรื อโอกาสในการสร้ างเครื อข่ายให้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นการเข้ าฝึ ก อบรมในหลักสูตรหรื อโปรแกรมต่าง ๆ การเข้ าร่ วมชมรมที่จดั ขึ ้น การเข้ าร่ วมงานสัมมนาต่าง
ๆ หรื อแม้ แต่การท่องอินเตอร์ เน็ทบน กระดานสนทนากับเพื่อนร่วมวงการ…. คุณเองสามารถทาได้
 การเป็ นนั กสร้ างสัมพันธ์ - หากคุณมีโอกาสได้ พบเจอกับบุคคลต่าง ๆ แล้ วหล่ะก็ …อย่าปล่อยให้ โอกาส
ลอยไป….คุณควรเริ่ มต้ นสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับบุคคลต่าง ๆ ก่อน การสร้ างประเด็นหรื อคาถามเพื่อ
เริ่ มต้ นสร้ างความสัมพันธ์ กับคนที่คุณอยากสร้ างเครื อข่ายด้ วย หรื อการเริ่ มต้ นด้ วยให้ ค วามช่วยเหลือกับ
เครื อข่ายของคุณเองก่อน… ต่อจากนันคุ
้ ณควรขอนามบัตร หรื ออีเมล์ หรื อขอเบอร์ โทรศัพท์เพื่อการติดต่อใน
ครัง้ ต่อไป
 การเป็ นผู้รักษาสัมพันธ์ - หลายต่อหลายครัง้ ที่คุณหยุดการสร้ างเครื อข่ายด้ วยการขาดการติดต่ออย่าง
ต่อเนื่อง …… นักสร้ างเครื อข่ายที่ดี ต้ องเป็ นผู้รักษาความสัมพันธ์ ที่ดีด้วย…คุณอาจส่งข้ อมูลข่าวสาร หรื อ
บทความต่าง ๆ ที่น่าสนใจให้ กบั เครื อข่ายของคุณเอง การโทรหรื อส่งอีเมล์สอบถามสารทุกข์สขุ ดิบ หรื อขอ
ความช่วยเหลือจากเครื อข่ายของคุณ หรื อแม้ กระทัง่ คุณอาจนัดพบปะหรื อสังสรรกันเป็ นบางโอกาส….อย่าง
น้ อย ๆ ก็ไม่ทาให้ เครื อข่ายของคุณลืมคุณไป
ดังนันการพั
้
ฒนาตนเองที่นอกเหนือจากการอ่านหนังสือตารา การเข้ าฝึ กอบรมสัมมนา การสอนงาน การให้
คาปรึ กษาในขณะทางาน….. การสร้ างเครื อข่าย เป็ นอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาตนเองที่คณ
ุ อาจลืมนึกถึง ….การสร้ าง
เครื อข่ายจะทาให้ คณ
ุ เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล และมีเพื่อนมากมายที่จะให้ คาปรึ กษาแนะนาและความช่วยเหลือต่าง ๆ
กับคุณ
****จงเปิ ดโลกทัศน์ของตัวคุณเอง ด้วยการแสวงหา การสร้าง และการรักษาสัมพันธ์ ทีด่ ีกบั เครื อข่ายของคุณ*****

