การฝึ กอบรมมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองอย่ างไร ?
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ตอนที่เข้ าทางานใหม่ ๆ ความสนใจในการเรี ยนรู้จะมีสงู มาก อาจจะเป็ นเพราะงานใหม่น่าสนใจกว่า ต้ องเรี ยนรู้
ให้ มากเดี๋ยวจะไม่ผ่านทดลองงาน หรื อไม่ก็เพราะงานใหม่เป็ นที่เราไม่เคยทามาก่อนอยากเรี ยนรู้ บริ ษัทส่งไปเข้ าอบรม
อะไรไปหมดไม่เคยปฏิเสธ แต่พอวันเวลาผ่านไป ความรู้ สกึ ของลูกจ้ างต่อการฝึ กอบรมเริ่ มเปลี่ยนไป เริ่ มขี ้เกียจเข้ าอบรม
บ้ าง เบื่อการฝึ กอบรมบ้ าง เข้ าไปนั่งหลับในห้ องอบรมบ้ าง อบรมครึ่ งวัน แว๊ บไปไหน ๆ อีกครึ่ งวันบ้ าง และมีลูกจ้ าง
หลายคนที่บน่ ว่าอบรมไปทาไม อบรมแล้ วก็เหมือนเดิม ไม่เห็นบริ ษัทเปลี่ยนแปลงอะไรเลย อบรมแล้ วแถมยังต้ องกลับมา
ทางานที่คงั่ ค้ างระหว่างที่ไปอบรมอีกต่างหาก อบรมแต่เรื่ องการทางานให้ เราทางานดีขึ ้น แต่รายได้ ไม่เห็นเพิ่มขึ ้นตาม
ชัว่ โมงที่อบรมเลย
ใครที่กาลังเบื่อการฝึ กอบรมอยู่ในขณะนี ้ ผมอยากจะแนะนาให้ ลองไปพูดคุยหรื อสอบถามคนทางานรุ่ นพี่ เช่น
คนที่ทางานมานาน คนที่กาลังจะเกษี ยณอายุ หรื อคนที่ออกจากงานไปแล้ ว(อาจจะเกษี ยณหรื อออกไปทางานส่วนตัว) ให้
ลองถามว่าตอนที่เขาเป็ นลูกจ้ างในช่วงอายุเดียวกั นเรานัน้ ถ้ าสามารถย้ อนเวลาหาอดีตได้ เขาคิดว่าเขารู้ สึกเสียดาย
อะไรบ้ างกับชีวิตการเป็ นลูกจ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการพัฒนาฝึ กอบรม คาตอบที่ได้ อาจจะมีมากมาย เช่น “เสียดาย
ตอนนันถ้
้ าผมตังใจเรี
้ ยนรู้งานที่ทาอยูใ่ ห้ มากขึ ้น ป่ านนี ้ผมคงจะเป็ นผู้บริ หารระดับสูงไปแล้ ว” “สมัยผมทางานใหม่ ๆ ไม่มี
หรอกการฝึ กอบรงอบรมอะไรนี่ทางานอย่างเดียว เรี ยนรู้งานเอาเอง พวกคุณโชคดีกว่าผมเยอะเลยมีการฝึ กอบรมตังแต่
้ วนั
แรกเข้ ามาและมีหลักสูตรอบรมแต่ละปี เยอะมาก สมัยก่อนใครถูกส่งไปอบรมข้ างนอก โชคดียิ่งกว่าถูกหวยเสียอีก ” หรื อ
“ดิฉันเสียดายไม่คิดว่าเรื่ องที่เราอบรมในตอนที่เป็ นลูกจ้ างหลายเรื่ องจะมีประโยชน์ต่อการออกมาทาธุรกิจส่วนตัวมาก
ขนาดนี ้”
นอกจากนี ้ ลองไปสอบถามคนที่กาลังเป็ นผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรดูว่าทาไมเขาจึงประสบความสาเร็ จใน
หน้ าที่การเงินเร็ วกว่าหรื อดีกว่าคนอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกัน เราอาจจะได้ คาตอบที่ใกล้ เคียงกัน เช่น “ผมทามันหมดทุกอย่างไม่
ว่างานอะไร อะไรใหม่ ๆ ผมทาและเรี ยนรู้มนั หมด” หรื อ “ดิฉนั ชอบเข้ ารับการอบรมและลองนาเอาความรู้จากการฝึ กอบรม
มาใช้ กับงานจริ งทุกครัง้ ” หรื อ “ยิ่งเราสามารถเรี ยนรู้ งานมากและเร็ วกว่าคนอื่นมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะก้ าวหน้ า
มากกว่าคนอื่นก็มีมากขึ ้นเท่านัน”
้
เพื่อให้ คนที่กาลังเป็ นมนุษย์เงินเดือนไม่ร้ ู สกึ เสียดายโอกาสในการเรี ยนรู้ เหมือนคนรุ่ นก่อน ๆ อีก และเพื่อให้ เรา
เป็ นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพอย่างแท้ จริ ง ผมจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองดังนี ้

• ไม่ มีอาชีพไหนที่ได้ อบรมฟรี และมีเงินเดือน
ถ้ าลองคิดดูดี ๆ แล้ ว จะพบว่าอาชีพลูกจ้ างเป็ นอาชีพที่มีโอกาสในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ไม่เหมือนกับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เคยมีโอกาสแม้ กระทัง่ อบรม หรื อถ้ าจะเข้ าอบรมก็ต้องเสียเงินเอง ในขณะที่
ลูกจ้ างมีโอกาสเรี ยนรู้ ฝึ กอบรมฟรี แถมยังได้ รับเงินเดือนอีกต่างหาก บางครัง้ วิทยากรที่บริ ษัทเชิญมาเป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง โอกาสที่คนทัว่ ๆ ไปจะได้ ฟังนันแทบจะไม่
้
มีเลย บางบริ ษัทลงทุนเป็ นแสนเป็ นล้ านในการพัฒนาฝึ กอบรม
บุคลากร ดังนัน้ เราในฐานะผู้ได้ รับโอกาสจงใช้ โอกาสให้ เป็ นประโยชน์กบั ตัวเองให้ มากที่สดุ
• จงอย่ าเลือกก่ อนที่จะเรียน แต่ เรียนแล้ วค่ อยเลือก
หลายคนเลือกที่จะเรี ยนในสิ่งที่ตวั เองอยาก ไม่ต้องการเรี ยนในสิ่งที่ตวั เองไม่ชอบ สุดท้ ายก็ได้ แต่สิ่งที่ชอบเพียง
เรื่ องหรื อสองเรื่ อง ผมอยากจะแนะนาว่าถ้ าเรามีโอกาสในการเรี ยนรู้ จงเรี ยนรู้ ไว้ ก่อน ถ้ าเราเรี ยนรู้ มากโอกาสเลือกในชีวิต
ของเราก็มีมาก ไม่มีใครรู้ได้ ลว่ งหน้ าว่าอีกสิบปี ยี่สบิ ปี ข้างหน้ าเราต้ องการจะใช้ ความรู้อะไรบ้ าง ดังนัน้ การเก็บเกี่ยวความรู้
จากการทางานและการฝึ กอบรมจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นมาก วันหนึง่ ข้ างหน้ าภารกิจและเป้าหมายชีวติ ของเราเปลีย่ นไป เราจะได้
มีทางเลือกในการนาเอาความรู้ที่เก็บสะสมออกมาใช้ ได้
• คิดว่ ายิ่งเรียนมาก เราได้ มากกว่ าบริษัทฯ
การเข้ ารับการอบรมไม่วา่ จะเป็ นหลักสูตรอะไร คนแรกที่ได้ ประโยชน์คือตัวเราเอง หน่วยงานหรื อบริ ษัทยังไม่ ได้
อะไรเลย ถ้ าเราไม่นาเอาความรู้ที่ได้ จากการฝึ กอบรมไปใช้ งาน ดังนัน้ อยากจะให้ มนุษย์เงินเดือนทุกคนจงคิดเสมอว่าทุก
ครัง้ ที่บริ ษัทส่งเราไปอบรมเราได้ มากกว่าบริ ษัทเสมอ ให้ เปลีย่ นโจทย์ในชีวิตเสียใหม่ว่าการที่บริ ษัทส่งเราเข้ าอบรมคือการ
ได้ รับรางวัลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนและได้ หยุดงานไปเท่ากับจานวนวันที่เข้ าอบรม
• ลองนาเอาความรู้จากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ ใช้ ทงั ้ ชีวิตส่ วนตัวและชีวิตการทางาน
ทุกครัง้ ที่มีโอกาสเข้ ารั บการฝึ กอบรม ให้ ลองนาเอาความรู้ ที่ได้ อย่างน้ อยสักข้ อก็ ยงั ดีมาประยุกต์ใช้ กับชี วิต
ส่วนตัวเราเองก่อน เช่น ไปอบรม 5 ส ก็ให้ ลองนาหลักการไปใช้ ที่บ้านก่อน ถ้ าไปอบรมเรื่ อง KPI (Key Performance
Indicator) ก็ลองนามาจัดทาเป็ น KPI ชีวิตตัวเองก่อน ผมเชื่อว่าความรู้ เกือบทุกเรื่ องที่เราได้ มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ หรื อรับการ
ฝึ กอบรม สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การพัฒนาและบริ หารชีวิตตัวเองได้
• ความรู้คือทรัพย์ สินชิน้ สาคัญที่เราไม่ ต้องคืนให้ บริษัทตอนวันที่ลาออก
เมื่อเราเป็ นลูกจ้ างเราอาจจะไม่ร้ ูวา่ เราได้ หรื อเราเสียอะไรบ้ าง แต่เมื่อวันหนึง่ เราต้ องเดินออกจากองค์กรนัน้ ๆ ไป
ลองคิดดูซิครับว่าอะไรบ้ างที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต ตาแหน่ง เงินเดือน โบนัส ลูกน้ อง รถประจาตาแหน่ง บัตรประจาตัว
พนักงาน ห้ องทางาน สิง่ เหล่านี ้ติดไปเป็ นเพียงประวัติของชีวิตเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่จาเป็ นต้ องคืนให้ บริ ษัทตามระเบียบ
ของบริ ษัทฯก็คือ “ความรู้และประสบการณ์ ” ที่อยู่ในหัวของเรา ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนงานไปกี่ที่ สิ่งนี ้ก็ยงั คงอยู่
กับเราตลอดเวลา และยิ่งเรานาออกมาใช้ บอ่ ยเท่าไหร่ความแหลมคมของความรู้ในเรื่ องนัน้ ๆ ก็ยิ่งมีมากขึ ้น ๆ เรื่ อย ๆ และ
ใช้ เท่าไหร่ก็ไม่มีวนั หมด และสิ่งนี ้แหละที่จะเป็ นตัวกาหนดอัตราเงินเดือนเมื่อเราไปสมัครงานที่อื่น สิ่งนี ้แหละเป็ นสิ่งที่จะ
บ่งบอกว่าเราเป็ นลูกจ้ างมืออาชีพที่ค้ มุ ค่าหรื อไม่ตอนที่เราออกไปทางานส่วนตัวหรื อออกไปดารงชีพอยูใ่ นสังคม

สุดท้ ายนี ้ อยากจะฝากให้ คนทางานทุกคนว่าจงป้องกันความว่า “ เสียดาย ” ในชีวิตของคนรุ่นก่อน ๆ โดยการทา
วันนี ้ให้ ดีที่สดุ เรี ยนรู้ ทกุ เรื่ องที่มีโอกาส สัง่ สมความรู้ ให้ มากกที่สดุ ในระหว่างที่ยงั เป็ นมนุษย์เงินเดือน สร้ างสินทรัพย์ทาง
ปั ญญาให้ มากกว่าการแสวงหาทรัพย์สินภายนอกที่ไม่ติดตัวเมื่อออกไปจากองค์กร ดังนัน้ แทนที่จะแย่งตาแหน่งกัน แย่ง
กันปรับเงิ นเดือน ทะเลาะกันเรื่ องโบนัส ฯลฯ ควรจะแย่งกันเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างสินทรัพย์ ในตั วน่าจะดีกว่า เพราะถ้ าเรามี
สินทรัพย์ในตัวในหัวเต็มไปด้ วยความรู้ และประสบการณ์ แล้ ว ทรัพย์สินภายนอกไม่ว่าจะเป็ นเงินเดือน ตาแหน่งหน้ าที่
จะหาเมื่ อ ไหร่ ก็ ได้ และหวัง เป็ น อย่า งยิ่ ง ว่า มนุษ ย์ เ งิ น เดื อ นมื อ อาชี พ ทุก ท่า นที่ เ ห็ น ความสาคัญ ในเรื่ อ งนี จ้ งประสบ
ความสาเร็ จทังในหน้
้
าที่การงานและชีวิตส่วนตัว.....สวัสดีครับ

