Client Assessment Skill

การพัฒนาตนเอง
Self Development
การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสรางความเจริญทางดานจิตใจใหกับตนเอง ทั้งในฐานะที่เปน
ผูประกอบการ และบุคคลทั่วไป

การตรวจสอบความสามารถในการทํางาน
การที่เราจะตรวจสอบความสามารถในการทํางานของตนเองไดนนั้ เราจะตองวางแผนสําหรับ
การพัฒนาตนเองไวกอน และจุดเริ่มตนของการพัฒนาตนเองจะอยูตรงที่คุณไมสรางขออางตาง ๆ
นานา เพื่อที่จะหาทางหลีกเลี่ยงจากพัฒนาตนเอง
ในการทําเชนนี้ไดนนั้ คุณจะตองทําแบบทดสอบและใหคะแนนตัวเองตามขอตางๆ ตอไปนี้
1. เรื่องความรับผิดชอบตอพนักงาน
ในฐานะที่คุณเปนผูถือนโยบาย และไดพบวาพนักงานแตละคนมีความรูใ นสิ่งที่คุณตองการ
จากเขา ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของการทํางาน คุณภาพการรักษาเวลา และความปลอดภัยหรือไม
ก. ในขอบเขตที่กาํ หนดไวและพื้นฐานแหงกิจวัตร
ข. ในขอบเขตที่กาํ หนด ตอเมื่อนํามาใชกับพนักงานใหม
ค. ไมแนนอน และตอเมื่อมีการนําเรื่องของวินัยเขามาเกี่ยวของ
ง. จําไมไดวาครัง้ สุดทายเคยทําเมื่อไร
2. ความสัมพันธกับพนักงาน
คุณเคยปรึกษากับพนักงาน และแสดงความชื่นชมในผลงานของเขา และปจจัยอื่นๆ ในอันที่
จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึน้ บางหรือไม
ก. เปนประจํา
ข. ไมไดทําเปนประจํา
ค. เปนบางครั้ง
ง. ยากมาก
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3. สภาพการทํางาน
คุณเคยใชความพยายามทีจ่ ะใหเห็นวา การเตรียมงานเพื่อตัวคุณและพนักงานที่อยูใ ตบงั คับ
บัญชา เปนวิธกี ารที่มีผลในทางสรางสรรคหรือไม
ก. สิ่งที่ทําอยูเปนประจํา และมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความแนใจในความมี
ระเบียบ ความปลอดภัย และปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดไว
ข. ในบางครั้งแตมีผลใหเกิดการพัฒนาทางดานระเบียบความปลอดภัยและหลักการ
ค. จะทําเมื่อผูบังคับบัญชาบังคับ
ง. ตลอด 12 เดือนที่ผานมา ไมเคยทําเลย
4. การติดตอกับแผนกงานอืน่ ๆ
คุณเคยใชความพยายาม ไมวาจะดวยความชวยเหลือของทางบริษัทหรือไมก็ตาม ทีจ่ ะทําความ
สนิทสนมคุนเคยกับพนักงานที่ทํางานอยูใ นแผนกอืน่ และพยายามที่จะเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่การงาน
ของเขาหรือไม
ก. พยายามทีจ่ ะทําทุกโอกาส และยังตองการที่จะพยายามใหมากกวานัน้
ข. ทําตามหนาที่เทาที่เกี่ยวของได
ค. ทําตามหนาทีแ่ ละไมคิดทีจ่ ะติดตามผลหรือทําซ้ํา
ง. ไมเคยทําตามหนาที่ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการติดตอ
5. การแสวงหาความรูเพิ่มเติม หรือการอบรมตางๆ
คุณมีแนวความคิดที่จะพัฒนาตนเอง โดยการหาความรูเพิ่มเติม หรือเขาฝกอบรมตางๆ เพื่อ
เปนประโยชนตอตนเองและตอบริษัทบางหรือไม
ก. เขารับการศึกษาตอในโรงเรียนสอนพิเศษ และทําตามหลักสูตรการพัฒนาตนเอง
ข. พยายามเขารับการอบรม ศึกษาหาความรูด ว ยตนเอง เมื่อเกิดปญหาใหมขึ้นในที่ทํางาน
ค. หาความรูเฉพาะเทาที่จําเปนที่จะตองใชในการทํางาน
ง. ไมเคยคิดถึงเรือ่ งนี้เลยตลอดระยะเวลาที่ผานมา
6. การรับมอบหมายงานใหมและแนวความคิด
คุณเคยคิดทีจ่ ะแสวงหาวิธีการที่จะเสนอแนะในแนวความคิดใหมๆ
และยอมรับการ
มอบหมายงานตางๆ ที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ของตนเองหรือไม
ก. คุณมักจะหาความคิดใหมๆ อยูเปนประจํา หรือไมก็ตองหาโอกาสที่จะไดรับมอบหมาย
งานพิเศษ
ข. รูสึกยินดีที่ไดรับมอบหมายงานนั้นดวยความรูสึกเต็มใจ และทํางานอยางมีความสุข
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ค. เสนอแนะความคิดเห็นบางอยางในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนไปแบบ
ไมเปนทางการ
ง. ทําตามคําสั่ง ไมทําอะไรที่มากหรือนอยกวานั้น
7. กิจกรรมทางสังคม
คุณในฐานะทีเ่ ปนฝายบริหาร ไดเขารวมเปนสมาชิกของสโมสรซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับอาชีพการงานของคุณบางหรือไม
ก. มากกวา 1 สโมสร และพยายามที่จะเขารวมการประชุมทุกครั้ง
ข. อยางนอย 1 สโมสร แตพยายามเขารวมการประชุมทุกครั้ง
ค. อยางนอย 1 สโมสร แตเขารวมประชุมเปนบางครั้ง
ง. ไมไดเขารวมกิจกรรมใดๆ เลย
8. ความสนใจในเทคโนโลยีใหมๆ
คุณเคยมีความสนใจกับงานดานพัฒนาการ อันเปนความแปลกใหมลา สุดซึ่งมีผลตองาน
บริหาร และนํามาใชเปนองคประกอบในการบริหารงานของคุณดวยการศึกษาความรูที่เกี่ยวของกับ
เทคนิคเหลานีบ้ างหรือไม
ก. ศึกษาอยูเ สมอเมื่อมีเวลาวางจากการทํางาน และในเวลาพักผอน
ข. ศึกษาเฉพาะเวลาที่วางจากการทํางาน
ค. ศึกษาบาง
ง. ไมเคยสนใจศึกษาเลย
9. เจตนารมณที่คุณมีตอบริษัท
เมื่อไมมีงานทีจ่ ะตองทําเปนพิเศษซึ่งไดรับคําสั่งโดยตรงมาจากเจานายแลว คุณใชเวลาที่วาง
ทําอะไร
ก. ทําเชนเดียวกับเวลาที่กําลังทํางานนั้นๆ อยู
ข. ทําตามนโยบายและคําสั่ง ไมไดทําอะไรมากไปกวานั้น
ค. จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อไดรับคําสั่งมาเทานั้น
ง. เมื่อไมมีคําสั่งพิเศษลงมา หมายความวา วางและไดพักงานไปดวย
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การนับคะแนน
ลําดับ
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ในการประเมินผลคะแนนนัน้ ถานําคะแนนที่ทําไดมารวมกันทั้ง 9 ขอ และไดคะแนน
ประมาณ 70 คะแนน ถือวาใชได ถาได 100 คะแนน หมายความวา อยูใ นขั้นทีย่ อดเยีย่ ม แตถาคะแนน
ต่ํากวา 50 คะแนน หมายความวา มีอะไรบางอยางที่ผิดปกติในการทํางานแลว
ถาไดคะแนนอยูระหวาง 50-70 นั้นหมายความวา คุณจะตองเริ่มปรับปรุงการทํางานของ
ตัวเองใหดีขึ้น
แตถาไดคะแนน 70 พอดี หมายความวา คุณควรเริ่มที่จะวางแผนสําหรับการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ใหกับตัวเอง
และถาคุณไดคะแนน 80 หรือเกินกวานั้น ก็อยาไดไววางใจอนาคตเปนอันขาด คุณควรที่
จะตองตัดสินใจอะไรสักอยางหนึ่ง เพื่อที่ตวั เองจะไดกาวไปในระดับทีส่ ูงขึ้นไปไดภายในระยะเวลา 3
เดือน
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การพัฒนาตนเอง
วิธีการพัฒนาตนเองทางดานการเรียนรูน ี้ คือ คุณจะตองเผชิญหนา
กับมัน เนื่องจากบุคคลที่มีการเรียนรูดยี อมมีโอกาสกาวหนาในอาชีพการ
งานมากกวาบุคคลที่ไมมีความสนใจในการศึกษาหาความรู ซึ่งวิธีการพัฒนา
ตนเองทางการเรียนรู มีดังนี้
1. ตรวจสอบเจตนารมณของตนเองที่มีตอการเรียนรูวาเปนไปในทางลบหรือทางบวก
2. ถาผลการตรวจสอบเปนไปในทางลบ คุณตองรีบเปลี่ยนแปลงเจตนารมณของตนเองโดยเร็ว
ที่สุด
3. บอกกับตัวเองวาคุณยังสามารถที่จะเรียนรูเทคนิคใหมๆ ได และยังเปดใจยอมรับแนวคิด
ใหมๆ นั้น
4. วิเคราะหหาจุดออนเกีย่ วกับการศึกษาหาความรูของคุณ
 จุดออนของคุณอยูที่การอานหรือการเขียน
 จุดออนทางดานคณิตศาสตรหรือไม
 คุณมีจุดออนในการเรียนรูเทคนิคตางๆ หรือไม
 คุณออนในดานการวางแผนระบบงานหรือไม ฯลฯ
พึงระลึกอยูเสมอวา ในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองนัน้ คุณจะตองมุง ประเด็นทีจ่ ะแกไข
จุดออนของตัวเองในสวนของความรูที่คุณมีอยูบางจะดีที่สุด
โดยที่คุณจะตองรูจักการวางแผนที่ดีอยางเปนขั้นตอน และที่สําคัญคือ คุณจะตองมีการ
ตรวจสอบตัวเองอยูเสมอวา ตัวเองกาวหนาไปไดมากนอยแคไหนแลว คุณอาจจะเตือนความจําของ
ตัวเองโดยการเขียนแผนการขึ้นมาก็ได เพือ่ ที่คุณจะไดตรวจสอบความสามารถของตนเองไดอยาง
สม่ําเสมอ

กุญแจแหงความเชื่อในการพัฒนาตนเอง
1. การเจริญเติบโตของคนทั้งทางรางกายและจิตใจนัน้ ขึ้นอยูกับการ
พัฒนาตนเอง คนอื่นๆ อาจจะใหคําแนะนําในการพัฒนาตนเองใหแกคณ
ุ ไดแตจํา
ไววาคนเรานัน้ จะตองรูจกั การสรางสรรคความคิดของตนเอง
และยึดมั่นใน
ความคิดของตนเองดวย

7-5

การพัฒนาตนเอง
2. ในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหมคี วามกาวหนาในหนาที่การงานนี้
จะตองดูที่
ประสิทธิภาพในการทํางานของตนเองดวยวา มีศักยภาพมากนอยแคไหน รวมทั้งดูถึงโอกาสที่จะกาว
ไปในอนาคตดวย
3. การพัฒนาตนเองจะเกิดขึน้ เมื่อคนๆ นัน้ ตองการพัฒนาความรูของตนเองใหกวางไกล รูจัก
ฝกฝนตนเองใหมีความชํานาญ และฝกนิสัยตนเองใหมีระเบียบมากขึ้น โดยการพัฒนาทั้งหมดนี้
จะตองใชประสบการณเปนแนวทางรวมทัง้ ตองใชตําราหรือหนังสือชวยในการหาความรูเพิ่มเติมอยู
ดวย
4. แผนการในการพัฒนาตนเองจะตองประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี้
 การปฏิบัติที่เชื่อมโยงไปถึงความตองการ ความจําเปนและโอกาส
 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 ตรงตอเวลา และมุงมั่นตอเปาหมายที่ตั้งไว
5. ตั้งเปาหมายในการพัฒนาตนเอง โดยใหจํากัดขอบเขตสิ่งที่สนใจรวมทั้งหนาที่ความ
รับผิดชอบ จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองไดเร็วขึ้น

การพัฒนา knowledge Portfolio และทักษะที่จําเปนเพื่อความอยูรอด

โดยหลักๆ แลวการจัดการกับ Portfolio ความรู หรือ Personal
Knowledge Portfolio มีลักษณะเบื้องตนดังนี้

☺ ควรจัดกลุมความรู ประสบการณความสามารถที่เรามี โดยแบงเปนกลุม ของ
 Credit Education คือกลุมความรู ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูอยางเปนทางการ
จากระบบการศึกษาจากสถาบันตางๆ หรือจากการเขารวมฝกอบรมสัมมนา
 Lifetime Learning คือความรูในกลุมที่เกิดจากประสบการณการทํางานจริงๆ ของเรา
ซึ่งนับวันในสวนนีจ้ ะถูกใหน้ําหนักมากยิ่งๆ ขึ้น เปรียบเสมือนหนึ่งแฟม Portfolio
ของเหลาศิลปน โดยเราควรจะมีการจัดแฟมความรูเหลานี้ใหเปนหมวดหมู และทุก
ครั้งที่เราไดความรู มีการสรางผลงานใหมเพิ่ม ก็ควรจะมีการเสริมเพิ่มเขาไปในแฟม
เหลานี้เปนระยะๆ
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☺ วางแผนในการจัดหาความรูป ระสบการณใหมเพิ่มเติมในสวนที่ลาสมัยไป คลายกับการ
เติมสินคาบนหิ้งใหเต็ม ดูแลวนาชม นาซื้ออยูเสมอ โดยตองมีการวางแผนวา
 ภายในหนึ่งป สามป หาป จากนี้ชีวิตเราจะไปอยูที่ไหน ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่
เราทําอยู ไมควรอยางยิ่งทีเ่ ราจะกําหนดใหแคบแคภายในองคกรของเรา เพราะในอีก
หาปขางหนา อาจจะไมมีองคกรนี้อยูในโลกแลว
 ความรูและทักษะที่ถูกใชมาเปนเวลานาน ก็ตองประเมินวาลาสมัยหรือเปลา หาก
ลาสมัยก็ตองปรับเปลี่ยนใหทันสมัยอยูเสมอ เชน เมื่อสิบปกอนนี้เราอาจจะสามารถ
ใชคอมพิวเตอรทํางานเหมือนเครื่องพิมพดดี เทานั้น ซึ่งขณะนัน้ ก็จดั วาไดประโยชน
คุมคา แตในปจจุบันจําเปนตองใชใหเกิดประโยชนมากกวานัน้ จึงจะคุม คา
 ตองไมลืมวา หากพลาดจากเปาหมายแรก อะไรจะเปนสิง่ ที่เราสามารถยึดเปนอาชีพที่
สองได ความคิดรวมอยางหนึ่งสําหรับพวก White Collar ที่แคคิดวาเลวรายที่สุด ก็ไป
เปนอาจารยสอนหนังสือไมเพียงพอเสียแลว เพราะลําพังอาจารยในมหาวิทยาลัยที่
จะตองออกจากระบบราชการในอีกปสองปขางหนา
ก็ยังไมรูวาตัวเองจะอยูรอด
หรือไม ฉะนัน้ การหลบมุมไปเปนอาจารย โดยถือวา อยางนอยที่สุดถึงแมไมไดเงิน ก็
ไดเกียรติ ไดกลอง เปนความคิดที่ขี้ขลาดที่สุด ควรจะคิดไกลกวานั้นวา อาชีพอะไรที่
คนไมคอยมอง และมีอนาคต เชนอาชีพการเปนกรรมการตัดสินกีฬา หรือหา
พันธมิตรธุรกิจขนาดเล็กสักสามสี่แหงไวเปนเปา เผื่อเขาไปชวยเขาจัดระบบ โดยอิง
กับระบบ Profit Sharing กลาวคือผลตอบแทน แลวแตผลงานของเรา ไมใชเงินเดือน
ประจําอีกตอไป
 จากเปาหมายที่กําหนดขั้นตน เราตองสรางและพัฒนาทักษะอะไรบางที่พอจะขายได
และสามารถแสดงใน Portfolio ของเรา สําหรับผูมีอายุนอยๆ คงหนีไมพน กลุม
ทักษะดานคอมพิวเตอร เชนความสามารถในการกูระบบ การสรางระบบรักษาความ
ปลอดภัย การปองกันการ Hack จากพวก Hacker ผูไมหวังดีสาํ หรับทานที่มอี ายุ
หนอย ก็ตองมุง เนนในเรื่องของ Soft Skill ที่เปนนามธรรมหนอย เชน ประสบการณ
ในการทํางานกับชาติพันธุทตี่ างกัน
มีความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของชาติตางๆ หรือมีความสามารถในการเจรจาสูง มีสายสัมพันธกับ
รัฐบาลหลายประเทศเปนอยางดี มีความสามารถในการวิเคราะหกฎระเบียบสากล
ใหมๆ อยางเชนกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสัญญารวมทุน ฯลฯ การสรางเสริม
Portfolio ของเราวาเคยทํางานในกลุมงาน หรือองคกรที่ไมหวังผลทางธุรกิจ ก็เปน
ทางลัดทางหนึง่ ในการสรางสีสัน Portfolio ของเรา เพราะวานอกจากจะสรางสาย
สัมพันธกับคนตางองคกรแลว ยังเปนโอกาสเดียวที่เราสามารถพัฒนาและแสดงฝมอื
ของเราโดยงายเพราะคงไมมีใครปฏิเสธของฟรีจากเรา
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การพัฒนาตนเอง
 สุดทาย หากคิดอะไรไมออก ก็ใหคดิ ถึงเรื่องของ คน คน คน ทุกๆ อยางที่พัฒนาใน
โลกใบนี้ ลวนแลวแตเปนเรือ่ งของการทําเพื่อตอบสนองกิเลสตันหาของคนทั้งสิ้น
☺ สรางสวนประกอบเสริม
หลายๆทานอาจลืมไปวากิจกรรมนอกเวลาบางอยาง บางครั้ง
กลายเปนสวนที่ทําเงิน และสรางสังคมใหเราไดมากที่สุด เชน
 งานอดิเรก ดังคําพูดที่วา คนสามารถทําเงินจากการทําสิ่งที่ตัวเองชอบเปนคนที่โชคดี
ที่สุด การหางานอดิเรกทําสักสองถึงสามอยางที่คาดวา นาจะกลายเปนอาชีพทําเงิน
ไดในอนาคตอยางหนึ่ง เชน การสะสมขวดน้ําอัดลมเกา สะสมเครื่องเฟอรนิเจอรเกา
หรือการดูนก ดูดาว อยางนอยอาจจะเปนวิทยากรวันหยุดบรรยายในสิ่งที่เรารู
 ทํา Big Project ควรจะหางานชิ้นใหญๆ ทําสักอยางสองอยาง ซึ่งชวยลดจุดออนของ
คนไทยเราโดยสวนใหญ
ที่ขาดทักษะการทํางานงานใดงานหนึ่งตอเนื่องเปน
เวลานาน และขาดทักษะในการวางแผน นอกจากนีย้ ังชวยพัฒนาทักษะ บุคลิกภาพ
ของเราในเชิงลึกขึ้นพรอมๆ กับสรางความมั่นใจ เชน โครงการศึกษาอุตสาหกรรม
e-commerce ดวยการพบผูคนในวงการนี้อยางนอยยี่สบิ คน หรือโครงการพัฒนา
ความสามารถในดานการวิเคราหแยกแยะศิลปะ ดวยการดูงานเขียน งานปนใหครบ
หนึ่งพันชิน้ พรอมๆ กับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับครูเหลานั้น
 หากมีเงินเหลือเก็บ ก็อยาลืมหาโอกาสเดินทางทองเที่ยวไปในที่ตางๆ ของประเทศ
เราเอง หรือดีหนอยก็ของโลก ตองเปนการทองเที่ยวดวยตัวคนเดียวจริงๆ หามไปกับ
ทัวร เพราะเราจะไดไดเห็นมุมมองแปลกๆ ไมไดพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาความเขาใจถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่น

☺ รูปแบบตางๆ ของการแสวงหาความรู ที่พอเปนชองทางในการเติมเต็มความรูใหม เชน
 การสัมมนา (Seminar) ในงานตางๆ โดยเฉพาะชวงนี้มกี ารสัมมนาฟรีเยอะมาก แต
ตองไมลืมถามตัวเองวาตนเองไดเรียนรูหรือรูจักกับใครบางจากงานนัน้
 การประชุมตางๆ (Conference) เปนแหลงของการฝกฝมือในการนําเสนอ การแสดง
ความคิดเห็นในที่สาธารณะ และเปนการสรางโอกาสใหแมวมองชวนเราไปทํางาน
ดวยในอนาคต
 การเขาชั้นเรียน ฟงบรรยาย (Lecture) ซึ่งเปนรูปแบบธรรมดาอันหนึ่งของการพัฒนา
ความรูแบบ Credit Education
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 การเรียนรูผานสื่อสําเร็จรูปที่มีขายในทองตลาดอยาง CD Rom และ VDO
(Computer based training & Video instruction) อันนี้ตองทําใจกอนวา จะไมได
Credit การศึกษา
 การเขาทดสอบความรูเพื่อใหไดประกาศนียบัตร เหมือนอยางการสอบเปนผูตรวจ
สอบบัญชี หรือการสอบ TOEFL และ GMAT (Professional (licensing) &
Proficiency testing)
 การเรียนรูผานสื่อทางไกล ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่กําลังนิยมในขณะนี้ (Distance learning
& Self-study)
 การเรียนรูจากผูรู ที่ปรึกษา เพื่อนรวมวงการ สมาคมวิชาชีพ โดยการลงมือทํางาน
จริงในชีวิตประจําวัน (On-the-job training & In-plant training)
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การพัฒนาตนเอง
Knowledge Portfolio
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………………
เปาหมายในชีวิต
ระยะเวลา
เปาหมายในชีวิต
ทักษะความสามารถที่ตองมี
สิ่งที่ตองพัฒนา
1 ป

3 ป

5 ป

ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ

ประสบการณการทํางาน
ประสบการณดาน

พ.ศ.

เรื่องที่เรียนรู
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การเรียนรูเพิ่มเติม
รูปแบบการเรียนรู
สัมมนา-ฝกอบรม

เรื่องที่เรียนรู

ประชุม
เรียนรูผานสื่ออิเล็กโทรนิกส
เรียนทางไกล

On the job Training
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การพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานกวางๆ 5 ดาน ที่ถือวาจําเปนตอการดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน
ประกอบดวย
1. ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพที่เราทําอยู
2. ทักษะพื้นฐานในดานความคิด
3. บุคลิกภาพสวนบุคคล
4. ทักษะเกีย่ วกับดานคน
5. ทักษะเกีย่ วกับธุรกิจ
1. ทักษะพื้นฐานเฉพาะดานในอาชีพทีต่ นมีอยู เปนที่เขาใจกันงายวาหากเราเปนคนขายกวยเตี๋ยว ก็
ตองเปนคนทํากวยเตี๋ยวเปน รายละเอียดตอไปนี้เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาตัวเอง
a. เทคนิคเฉพาะดาน ในสวนทีจ่ ะชวยพัฒนาทีมงานในบังคับบัญชา เชน
i. เขาใจวาธรรมชาติขบวนการเรียนรูของผูใหญเปนอยางไร
แตกตางจากการเรียนรูของเด็กในการศึกษาในระบบอยางไร
เพื่อที่เราจะไดสามารถจัดการใหเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ii. มีความสามารถในวัดผล ตรวจสอบ ปรับแตงสิ่งที่เกิดขึ้นใหเขากับเปาหมายที่ตั้ง
ไว ไมเชนนัน้ จะกลายเปนนักวิชาการที่เกงแตตแิ ตทําไมเปน
iii. ตองรูจักการตัง้ คําถาม การเก็บขอมูล การสํารวจ เหมือนเปนนักวิจยั เพราะใน
บางครั้ง การรอนักวิจัยมาศึกษาแลวคอยกําหนดเปนแนวทางให จะกอใหเกิดความ
เสียหายกับงานที่กําลังรับผิดชอบอยู
iv. สามารถชวยใหคนอื่นบรรลุงานที่มอบหมายได โดยทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงหรือที่
ปรึกษา
b. ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอาชีพการงานของตนเอง
i. ตองมีความรู ความสามารถในการสื่อสารดวยคอมพิวเตอรอยาง e-mail การใช
อินเทอรเน็ต
ii.
เนื่องจากสังคมในอนาคต เปนสังคมแหงการ
เรียนรูอยูตลอดเวลา การรอเขาเรียนในชัน้ ตลอดเวลาเปนไป
ไมได จึงตองมีความรูในเรือ่ งการเรียนรูผา นสื่อทางไกล
iii. มีความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล ความรู และขาวสารจากภายนอก อาจ
ใชทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ หรืออื่นๆที่สามารถจัดหาได
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iv. มีความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ และอิเล็กทรอนิกสในการสนับสนุน
การทํางานของตนเอง เหมือนอยางนักลงทุนที่รูจักแปลความหมายของดัชนีหุน
เพื่อประกอบการซื้อขายหุน
v. มีความรูในวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีที่เกีย่ วของอยูต ลอดเวลา
2. ทักษะพื้นฐานในดานความคิด ซึ่งหมายถึงความสามารถ ในดานตางๆดังนี้
a. ทักษะในการแกปญหา (Problem Solving Skills): มีความไวในการ
รับรูปญหา ชวยผูอื่นแกปญหาได
b. ทักษะในการคิดอยางเปนระบบ
(Systems
Thinking
&
Understanding): เขาใจถึงธรรมชาติของขบวนการทํางาน และ/หรือ
สิ่งอื่นๆ อยางเปนระบบ แยกแยะไดวา อะไรคือ input อะไรคือ output
อะไรคือความเบี่ยงเบนจากระบบที่ตั้งไว สามารถทํางานหลายๆ งานไดพรอมกัน สามารถ
คาดเดาถึงผลอันไมพึงประสงค และหาแนวทางในการแกไขได
c. เขาใจถึงความแตกตางระหวางผลลัพธและขบวนการ (Performance Understanding):
สามารถคาดการณถึงผลลัพธสุดทายได
d. ความรูความสามารถในการเลือกแนวทางปฏิบัติ (Knowledge of Interventions): เขาใจถึง
ความแตกตางของสถานการณ และศักยภาพที่แตกตางของแตละคน โดยสามารถเลือก
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสถานการณ
3. ทักษะในเรื่องคน ทักษะสังคม (Interpersonal Relationship Skills):
ทํางานรวมกับผูอื่นได และสามารถโนมนาวทีมงานไดดี เรื่องการ
บริหารคนเปนปญหาที่ยากและเปนพลวัตร (Dynamic) ความสามารถในการ
สื่อสารกับคนรอบขางใหรูเรื่อง ทั้งทางวาจา ภาษาทาทาง การเขียน รวมถึง
วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม และในขัน้ สูงขึ้นมาก็รวมถึงการโนมนาวใหเชื่อใน
สิ่งที่ตนสื่อ ซึ่งมีประเด็นใหพจิ ารณาดังตอไปนี้
a. ความรูในเรื่องเครือขายการสือ่ สารในหนวยงานของตนวามีวัฒนธรรมของการสื่อสารเปน
อยางไร เชน เปนการสั่งงานอยางเดียว เปนการสั่งงานและรายงานความคืบหนากลับมา
สม่ําเสมอ หรือสั่งงานรายงานความคืบหนาพรอมทั้งชวยวิเคราะหปญ
 หารวมกัน เปนตน
อะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารในลักษณะตางๆเหลานั้น และจะเปลี่ยนแปลงให
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นไดอยางไร
b. ทักษะความสามารถในการรับมือกับความขัดแยง ในกรณีที่คลุมเครือ เหมือนนักสลายมอบ
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c. มนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกระดับและทุกฝายในบทบาททีเ่ หมาะสม ไมเปนผูตามหรืออยางไรก็
ได แตตองนําอยางไมเกิดความขัดแยง
d. มีความเปนผูน ําสูง
e. สามารถนําการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากคนอื่น โดยไมรูสึกชิงดี
ชิงเดน
f. ยอมรับในความหลากหลายของแนวความคิด และเขาแทรกแซงยามจําเปน
g. เปนตนแบบในเรื่องของจริยธรรม
h. ตั้งเปาหมายได และมีการลงมือกระทําใหเปนรูปธรรมสําเร็จได
i. มีความรูในเรือ่ งกลุมสัมพันธ เปนผูนํากลุม นําเกม อยางนอยๆ ก็ตองรองเพลงคาราโอเกะ
เปน
j. มีวิสัยทัศนกวางขวาง
4. ทักษะดานธุรกิจ ซึ่งแบงยอยลงไปเปน
 ทักษะในการวิเคราะห
 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห สามารถทําความเขาใจเรื่องที่มีความซับซอนสูง และ
ยอสวนลงมาใหเขาใจงาย สัมพันธกับองคประกอบอื่นๆ
 ทักษะในการวิเคราะหขอมูลตัวเลข เขาใจถึงความสัมพันธของขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับลูกคา ซัพพลายเออร และลูกจาง
 ความสามารถในการวางแผนอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง
 ทักษะในการแยกยอยสิ่งตางๆ และสามารถเขาใจวาจะเอาทักษะ ความรู ทฤษฎีอะไร
มาใชในการแกปญหางานที่ตนรับผิดชอบอยู
 ทักษะในการกําจัด แทรกแซงสิ่งที่เปนตนเหตุของปญหา
 การบริหารองคความรู สามารถพัฒนา และวางระบบที่สามารถสรางองคความรู การ
จัดการ และการกระจายองคความรู
 ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางธุรกิจ เพื่ออธิบายสิ่งที่ยากๆ ใหผูเกีย่ วของ
เขาใจได
 ความสามารถในการพัฒนาองคกร สามารถนําเทคนิคตางๆ ที่เหมาะสมมาประยุกตใช
กับองคกรของตนเอง
 ความสามารถในการวิเคราะหความแตกตางจากแผนที่วางไว
เพื่อปรับแผนให
สอดคลองกับสถานการณ
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 ทฤษฎีวาดวยเรื่องผลงานประสิทธิภาพ เขาใจและสามารถแยกแยะถึงความแตกตาง
ระหวางเรื่องของผลลัพธและขบวนการ
 สามารถใหคําปรึกษากับทีมปฏิบตั ิงาน เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพไดทันที
 การใหรางวัล มีความสามารถในการประเมิน และใหรางวัลตามผลงานที่เกิดขึ้น
 มีความตื่นตัวในประเด็นสังคม เศรษฐกิจ
 สามารถคัดเลือกผูที่เขามารวมทีมงานที่เหมาะสม
 สามารถกําหนดมาตรฐาน การคิดอยางเปนระบบการเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ
 สามารถใหการฝกอบรมพนักงาน มีเทคนิค
 สามารถวิเคราะหสถานการณได
 สามารถปรับปรุงสถานที่ทํางาน วางกลยุทธในการเรียนรู
5. ความสามารถทางดานธุรกิจ มีวิสัยทัศน เขาใจถึงกลยุทธสําคัญและวัฒนธรรม ธรรมชาติของ
ธุรกิจที่ตนทําอยู และตองสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เขาใจนี้ไปปฏิบัติกับคนทํางานได
 มีความสามารถในการเห็นภาพใหญ
 มีความรูในธุรกิจที่ตนทําอยู
 สามารถวิเคราะหถึงตนทุน ผลประโยชน
 สามารถประเมินผลลัพธเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว
 สามารถแยกแยะถึงปจจัยสําคัญของธุรกิจ
 มีความตื่นตัวในอุตสาหกรรมที่ตนทําอยู
 มีความรูในเรือ่ งเกี่ยวกับการจัดการความรู
 มีความสามารถในการเจรจาตอรอง
 มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ
 มีความสามารถในการประเมินคุณภาพของงาน
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สิ่งที่ผูประกอบการควรพัฒนาอยางตอเนื่อง
1. การ”สรางเครือขาย” (Networking)
คือกระบวนการตางตอบแทนที่ตั้งอยูบนพืน้ ฐานของการแลกเปลี่ยนทั้งความคิด
ขอมูลขาวสาร ขอเสนอแนะ และขอแลกเปลี่ยน โดยมีการบอกตอชักนํา
และรวมถึงการติดตอระหวางกันและกันดวยการแบงปน เอื้ออาทรตอ
กัน ซึ่งจะชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนที่อยูในแวดวงของการโยงใย
ทั้งดานสวนตัวและวิชาชีพ
การสรางเครือขายที่ดีที่สุด
จึงอยูบนพื้นฐานความพึงพอใจ
ของ”การให”เปนปฐมบทและ”การตางตอบแทน” ซึ่งก็เปนเรื่องของ
“การให” จากอีกฝายหนึ่งก็จะเปนเรื่องที่ติดตามมาในภายหลัง การสรางเครือขายที่แทจริงจึงเปนทั้ง
การใหและการรับ ( Give and take ) ระหวางกันสัมพันธภาพจึงพัฒนาถาวรตลอดไป

วัตถุประสงคของการสรางเครือขาย
เรื่องงายๆที่หลายคนอาจหลงลืม หรือมองขามไปโดยเห็นวาไมสําคัญ ทั้งๆที่เครือขาย (
Network ) ไดกลายเปนองคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง ที่จะนําเรา
ไปสูความสําเร็จในชีวติ และหนาทีก่ ารงานในยุคปจจุบนั แนนอนที่สดุ
อยางนอยครึ่งหนึ่งของความสําเร็จตองมาจาก “ ตัวเอง (ME)” เปน
สําคัญ แตอีกครึ่งหนึ่งจะมาจาก “พวกเรา (WE)” ดวยเชนกัน
แลวทําไมเราจึงไมเอาทั้ง “ ME และ WE “ ผนวกรวมกัน ไวให
เปนพลังขับเคลื่อน ( Driving Force ) และเปนประโยชนแกตวั เรา ทั้งนี้เพราะเปนทีย่ อมรับกัน
โดยทั่วไปแลววา :• การรวมกลุม ยอมกอใหเกิดพลังที่จะรองขอ / เรียกรองความตองการหรือขาวสาร
ใดๆที่พวกเขาไมเคยได-ไมเคยมีมากอนเชน การรวมตัวกันเปนสมาคม ชมรม
เครือขาย ฯลฯ
• วัฒนธรรมของแตละองคกร จะเปนไปในทิศทางใดก็อยูที่การติดตอสื่อสารกันและ
การแลกเปลี่ยน ( ซึ่งอาจเปนทั้งสิ่งที่ดหี รือสิ่งไมด)ี ในระหวางแตละสมาชิกของ
เครือขายนี้เอง นักบริหารผูชาญฉลาดเขาจึงไมปฎิเสธเครือขาย แตเขาจะใชประโยชน
และเลือกที่จะดูแลมันอยางดี
• บุคลิกภาพของตัวเรา เมื่อเอามาประสานกับมิตรภาพที่มีตอเพื่อนพองและเครือขาย
จะกลายเปนพลังเสริมสถานภาพที่ยิ่งใหญไดสักวันหนึ่งในอนาคต
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เริ่มที่ตัวของคุณ
การสรางเครือขายเพื่อสรางกลุม สรางสัมพันธภาพ สรางวง สรางโอกาส หรือหาพวกก็ตาม
ลวนแลวแตตอ งมองสายสัมพันธจากตัวของเราออกสูสังคมภายนอก เปนวงๆ
เปนชั้นๆแบบคอยเปนคอยไป โดยองคประกอบที่สําคัญของการโยงใยนี้ จะอยู
ที่ “ ความดี-มีน้ําใจ “ และ “การให” ที่มีอยูในตัวคุณเปนจุดเริ่มตน และเปน
ศูนยรวมของความสัมพันธ
ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมตระหนักวาการมีเครือขายติดตอไดจากบุคคลตอไปนี้ก็ได เชน

ครอบครัว

หุนสวนของครอบครัว

พอแม และบุคคลที่ติดตอกับพอแม

พี่นองและบุคคลที่ติดตอกับพี่นอง

ผูบังคับบัญชาทั้งในอดีตและปจจุบนั

ลูกนองทั้งในอดีตและปจจุบัน

ลูกคาทั้งในอดีตและปจจุบนั

ผูขายสินคาใหกับเราทั้งในอดีตและปจจุบนั

เพื่อนรวมงานทางธุรกิจ และบุคคลที่เขาติดตอ

บุคคลที่รูจักในตางประเทศ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทางการตลาด

นักบัญชี นักกฎหมาย

สมาคมอุตสาหกรรมตางๆ

บุคคลที่เราติดตอทางดานการเงิน

เพื่อนรวมสถาบัน ครู

เพื่อนของเพื่อนบาน

บุคคลจากสโมสร วัด กลุมตางๆ เชน ชมรมกีฬาตางๆ หรือชมรมที่มีกิจกรรมทางสังคม
ผูประกอบการจะขยายเครือขายไดอยางไร
• ขอคําแนะนําจากที่ปรึกษา
• นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
• หนวยงานรัฐบาล นักบริหารและพนักงาน
• สมาคมอุตสาหกรรมตางๆ
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•
•
•
•

สหภาพแรงงาน
หนวยงานที่ทาํ งานวิจยั
แหลงขอมูล
สมาคมวิชาชีพ

บัญญัติ 10 ประการของการสรางเครือขาย
1.
2.
3.
4.

จงทําดี – แลวความดีที่คุณทําจะกลับมาสนอง
จงเอาใจใสตอผูอื่น – ฟงผูอื่นดวย หู ตา สมอง และใจ
จงราเริงและมีอารมณขัน
จงเห็นอกเห็นใจผูอื่น – ปฎิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ มีน้ําใจ จริงใจ ซื่อสัตย และให
เกียรติ
5. จงพูดถึงผูอื่นแตสิ่งที่ดี – สรรเสริญผูคนและเผยแพรความดีของผูอื่น
6. จงทะนุถนอม “วง”และ”เครือขาย” ที่คุณโยงใยไวเสมอๆ – หมั่นติดตอดวยโทรศัพท บัตร
อวยพร ตัดขาวและสงขาวถึงกัน
7. จงคบคนเยีย่ งคนดวยกัน – มิใชคบเขาแบบเปนสัญญาที่คุณทําขึ้นมาดวยเจตนาทางธุรกิจ
8. จงทําอยางทีพ่ ดู – ทําตามที่รับปากไว ( Walk-the-Talk ) ทุกครั้ง
9. จงสอนขอบัญญัตินี้ – กับผูรวมงาน ลูกศิษยและลูกหลานของคุณ พรอมการทําตนเปน
ตัวอยาง
10. จงกตัญูรูคณ
ุ – จงรูคุณคนที่ใหความอนุเคราะหเอื้อเฟอ ใหเวลา ใหอาหาร ความคิด
ความรัก และเสียงหัวเราะแกคุณ
ลองทบทวนดูแลวคุณก็จะรูวา ถาสมาชิกทุกรายในเครือขายของคุณ
ขอบัญญัติทั้ง 10 ประการนี้แลว เครือขายของคุณจะมีพลานุภาพเพียงใด
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2 การเขียนแผนธุรกิจและปรับปรุง/ทบทวนใหเหมาะสมกับสภาวะในแตละชวงเวลา
3 การหาพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เหตุผลที่จําเปนตองมีที่ปรึกษา
ประการแรกที่ปรึกษาสามารถใหมุมมองแกเรา
มีบอ ยครั้งที่เราเพงมองบางสิ่งใกลเกินไป
เราใชอารมเขามาเกี่ยวของอยางมากในสถานการณนั้น แตที่ปรึกษาจะมองสิ่งนั้นจากมุมที่หางออกไป
และสามารถมองเห็นอีกหลายสิ่งไดจากในระยะไกล ประสบการณบวกกับเวลาทําใหเกิดความรอบรู
ที่ปรึกษาจึงสามารถถายทอดความรู ใหกบั ผูประกอบการได
ประการที่สอง ที่ปรึกษาสามารถใหทักษะแกเราที่ปรึกษาสามารถเติมเต็มในสิ่งที่เรามองขาม
หรือขาดไปได ในการฝกความชํานาญในงานชื้นใหมใดๆที่ปรึกษาผูมีประสบการณสามารถทําให
กระบวนการนั้นงายขึ้น
แนะนําใหเราเขาใจในสวนที่ซับซอนชวยเหลือเราใหหลีกเลี่ยงจากปญหา
และเตือนเราใหทราบเมื่อมีอันตราย
ประการที่สาม ที่ปรึกษาชวยใหเรามีความอดทนในการเรียนรูทักษะใหมๆ คุณจะประสบ
กับชวงภาวะถดถอยของการเรียนรู ที่ปรึกษาสามารถสอนใหเรามีความอดทนและฟนฝาอุปสรรคจาก
ความลมเหลวไปสูความสําเร็จไดในที่สุด
ประการที่สี่ ที่ปรึกษาสามารถเปนผูรับฟงปญหา อุปสรรคตาง ๆ ของผูประกอบการไดดี
4 การคนหาความรูตามสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเนต, หนังสือ, ทีวี, หนังสือพิมพ อยางสม่ําเสมอ
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