
นักฝึกอบรม (Training) มือใ   หม่....กับหลัก 5 จ 

„ บทความโดย : p_pachamon 

„ อีเมล : pachamon@sslmfg.com 
 

               มีผู้บริหารทา่นหนึง่ของบริษัทท่ีผู้ เขียนท างานอยู ่เคยสอนและแนะน าผู้ เขียนวา่ “ คนเรานัน้เวลาท างานจะต้องมี

หลกั 3 จ. คือ สนใจ ใสใ่จ และตัง้ใจ ” ทา่นพดูไว้เสมอวา่ถ้าท างานด้วยหลกั 3 จ. นี ้รับรองวา่งานแตล่ะชิน้ท่ีท าออกมาจะมี

คณุคา่ในตวัเองเสมอ แม้วา่งานนัน้จะล้มเหลวก็ตาม....... 

               ผู้ เขียนเองนัน้ใช้หลกั 3 จ. ท างานมาตลอดจนกระทัง่ทา่นผู้บริหารได้มองเห็นความเป็นนกั Training ในตวัผู้ เขียน

จึงมอบหมายให้ท างานเก่ียวกบั Training พอท างานในด้านนีส้กัระยะหนึง่ ท าให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมวา่ยงัมีอีก 2 จ. ที่นา่สนใจ 

คือ เข้าใจ และ หวัใจ 

               สรุปแล้วหลกั 5 จ. มีดงัตอ่ไปนี ้

1. เข้าใจ 

2. สนใจ 

3. ใส่ใจ 

4. ตัง้ใจ 

5. หัวใจ 

เข้าใจ...........กับงาน Training 

การท างานทกุกระบวนการ (Process) ต้องอาศยัความเข้าใจเป็นพืน้ฐานของการท างาน ถ้าเราไมเ่ข้าใจในกระบวน 

(Process) การท างานท่ีเราปฏิบตัิอยู ่ความนา่สนใจ ความที่เราอยากจะใสใ่จ หรือตัง้ใจอยากจะท างานมนัแลดนู้อย

เหลอืเกิน ไมใ่ช่ท าไมไ่ด้เพียงแตไ่มเ่ข้าใจเลยท าให้ความกระตือรือร้นในการท่ีอยากจะท าออกมาให้ดีที่สดุลดลงแคน่ัน้เอง 

เข้าใจ หมายถึงอะไร.. ก็หมายถึงเรารู้วา่เราก าลงัท า Training = การอบรม, มีวตัถปุระสงค์เพื่อท าให้คนเกิดการเปลีย่นแปลง

ในทางที่ดีขึน้ทางด้าน ความรู้ (Knowledge) ‟ ทกัษะ (Skill) ‟ ทศันคติ (Attitude) และ พฤติกรรม (Behavior), เรา Training 



เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายของบริษัทท่ีต้องการให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้ เพื่อเพิ่มผลก าไรให้องค์กร และ

ท้ายสดุผลก าไรเหลา่นัน้ก็ปันผลเป็น โบนสั, สวสัดิการ, เงินเดือนคา่จ้าง ของพวกเราทกุคนนัน่เอง 

สนใจ...........กับงาน Training 

งานทกุชิน้ท่ีเราท า หรือที่ได้รับมอบหมายมา ความสนใจ เป็นประเด็นส าคญัที่เรามิควรมองข้าม เพราะอะไร.... ก็เพราะวา่ถ้า

เราสนใจสิง่ที่เราก าลงัลงมือท าหรือปฏิบตัิอยู ่จะท าให้เรามีสมาธิในการท างาน เมื่อมีสมาธิก็ท าให้เรามีสติ เมื่อมีสติความ

ผิดพลาดของงานก็น้อยลง สนใจ หมายถึงอะไร.....หมายถึง ก่อนที่เราจะฝึกอบรมพนกังานของเรา (Training) ในแตล่ะครัง้ 

เรามีความสนใจในการหาข้อมลูของหลกัสตูรนัน้อยา่งเพียงพอ ตัง้วตัถปุระสงค์การอบรมอยา่งชดัเจน แจ้งผู้ เข้าอบรม

เรียบร้อยยืนยนัแนน่อน รวมทัง้สนใจที่จะคอยประเมินผลการฝึกอบรมแตล่ะครัง้ และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข สนใจที่

จะติดตามผลหลงัการอบรมทกุครัง้วา่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่อบรมไปนัน้ใช้กบัในงานได้อยา่งเหมาะสมหรือไม ่

สนใจที่จะคอยหาความรู้ หรือนวตักรรมใหม ่ๆ ให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบข้อมลู เพื่อแบง่ปันความรู้ ถ่ายเทความรู้ 

ซึง่กนัและกนั เป็นต้น 

ใส่ใจ...........กับงาน Training 

ความใสใ่จเป็นบอ่เกิดแหง่ความส าเร็จ เพราะถ้าเราใสใ่จในงานท่ีเราท า แม้เพียงเร่ืองเลก็น้อยก็มิอาจพลาดด้วยความที่เรา

ใสใ่จและวางแผนเป็นอยา่งด ี

ใสใ่จ หมายถึงอะไร..........หมายถึงทกุครัง้ที่เราจดั Training เราจะท าทกุขัน้ตอนอยา่งประณีต มีเป้าหมายอยา่งชดัเจนใน

ทกุขัน้ตอนท่ีเราท า มีการก าหนดระยะเวลาชดัเจน คอยติดตามผลอยา่งตอ่เนื่อง แก้ปัญหาที่เกิดขึน้อยา่งทนัทว่งที มีแผนงาน

ที่ครอบคลมุถึงความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ และก็มีแผนส ารอง เพื่อรองรับกบัปัญหาเหลา่นัน้ ยกตวัอยา่งเช่น วิทยากรที่จะเข้า

มาอบรมหลงทางท าให้มาถึงสถานท่ีอบรมช้า ถ้าเราใสใ่จเราต้องมีการวางแผนลว่งหน้าวา่จะแก้ไขสถานการณ์นีอ้ยา่งไร อาจ

เลน่เกมในระหวา่งรอก็ได้ เป็นต้น 

 

ตัง้ใจ...........กับงาน Training 

การกระตือรือร้นในการท่ีจะท าอะไรสกัอยา่งหนึง่ออกมาให้ดีที่สดุ มีประสทิธิภาพมากที่สดุอยูเ่สมอนัน้ เรียกวา่ ความตัง้ใจ

......พฤติกรรมนีเ้ราสามารถดไูด้ไมย่ากส าหรับคนท างานวา่เขามีความตัง้ใจหรือเปลา่ โดยดจูากความมุง่มัน่ท่ีจะท างานให้

ส าเร็จ ความไมย่อ่ท้อตอ่ปัญหาที่พบ คนท่ีมีความตัง้ใจเมื่อมอบหมายงานไปให้ก็มัน่ใจได้เลยวา่งานนัน้ส าเร็จไปกวา่คร่ึง

แนน่อน 



 

ความตัง้ใจ หมายถึงอะไร.....หมายถึงการท่ีเรามีความต้องการให้งาน Training ของเราในแตล่ะครัง้นัน้ออกมามีความพร้อม

มากที่สดุ และมีประสทิธิภาพมากที่สดุ เร่ิมตัง้แตผู่้ เข้าอบรม วิทยากร หลกัสตูร สถานท่ี เอกสาร และอื่น ๆ สมบรูณ์เป็นไป

ตามแผนท่ีเราวางไว้ เมื่อพบเจอปัญหาก็พยายามหาสาเหตแุละแก้ไขให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี หรือความตัง้ใจที่จะพยายาม

ปรับปรุงกระบวนการของการฝึกอบรม (Training) ให้มีประสทิธิภาพ , การคิดหารแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของพนกังาน

ให้เพิ่มขึน้ หรือแม้กระทัง่การเป็นท่ีปรึกษาให้กบัหนว่ยงานอื่น ๆ ในเร่ืองการพฒันาบคุลากร 

หัวใจ...........กับงาน Training 

หวัใจ หรือ ความรัก ในงานท่ีเราท า ถือเป็นปัจจยัที่ส าคญั การท่ีคน ๆ หนึง่ต้องนัง่ท างานท่ีตวัเองต้องใช้ความอดทนในการท่ี

จะท างานชิน้ให้ส าเร็จ กบั คน ๆ หนึง่ ท่ีท างานด้วยหวัใจ อยากจะท างานตอ่ไปอยา่งไมม่ีวนัรู้สกึเบื่อหนา่ย ถ้าเป็นพวกเราจะ

เลอืกเป็นคนประเภทไหนคะ่.. 

บางคนอาจจะเป็นนกัฝึกอบรม (Training) ด้วยหวัใจ หรือบางคนอาจจะเป็นด้วยความจ าใจไมม่ีทางเลอืกหรือถกูจบัโยกย้าย

ต าแหนง่ เป็นต้น อยา่งไรก็ดีตามทรรศนะของผู้ เขียนแล้วคิดวา่ งานท่ีเรารัก น้อยคนนกัที่จะได้ท ามนั สู้เรามาเผชิญหน้ากบั

ความจริง วิ่งหนีความฝัน ที่มนัมิอาจจะเกิดขึน้ได้ โดยการมีความรัก และใช้หวัใจในงานท่ีเราท าหรือได้รับมอบหมาย ไมว่า่

งานนัน้จะเป็นงานเลก็หรืองานใหญ่ แตน่ัน่ก็เป็นงานท่ีท าให้เรามีคณุคา่ในชีวิตมิใช่หรือ 

สดุท้ายนีผู้้ เขียนก็อยากจะฝากบทกลอนนีใ้ห้กบัพวกเราชาว นกัฝึกอบรม (Training) มือใหม.่..ด้วยหวัใจ ทกุทา่นคะ่ 

ท าการใดจงท าอยา่ง เข้าใจ 

พร้อม สนใจ หมัน่ศกึษาหาความรู้ 

เก็บรายละเอียด ใส่ใจ อยา่เพียงด ู

สดุท้ายผู้ ตัง้ใจ ต้องด้วย หัวใจ 

 


