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หลายองค์ กรคงจะประสบปั ญ หาเรื่ องวิทยากรฝึ กอบรมภายในกันมากพอสมควรนะครับ ดังนัน้ ผมจะขอใช้
โมเดลของ SWOT Analysis ที่ทกุ คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ วมาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง วิกฤติและโอกาส
เพื่อนาไปใช้ กาหนดกลยุทธ์ในการฝึ กอบรมโดยใช้ วิทยากรภายในให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นดังนี ้
จุดแข็ง (Strength)
วิทยากรภายในเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้ านสูง โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการทางานภายใน
องค์กร และหลายคนมีความต้ องการที่จะแสดงออกโดยการบรรยายหรื อสอนผู้อื่น และคนในจะเข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรได้
ดีกว่าวิทยากรภายนอก นอกจากนี ้วิทยากรภายในมีเวลามากพอที่จะมาช่วยฝ่ ายฝึ กอบรมออกแบบหลักสูตร มีเวลามาก
พอสาหรับการเตรี ยมตัว
จุดอ่ อน (Weakness)
วิทยากรภายในมักจะได้ รับความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าการบรรยายจากวิทยากรภายนอก ขอให้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นคนใน
เท่านัน้ ผู้ฟังจะไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่ ถึงแม้ คนในนันจะเป็
้
นประธานบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การก็ตาม เพราะอะไร เพราะ
ผู้ฟังมักจะรู้ จกั นิสยั ใจคอของคนในดีทงในแง่
ั้
บวกและลบของวิทยากรภายใน เมื่อคนๆนันเป็
้ นวิทยากร คนส่วนหนึ่งก็จะ
นาเอานิสยั ที่(ตัวเอง)คิดว่าไม่ดีของวิทยากรภายในมาเป็ นฐานในการคานวณเพื่อลดความน่าเชื่ อถื อของวิทยากร ยิ่ง
วิทยากรภายในพูดเรื่ องที่อาจจะขัดกับนิสยั ของตัวเองแล้ ว ยิ่งไม่ได้ ความน่าเชื่อ ถือมากยิ่งขึ ้น บางคนอาจจะค้ านอยู่ในใจ
ว่า "โธ่เอ้ ย...สอนคนอื่นตัวเองทาได้ หรื อยัง" นอกจากนี ้ความจัดเจนเวที ลูกล่อลูกชนของวิทยากรภายในอาจจะน้ อยกว่า
เพราะชัว่ โมงบินในการบรรยายน้ อยกว่าวิทยากรภายนอก
โอกาส (Opportunities)
คนที่ทางานด้ าน HR หรื อจัดฝึ กอบรมมักจะมีโอกาสได้ ติดต่อรู้ จักกับเพื่อนร่ วมวิชาชีพในองค์กรอื่นๆบ่อยครัง้
รวมถึงมีสมาคมฯ ชมรมฯ ที่เป็ นที่แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารกันได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ วิชาชีพอื่นๆในองค์กรไม่มีโอกาสได้ ออกไป
ข้ างนอกเพื่อพบปะคนในวิชาชีพเดียวกัน รวมถึงได้ มีโอกาสไปฟั งวิทยากรจากองค์กรอื่นๆบรรยาย

วิกฤติ (Threat)
ปั จจัยภายนอกอย่างหนึ่งที่คกุ คามต่องานจัดฝึ กอบรมคือ ค่าตัววิทยากรแพง หาวิทยากรที่ตรงกับหลักสูตรยาก
วิทยากรภายนอกบางท่านอาจจะมีเวลาให้ เราน้ อย ไม่มีแม้ เวลาที่จะมาพูดคุยว่าเราจะจัดหลักสูตรอบรมกันอย่างไร เพราะ
ค่าตัวท่านจะแพงมาก ถ้ าจะให้ เข้ ามาคุยกันก่อน คงจะเป็ นเรื่ องที่ยากมาก (ยกเว้ นจะจ่ายค่าตัววันที่เข้ ามาคุยด้ วย) เมื่อ
เชิญมาแล้ ว เราไม่สามารถควบคุมวิทยากรให้ บรรยายให้ เป็ นไปตามที่เราต้ องการได้
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ของวิทยากรจัดฝึ กอบรมแล้ วจะเห็นว่า เราสามารถนาเอาโอกาสและจุดแข็งรวมกัน
เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ในการกาจัดจุดอ่อนและแก้ วิกฤติได้ กลยุทธ์หนึง่ ที่นา่ จะนามาใช้ ได้ ผลคือ การจัดทา
โครงการแลกเปลีย่ นวิทยากรภายในระหว่างองค์กร
แนวคิดของโครงการนี ้จะช่วยให้ สามารถกาจัดจุดอ่อนของวิทยากรภายในได้ โดยการให้ วิทยากรภายในของเรา
ไปบรรยายให้ บริ ษัทอื่นๆ แล้ วให้ วิทยากรภายในของบริ ษัทอื่นมาบรรยายให้ เรา ในขณะเดียวกันเราก็สามารถแก้ วิกฤติใน
เรื่ องวิทยากรภายนอกได้ ด้วย โครงการนี ้มีข้อดีหลายอย่าง เช่น


วิทยากรได้ รับความน่าเชื่อถือมากขึ ้น เพราะถึงแม้ เป็ นวิทยากรภายในของเราก็จริ ง แต่เมื่อเขาไปบรรยาย
ให้ กบั องค์กรอื่น ก็จะได้ รับความน่าเชื่อถือจากผู้ฟังไม่แพ้ วิทยากรภายนอกเหมือนกัน



ประหยัดค่าจ้ างวิทยากร แน่นอนว่าถ้ าเราเชิญวิทยากรจากองค์กรที่เป็ นพันธมิตรกับเราแล้ ว อาจจะไม่
ต้ องมีค่าใช้ จ่ายให้ วิทยากรเลยก็ได้ เพราะวิทยากรใช้ เวลางานมาบรรยายและมาในนามขององค์กร ใน
ขณะเดียวกันเราก็จะส่งวิทยากรของเราไปบรรยายให้ เขาด้ วย อย่างดีก็อาจจะมีเพียงของที่ระลึกสาหรับ
วิทยากร ประหยัดค่าใช้ จ่ายไปได้ เยอะนะครับ หรื อถ้ าองค์กรไหนมีงบประมาณด้ านการจัดฝึ กอบรมไม่
มาก วิธีนี ้ก็นา่ จะเป็ นทางเลือกที่ดีทางหนึง่



เพิ่ม ประสิทธิ ภาพในการฝึ กอบรม เหตุผลที่สามารถเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการจัดฝึ กอบรมได้ ก็คื อ เรา
สามารถพูดคุยกับวิทยากรขององค์กรอื่นๆที่จะมาบรรยายให้ เราได้ มากขึ ้น และเราสามารถนาเอาความ
คิดเห็น วิธีการ หรื อแนวทางของเราผ่านทางวิทยากรได้ ในขณะเดียวกันถ้ าวิทยากรจากองค์ กรที่อยู่
ใกล้ เคียงกัน เราสามารถเชิญวิทยากรมาดูงานที่เราก่อนก็ยงั ได้ จะทาให้ วิทยากรเห็นภาพของลักษณะ
งานเรามากยิ่งขึ ้น เวลาบรรยายจริ งจะสามารถยกตัวอย่างที่ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งได้ มากขึ ้น



สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรอื่น โครงการนี ้จะช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรได้ ทังในแง่
้
ของ
วิทยากรกับวิทยากร ผู้บริ หารของแต่ละองค์กร ผู้จดั ฝึ กอบรม รวมถึงผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถติดต่อ
สอบถามวิทยากรหลังเสร็ จสิ ้นการฝึ กอบรมได้



วิทยากรภายในมีประสบการณ์ มากขึ ้น กลยุทธ์ นี ้จะช่วยให้ วิทยากรภายในของเรามีชั่วโมงบินในการ
บรรยายมากยิ่งขึ ้น มีโอกาสสัง่ สมประสบการณ์ ลูกเล่น เทคนิควิธีการบรรยายได้ มากขึ ้น และเมื่อถึงจุดๆ
หนึง่ วิทยากรภายในสามารถบรรยายให้ คนในฟั งได้ ดียิ่งขึ ้นและได้ รับความน่าเชื่อถือมากขึ ้นกว่าเดิม

ถึงแม้ กลยุทธ์นี ้จะมีข้อดีหลายอย่างก็ตาม แต่ก็อาจจะมีข้อจากัดบ้ าง เช่น อาจจะไม่ได้ ความยินยอมจากผู้บริ หาร
วิทยากรภายในอาจจะไม่มีเวลามากพอ หรื ออาจจะมีการเลือ่ นการฝึ กอบรมบ่อยๆเพราะงานประจาของวิทยากร ไม่เหมาะ
กับองค์กรที่ทาธุรกิจเหมือนกัน (คู่แข่ง) แต่ผมคิดว่าถึงแม้ จะมีข้อจากัดบ้ าง แต่ก็น่าจะเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งในการบริ หารการ
ฝึ กอบรมทีจ่ ะเป็ นทางออกหรื อทางเลือกให้ กบั หลายองค์กรได้ บ้างนะครับ

