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ในฐานะที่เคยเป็ นผู้จดั ฝึ กอบรมมาก่อนและปั จจุบนั เปลี่ยนสถานะเป็ นวิทยากร เคยเขียนบทความเกี่ยวกับวิทยากรมือ
อาชีพไปแล้ ว วันนี ้จึงขอเขียนอีกมุมหนึง่ คือเทคนิคการบริ หารวิทยากร(ของฝ่ ายบริ หารงานฝึ กอบรม)อย่างมืออาชีพ เพราะ
วิทยากรถือเป็ นปั จจัยภายนอกที่สาคัญมีผลกระทบโดยตรงต่อผลสาเร็ จของการฝึ กอบรม
ในอดีตผมเคยเจอปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารวิทยากรหลายอย่างและเชื่อว่าเพื่อนๆในวงการฝึ กอบรมก็เคยประสบพบเจอ
มาเหมือนกัน เช่น
•

วิทยากรบางคนรับงานมากเกินไปไม่ร้ ู ขยันหรื อขยันหาเงิน จนรับบรรยายมากกว่าหนึง่ ที่ในวันและเวลาเดียวกัน
มารู้อีกทีก็เหลือเวลาอีกวันสองวันก่อนจะบรรยายก็โทรไปบอกขอเลือ่ นกับผู้จดั โดยอ้ างเหตุผลเยอะแยะมากมาย
ตอนแรกเราก็เข้ าใจ แต่พอมารู้ทีหลังว่าอาจารย์ไปรับงานบรรยายให้ บริ ษัทเพื่อนของเรา รู้สกึ เซ็ง...ล้ า...แต่ไม่ท้อ
(ขอเลียนแบบคาพูดผู้นาของเรา) เพราะยังไงอาจจะต้ องใช้ บริ การของอาจารย์อีกในอนาคต เพื่อนผมคนหนึง่ เคย
เชิญวิทยากรท่านหนึ่งไปพูดเรื่ อง "เทคนิคการบริ หารเวลา" ปรากฏว่าวิทยากรมาสาย อย่างนี ้ไม่ร้ ู จะช่วยแก้ ตวั
อย่างไรนะครับ

•

"อาจารย์อยู่ตรงไหนครั บ ใกล้ จะถึงหรื อยังครั บ มาถูกมัย๊ ครั บ" ผู้จัดฝึ กอบรมโทรตามอาจารย์ในที่ขณะผู้เข้ า
สัมมนามาพร้ อมแล้ ว และประธานกล่าวเปิ ดงานเป็ นประธานบริ ษัทด้ วยนั่งรอกันเต็มห้ องแล้ ว ความเครี ยด
ทังหมดจึ
้
งตกอยูท่ ี่ผ้ จู ดั อบรม บางครัง้ ก็ต้องมาแก้ ตวั แทนวิทยากรอ้ างโน่นอ้ างนี่ไปก่อน

•

วิทยากรมักจะขอข้ อมูลของผู้เข้ าสัมมนา ข้ อมูลบริ ษัทฯไปเยอะแยะ แต่พอมาบรรยายอาจารย์ท่า นไม่ร้ ู อะไรเลย
บางครั ง้ ยังแอบกระซิบถามผู้จัดเลยว่าวันนีบ้ รรยายเรื่ องอะไร เพราะอาจารย์ บอกว่าทัง้ หมดมันอยู่ในหัวผม
หมดแล้ ว เราในฐานะผู้จดั ก็สกึ ว่าข้ อมูลต่างๆที่อตุ ส่าห์จดั ทาไปให้ วิทยากรไม่มีประโยชน์อะไร เพราะส่งไปตาม
ประเพณีแต่วิทยากรไม่เคยดูเลย ในระหว่างบรรยายก็พดู ชื่อบริ ษัทผิด บางคนเผลอไปพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
คิดว่าเป็ นของบริ ษัทเรา พอรู้ตวั ก็แกล้ งทาเป็ นตลกไป
ทังหมดนี
้
้ก็เป็ นเพียงแค่หนังตัวอย่างที่จะชี ้ให้ เห็นว่าถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่เราในฐานะผู้จดั ฝึ กอบรมจาเป็ นต้ องมา

กาหนดบทบาทในการบริ หารวิทยากรให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น เพราะถ้ าขืนปล่อยให้ เป็ นอย่างนี ้ต่อไป KPI (Key Performance
Indicator) ของการฝึ กอบรมคงจะบรรลุเป้าหมายได้ ยากนะครับ

เพื่อให้ การบริ หารงานฝึ กอบรมของเรามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น ผมจึงอยากจะแนะนาเทคนิคการ
บริ หารวิทยากรดังนี ้
•

กาหนดเงื่อนไขข้ อตกลงกับวิทยากรให้ ชัดเจนว่า บริ ษัทต้ องทาอะไร วิทยากรต้ องทาอะไร คล้ ายๆกับสัญญา
ว่าจ้ างทาของกลายๆนะครับ เพราะที่ผ่านมาเรามักจะเป็ นรองวิทยากรอยู่เสมอ วิทยากรว่าอะไรเราก็ต้องยอม
เช่น ขอเลื่อน แต่พอเราขอเลื่อนบ้ างวิทยากรไม่พอใจอย่างนี ้ไม่เป็ นธรรมเท่าไหร่นะครับ ผมคิดว่าวันนี ้เราควรจะ
เปลี่ย นจากสถานะเสียเปรี ยบมาเป็ น ผู้ได้ เปรี ยบบ้ าง อย่า ลืม นะครั บ ว่าในความเป็ นจริ ง แล้ วเราเป็ นลูกค้ า
วิทยากรเป็ นผู้ให้ บริ การเพียงแต่เราไปยกระดับผู้ให้ บริ การด้ านความรู้ มากเกิ นไปเท่านันเอง
้
เพราะในอดีตผู้
ให้ บริ การด้ านความรู้ สว่ นใหญ่จะเป็ นนักวิ ชาการที่เป็ นอาจารย์สอนหนังสือด้ วย ผมกาลังคิดเล่นๆว่าวันหนึ่งคง
จะต้ องถึงจุดที่วา่ ถ้ าวิทยากรมาสายเราก็ควรจะหักค่าบรรยายหรื อไม่ก็ต้องบรรยายชดเชยให้ ครบตามชัว่ โมงทีต่ ก
ลงกัน (ดูเหมือนจะโหดไปหน่อย แต่อนาคตผมคิดว่าเป็ นไปได้ )

•

อย่าเลือกวิทยากรมีชื่อเสียงเพียงอย่างเดี ยว ควรจะมีการทดสอบดูวา่ วิทยากรมีเวลาที่จะใส่ใจกับบริ ษัทเรามาก
น้ อยเพียงใด เช่น ขอเวลาโทรไปคุยเรื่ องหลักสูตร ถามว่าต้ องการข้ อมูลอะไรบ้ าง เมื่อส่งไปแล้ วลองโทรไปถามว่า
ได้ รับแล้ วหรื อยังได้ รับข้ อมูลอะไรบ้ าง รับรองว่าถ้ าไม่อ่านตอบไม่ได้ หรอก อาจจะเลี่ยงไปว่าได้ รั บแล้ ว (แต่จริ งๆ
ไม่ร้ ู เห็นหรื อยัง) ลองสอบถามว่าอาจารย์พอมีเวลาแวะมาพูดคุยที่บริ ษัทได้ บ้างหรื อไม่ หรื อเราจะออกไปหา
อาจารย์ที่อาจารย์สะดวกก็ได้ ขอให้ คิดดูนะครับว่าถ้ าแม้ แต่เวลาเหล่านี ้เขายังให้ เขาไม่ได้ อย่าคิดถึงเวลาที่เขา
จะเตรี ยมตัวมาบรรยายที่บริ ษทของเราเลยครับ

•

ทาสัญญาหรื อข้ อตกลงกับวิทยากร บริ ษัทไหนมีกลุม่ บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทที่อยูใ่ นนิคมฯ ชมรมฯ น่าจะมีการ
จัดทาทาเนียบวิทยากรเหมือนกับทาเนียบผู้ให้ บริ การในเรื่ องต่างๆ รวมกลุม่ กันเพื่อเจรจาต่อรองกับวิทยากรไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องคุณภาพหรื อเรื่ องราคา เช่น ถ้ าเราจะเชิ ญอาจารย์บรรยายให้ กับกลุ่มบริ ษัทในเครื อฯไม่ต่ากว่า 20
หลักสูตรต่อปี ควรจะลดค่าบรรยายลงมาอีก 20%

•

สาหรับสถาบันฝึ กอบรม น่าจะมีการจัดอันดับวิทยากรดีเด่นเหมือนกับจัดลาดับหนังสือขายดีด้วยนะครับ อาจจะ
มีการประเมินวิทยากรในด้ านต่างๆ เช่น ราคา การตรงต่อเวลา คะแนนประเมินจากผู้เข้ าสัมมนา คุณภาพของ
เอกสาร ฯลฯ เพื่อนามาพิจารณาประกอบการเชิญบรรยายและจ่ายค่าตัว ก็นา่ จะเป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่จะช่วยยกระดับ
วิทยากรในบ้ านเราให้ ดียิ่งขึ ้น
ทัง้ หมดนีค้ งพอจะเป็ นตัวอย่างและแนวทางในการบริ หารวิทยากรอย่างมืออาชีพ ทัง้ นีแ้ ละทัง้ นัน้ ผมคิดว่า

แนวทางดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ งานฝึ กอบรมของเราดีขึ ้นแล้ ว ยังจะช่วยพัฒนาหรื อยกระดับของวิทยากรในบ้ านเราให้
สามารถแข่งขันกับวิทยากรต่างประเทศได้ เมื่อวิทยากรมีคณ
ุ ภาพดี ผมคิดว่าผลที่ติดตามมาก็คือค่าตอบแทนวิทยากรจะ
สูงตามไปด้ วย ผมเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนที่อยากจะได้ วิ ทยากรราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียว ทุกองค์กรอยากได้ วิทยากรที่มี
คุณภาพดี ส่วนค่าตอบแทนถ้ าสมน ้าสมเนื ้อคงจะไม่มีใครมีตอ่ รองหรอกครับ

สุดท้ ายนี ้ ผมอยากจะเห็นคนที่ทางานด้ านการบริ หารงานฝึ กอบรมรวมตัวกันตังเป็
้ นชมรมฯหรื อสมาคมเพื่อ
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่ว ยกันกาหนดแนวทางในการยกระดับการบริ หารงานฝึ กอบรมขององค์กรใน
บ้ านเราให้ ดียิ่งขึ ้นครับ

