บทบาทของการเป็ นวิทยากรกับงานบริหารทรั พยากรมนุษย์

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

ดิฉนั เชื่อว่าองค์การหลาย ๆ แห่งจะมีการจัดตังกลุ
้ ม่ งานหรื อหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริ หาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่าโดยส่วนใหญ่การจัดระบบงานทรัพยากรมนุษย์จะประกอบไปด้ วยหน่วยงานหลัก ๆ 4
หน่วยงาน ได้ แก่


หน่วยงานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)



หน่วยงานฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)



หน่วยงานบริ หารเงินเดือนและค่าจ้ าง ( Com pensation)



หน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ (Human Relation)

จะเห็นได้ ว่าหน่วยงานฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็ นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อองค์การเป็ นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการหาความจาเป็ นในการฝึ กอบรม การกาหนดหลักสูตรการฝึ กอบรมและ
พัฒ นา การคัด เลือ กและสรรหาผู้ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่งอย่า งแท้ จริ งเพื่ อถ่ ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ให้ แก่บคุ ลากรของตนเอง ซึง่ บุคคลดังกล่าวอาจจะมาจากหน่วยงานฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเองหรื อมา
จากหน่วยงานอื่นทังจากภายในหรื
้
อภายนอกก็ย่อมได้ โดยมีความมุ่งหวังให้ บุคลากรของตน มี ความรู้ (Knowledge)
ความเข้ าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill ) และเจตคติ (Attitude) หรื อ “KUSA” ในการทางานที่ดีขึ ้น มีความสามารถ
ในการทางานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
ดังนันบุ
้ คคลที่จะทาหน้ าที่ในการถ่ายทอด การให้ ความรู้ และประสบการณ์จึงเป็ นบุคคลที่มี บทบาทอย่างมากต่อ
ความสาเร็ จในการฝึ กอบรมและพัฒ นา และเราเรี ยกผู้ที่ทาหน้ าที่ดังกล่าวนีว้ ่า “ วิทยากร ” ทัง้ นีบ้ ทบาทของการเป็ น
วิทยากรมิใช่เป็ นเพียงแค่ “ ผู้ให้ ความรู้ ” เท่านัน้ ( วิทยา หมายถึง ความรู้ และ กร หมายถึง มือ หรื อ ผู้ให้ ) แต่บทบาทของ
“ วิทยากร ” ที่มีตอ่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะมีความหมายมากยิ่งไปกว่านัน้
บทบาทในฐานะเป็ น “นักฝึ กอบรม”
บทบาทหลักของวิทยากรที่สาคัญนัน่ ก็คือ การเป็ นผู้ฝึกอบรม / ฝึ กสอน ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมรู้และเข้ าใจในสิ่งที่
ต้ องการสื่อและถ่ายทอดออกมา การที่วิทยากรจะสวมบทบาทนีไ้ ด้ ย่อมต้ องเป็ น “ ผู้รอบรู้ “ ในเรื่ องที่ต้องอบรม มีทงั ้

ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนามาถ่ายทอดให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เป็ นอย่างดี ดังนันผู
้ ้ เป็ นวิทยากรจึงควรเป็ นผู้รักการ
อ่า น รั ก การแสวงหาความรู้ และเป็ น ผู้ที่ ข วนขวายหาข้ อ มู ลและความรู้ ใหม่ ๆ อยู่ต ลอดเวลา รวมทัง้ การแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้ ากลุม่ หรื อสมาคมต่าง ๆ
บทบาทในฐานะเป็ น “นักพัฒนา / นักเปลี่ยนแปลง"
การเป็ น “นักพัฒนา / นักเปลีย่ นแปลง” เป็ นอีกบทบาทหนึง่ ที่สาคัญยิง่ สาหรับผู้เป็ นวิทยากร วิทยากรจะมีสว่ น
อย่างมากในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ทังนี
้ ้วิทยากรจะถือได้ วา่ เป็ นผู้รอบรู้ เปี่ ยมไปด้ วยภูมิ
ปั ญญา ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ อย่างแท้ จริ ง ซึง่ คุณสมบัติดงั กล่าวนี ้เองจะมีสว่ นช่วยทาให้ ผ้ ู
เข้ ารับการอบรมมีความเลือ่ มใส ศรัทธา มีความเชื่อมัน่ ในสิง่ ทีว่ ิทยากรนามาถ่ายทอด ซึง่ ความเชื่อทีเ่ กิดขึ ้นนี ้เองจะเป็ น
แรงผลักดันให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและการกระทาในสิง่ ที่วิทยากรมุง่ หวังให้ เกิดขึ ้น

และในที่สดุ เมื่อความคิด

เปลีย่ น พฤติกรรมเปลีย่ น แน่นอนว่าผลการปฏิบตั งิ านย่อมต้ องเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ีขึ ้นกว่าเดิม
บทบาทในฐานะเป็ น “ผู้ให้ คาปรึกษา”
อี ก บทบาทหนึ่ งของผู้ท าหน้ า ที่ เป็ นวิ ท ยากร นั่น ก็ คื อ “ การเป็ นที่ ป รึ ก ษา ” ซึ่ งวิ ท ยากรควรจะสามารถให้
คาปรึ กษาในเรื่ องที่นามาถ่ายทอดให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ ไม่ว่าจะเป็ นในเชิงทฤษฎีหรื อเชิงปฏิบตั ิ และไม่วา่ จะเป็ นใน
ห้ องอบรมหรื อนอกห้ องอบรมก็ตาม ผู้เป็ นวิทยากรควรมีเวลาพร้ อมเสมอในการรับฟั งปั ญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาแก่ผ้ ทู ี่เข้ าอบรมในหัวข้ อนัน้ ๆ เพราะนั่นถือได้ ว่าเป็ นการสร้ างวิทยาทานอย่างหนึ่งในรู ปแบบของการให้ ช่วยเหลือ
การให้ ความสนับสนุนโดยการทาหน้ าที่เป็ น “ ผู้ให้ คาปรึกษาที่ดี ”
บทบาทในฐานะเป็ น “นักจิตวิทยา”
วิทยากรยังมีบทบาทที่สาคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือ “นักจิตวิยา” วิทยากรที่ดีย่อมต้ องสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
ของผู้ฟังได้ ว่า ณ ขณะนันผู
้ ้ ฟังมีความรู้สกึ มีความคิดเป็ นอย่างไร ซึ่งในขณะบรรยายอยู่นนวิ
ั ้ ทยากรอาจต้ องปรับน ้าเสียง
สือ่ ที่ใช้ อบรม วิธีการที่นามาเสนอ รวมทังตั
้ วอย่างที่จะหยิบยกให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพ โดยปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้ฟั ง นอกจากนัน้ วิท ยากรยังต้ อ งมี จิต วิ ทยาในการโน้ ม น้ าวชัก จูงให้ ผ้ ูฟั งเข้ า มามี ส่วนร่ วมในการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ ในขณะอบรมด้ วย ( ใช้ จิตวิทยาในการจูงใจมากกว่าการบังคับ )
ดังนันการเป็
้
นวิทยากรมิใช่เป็ นเพียง “ผู้ฝึกอบรม / ผู้สอน” ที่ต้องยืนอยู่หน้ าเวทีอย่างเดียวเท่านัน้ ยังมีอีกหลาย
บทบาทที่วิทยากรจะต้ องเป็ นไม่ว่าจะเป็ นในฐานะ “ นักพัฒนา / นักเปลี่ยนแปลง”, “ ผู้ให้ คาปรึกษา” และ “นักจิตวิทยา”ก็
ตาม ซึ่งทุกบทบาทและทุกฐานะที่วิทยากรจะต้ องแสดงนันย่
้ อมมีจุดมุง่ หมายร่ วมกัน นัน่ ก็คือ ความมุ่ งหวังที่จะสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การให้ ดีขึ ้น

