นักฝึ กอบรม (Training) มือใ หม่ ....กับหลัก 5 จ
„ บทความโดย : p_pachamon
„ อีเมล : pachamon@sslmfg.com

มีผ้ บู ริ หารท่านหนึง่ ของบริ ษัทที่ผ้ เู ขียนทางานอยู่ เคยสอนและแนะนาผู้เขียนว่า “ คนเรานันเวลาท
้
างานจะต้ องมี
หลัก 3 จ. คือ สนใจ ใส่ใจ และตังใจ
้ ” ท่านพูดไว้ เสมอว่าถ้ าทางานด้ วยหลัก 3 จ. นี ้ รับรองว่างานแต่ละชิ ้นที่ทาออกมาจะมี
คุณค่าในตัวเองเสมอ แม้ วา่ งานนันจะล้
้ มเหลวก็ตาม.......
ผู้เขียนเองนันใช้
้ หลัก 3 จ. ทางานมาตลอดจนกระทัง่ ท่านผู้บริ หารได้ มองเห็นความเป็ นนัก Training ในตัวผู้เขียน
จึงมอบหมายให้ ทางานเกี่ยวกับ Training พอทางานในด้ านนี ้สักระยะหนึง่ ทาให้ ได้ เรี ยนรู้เพิ่มเติมว่ายังมีอีก 2 จ. ที่นา่ สนใจ
คือ เข้ าใจ และ หัวใจ
สรุปแล้ วหลัก 5 จ. มีดงั ต่อไปนี ้
1. เข้ าใจ
2. สนใจ
3. ใส่ ใจ
4. ตัง้ ใจ
5. หัวใจ
เข้ าใจ...........กับงาน Training
การทางานทุกกระบวนการ (Process) ต้ องอาศัยความเข้ าใจเป็ นพื ้นฐานของการทางาน ถ้ าเราไม่เข้ าใจในกระบวน
(Process) การทางานที่เราปฏิบตั ิอยู่ ความน่าสนใจ ความที่เราอยากจะใส่ใจ หรื อตังใจอยากจะท
้
างานมันแลดูน้อย
เหลือเกิน ไม่ใช่ทาไม่ได้ เพียงแต่ไม่เข้ าใจเลยทาให้ ความกระตือรื อร้ นในการที่อยากจะทาออกมาให้ ดีที่สดุ ลดลงแค่นนเอง
ั้
เข้ าใจ หมายถึงอะไร.. ก็หมายถึงเรารู้วา่ เรากาลังทา Training = การอบรม, มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ คนเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในทางที่ดีขึ ้นทางด้ าน ความรู้ (Knowledge) ‟ ทักษะ (Skill) ‟ ทัศนคติ (Attitude) และ พฤติกรรม (Behavior), เรา Training

เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายของบริ ษัทที่ต้องการให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มผลกาไรให้ องค์กร และ
ท้ ายสุดผลกาไรเหล่านันก็
้ ปันผลเป็ น โบนัส, สวัสดิการ, เงินเดือนค่าจ้ าง ของพวกเราทุกคนนัน่ เอง
สนใจ...........กับงาน Training
งานทุกชิ ้นที่เราทา หรื อที่ได้ รับมอบหมายมา ความสนใจ เป็ นประเด็นสาคัญที่เรามิควรมองข้ าม เพราะอะไร.... ก็เพราะว่าถ้ า
เราสนใจสิง่ ที่เรากาลังลงมือทาหรื อปฏิบตั ิอยู่ จะทาให้ เรามีสมาธิในการทางาน เมื่อมีสมาธิก็ทาให้ เรามีสติ เมื่อมีสติความ
ผิดพลาดของงานก็น้อยลง สนใจ หมายถึงอะไร.....หมายถึง ก่อนที่เราจะฝึ กอบรมพนักงานของเรา (Training) ในแต่ละครัง้
เรามีความสนใจในการหาข้ อมูลของหลักสูตรนันอย่
้ างเพียงพอ ตังวั
้ ตถุประสงค์การอบรมอย่างชัดเจน แจ้ งผู้เข้ าอบรม
เรี ยบร้ อยยืนยันแน่นอน รวมทังสนใจที
้
่จะคอยประเมินผลการฝึ กอบรมแต่ละครัง้ และนาข้ อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไข สนใจที่
จะติดตามผลหลังการอบรมทุกครัง้ ว่าผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ นาความรู้ที่อบรมไปนันใช้
้ กบั ในงานได้ อย่างเหมาะสมหรื อไม่
สนใจที่จะคอยหาความรู้ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ กบั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ ทราบข้ อมูล เพื่อแบ่งปั นความรู้ ถ่ายเทความรู้
ซึง่ กันและกัน เป็ นต้ น
ใส่ ใจ...........กับงาน Training
ความใส่ใจเป็ นบ่อเกิดแห่งความสาเร็ จ เพราะถ้ าเราใส่ใจในงานที่เราทา แม้ เพียงเรื่ องเล็กน้ อยก็มิอาจพลาดด้ วยความที่เรา
ใส่ใจและวางแผนเป็ นอย่างดี
ใส่ใจ หมายถึงอะไร..........หมายถึงทุกครัง้ ที่เราจัด Training เราจะทาทุกขันตอนอย่
้
างประณีต มีเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
ทุกขันตอนที
้
่เราทา มีการกาหนดระยะเวลาชัดเจน คอยติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างทันท่วงที มีแผนงาน
ที่ครอบคลุมถึงความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น และก็มีแผนสารอง เพื่อรองรับกับปั ญหาเหล่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น วิทยากรที่จะเข้ า
มาอบรมหลงทางทาให้ มาถึงสถานที่อบรมช้ า ถ้ าเราใส่ใจเราต้ องมีการวางแผนล่วงหน้ าว่าจะแก้ ไขสถานการณ์นี ้อย่างไร อาจ
เล่นเกมในระหว่างรอก็ได้ เป็ นต้ น
ตัง้ ใจ...........กับงาน Training
การกระตือรื อร้ นในการที่จะทาอะไรสักอย่างหนึง่ ออกมาให้ ดีที่สดุ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ อยูเ่ สมอนัน้ เรี ยกว่า ความตังใจ
้
......พฤติกรรมนี ้เราสามารถดูได้ ไม่ยากสาหรับคนทางานว่าเขามีความตังใจหรื
้
อเปล่า โดยดูจากความมุง่ มัน่ ที่จะทางานให้
สาเร็ จ ความไม่ยอ่ ท้ อต่อปั ญหาที่พบ คนที่มีความตังใจเมื
้ ่อมอบหมายงานไปให้ ก็มนั่ ใจได้ เลยว่างานนันส
้ าเร็ จไปกว่าครึ่ง
แน่นอน

ความตังใจ
้ หมายถึงอะไร.....หมายถึงการที่เรามีความต้ องการให้ งาน Training ของเราในแต่ละครัง้ นันออกมามี
้
ความพร้ อม
มากที่สดุ และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เริ่ มตังแต่
้ ผ้ เู ข้ าอบรม วิทยากร หลักสูตร สถานที่ เอกสาร และอื่น ๆ สมบูรณ์เป็ นไป
ตามแผนที่เราวางไว้ เมื่อพบเจอปั ญหาก็พยายามหาสาเหตุและแก้ ไขให้ สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี หรื อความตังใจที
้ ่จะพยายาม
ปรับปรุงกระบวนการของการฝึ กอบรม (Training) ให้ มีประสิทธิภาพ , การคิดหารแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
ให้ เพิ่มขึ ้น หรื อแม้ กระทัง่ การเป็ นที่ปรึกษาให้ กบั หน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่ องการพัฒนาบุคลากร
หัวใจ...........กับงาน Training
หัวใจ หรื อ ความรัก ในงานที่เราทา ถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญ การที่คน ๆ หนึง่ ต้ องนัง่ ทางานที่ตวั เองต้ องใช้ ความอดทนในการที่
จะทางานชิ ้นให้ สาเร็ จ กับ คน ๆ หนึง่ ที่ทางานด้ วยหัวใจ อยากจะทางานต่อไปอย่างไม่มีวนั รู้สกึ เบื่อหน่าย ถ้ าเป็ นพวกเราจะ
เลือกเป็ นคนประเภทไหนค่ะ..
บางคนอาจจะเป็ นนักฝึ กอบรม (Training) ด้ วยหัวใจ หรื อบางคนอาจจะเป็ นด้ วยความจาใจไม่มีทางเลือกหรื อถูกจับโยกย้ าย
ตาแหน่ง เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีตามทรรศนะของผู้เขียนแล้ วคิดว่า งานที่เรารัก น้ อยคนนักที่จะได้ ทามัน สู้เรามาเผชิญหน้ ากับ
ความจริ ง วิ่งหนีความฝั น ที่มนั มิอาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยการมีความรัก และใช้ หวั ใจในงานที่เราทาหรื อได้ รับมอบหมาย ไม่วา่
งานนันจะเป็
้
นงานเล็กหรื องานใหญ่ แต่นนั่ ก็เป็ นงานที่ทาให้ เรามีคณ
ุ ค่าในชีวิตมิใช่หรื อ
สุดท้ ายนี ้ผู้เขียนก็อยากจะฝากบทกลอนนี ้ให้ กบั พวกเราชาว นักฝึ กอบรม (Training) มือใหม่...ด้ วยหัวใจ ทุกท่านค่ะ
ทาการใดจงทาอย่าง เข้ าใจ
พร้ อม สนใจ หมัน่ ศึกษาหาความรู้
เก็บรายละเอียด ใส่ ใจ อย่าเพียงดู
สุดท้ ายผู้ ตัง้ ใจ ต้ องด้ วย หัวใจ

