คุณสมบัตทิ ่ จี ำเป็ นของกำรเป็ นวิทยำกรมืออำชีพ (ตอนที่ 1)

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

หากคุณก้ าวเข้ าสูเ่ ส้ นทางของถนนสาย "วิทยากร" แล้ วล่ะก็ ย่อมเป็ นที่แน่นอนว่าคุณคงต้ องใฝ่ ฝั นถึงการเป็ นวิทยากรมือ
อาชีพ…แต่กว่าคุณจะก้ าวเข้ าสูเ่ ส้ นทางของมืออาชีพได้ นนั ้ มันคงจะไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความสามารถ หากคุณ
ฝึ กและตังใจอย่
้
างจริ งจัง
วิทยากรมืออาชี พหมายความว่าอย่างไร? วิทยากรมืออาชี พเป็ นผู้ผ่านเวทีของการเป็ นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความคิด และประสบการณ์ให้ กบั ผู้อื่นจนได้ รับการยอมรับและความเลื่อมใสศรัทธาในคุณสมบัติของวิทยากร นัน้ ๆ ถึง
ขนาดที่ว่ามีการกล่าวขนานนามกันในแวดวงนัน้ ๆ เช่น ถ้ าถามว่าใครเก่ งทางด้ าน xxxxx ก็ต้องเป็ นอันรู้ กันว่าเป็ นคุณ
xxxxx ซึ่งเป็ นผู้ที่เปี่ ยมไปทังความรู
้
้ และความสามารถจนได้ รับการกล่าวถึง และนัน่ แหละความเป็ นมืออาชีพที่คณ
ุ สัง่ สม
ประสบการณ์จากการมีเที่ยวบินในเวทีตา่ ง ๆ
คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพเป็ นอย่างไร?….ผู้ที่จะก้ าวเป็ นวิทยากรมือชีพควรจะเป็ นผู้ที่มีหวั ใจของ " P-R-O-F-E-S-SI-O-N-A-L " ซึง่ ในแต่ละตัวจะมีความหมายและลักษณะความสามารถหรื อ Competency ที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี ้
P

=

Presentation Skill (ทักษะในการนาเสนองาน)

R

=

Reliability (ความน่าไว้ วางใจ)

O

=

Oral Communication (การสือ่ สารด้ วยวาจา)

F

=

Friendliness (ความเป็ นมิตร)

E

=

Energetic (ความกระตือรื อร้ น)

S

=

Self Confidence (ความมัน่ ในใจตนเอง)

S

=

Strategic Leadership (ผู้นาเชิงกลยุทธ์)

I

=

Initiative (ความคิดริ เริ่ ม)

O

=

Observation (การสังเกต)

N

=

Net Working (การสร้ างเครื อข่าย)

A

=

Achievement (การมุง่ เน้ นความสาเร็ จ)

L

=

Listening Skill (ทักษะในการรับฟั ง)

Presentation Skill (ทักษะในกำรนำเสนองำน)
อาชี พของการเป็ นวิทยากรคงหนีไม่พ้นการที่จะต้ องขึน้ ไปพูดบนเวทีต่อหน้ ากลุ่มคนจานวนหนึ่ง ดังนัน้ ทักษะในการ
นาเสนองานจึงเป็ นทักษะที่สาคัญและเป็ นหัวใจของอาชีพวิทยากรก็วา่ ได้
Presentation Skill หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….การชี ้แจงและให้ ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผ้ ฟู ั งอย่างชัดเจนและเห็นภาพ รวมทัง้
การปรับเปลีย่ นปฏิกิริยาและการตอบสนองแก่ผ้ ฟู ั งได้ ในทุกกลุม่ และทุกระดับ ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นจูง
ใจให้ ผ้ ฟู ั งมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

จัดเตรี ยมเอกสารและสือ่ ต่าง ๆ ให้ พร้ อมทุกครัง้ ก่อนนาเสนองาน

•

วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู้ที่เข้ ารับการอบรม เช่น ตาแหน่งงาน อายุงาน อาชีพ ระดับ
การศึกษา เป็ นต้ น

•

อธิยายและยกตัวอย่างประสบการณ์ที่บรรลุผลสาเร็ จ (Best Practice)ให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจและเห็น
ภาพได้ อย่างชัดเจน

•

ตอบข้ อซักถามจากผู้ฟังได้ ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้ อง

•

ตังค
้ าถามเพื่อตรวจสอบความเข้ าใจของผู้เข้ าอบรม

•

กระตุ้นจูงใจให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีสว่ นร่วมในระหว่างการนาเสนองาน

•

ปรับเปลี่ยนวิธีการ แนวทาง และการแสดงออกให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับกลุ่มผู้ฟังใน
ระดับต่าง ๆ

Reliability (ควำมน่ ำไว้ วำงใจ)
ผู้ที่ จ ะเป็ น วิท ยากรมื ออาชี พจนได้ รับ การขนานนามและการกล่าวถึงนัน้ จะต้ องมี พฤติก รรม บุค ลิก ลักษณะและการ
แสดงออกด้ วยกิริยาท่าทางและน ้าเสียงอย่างจริ งใจ และสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจได้ ตอ่ บุคคลที่ติดต่อและ ประสานงานด้ วย
Reliability หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….ความเข้ าใจในพฤติกรรมของแต่ละคน และการแสดงออกถึงความจริ งใจและ
ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริ มและสนับสนุนความสาเร็ จของผู้อื่น รวมทังการรั
้
กษาคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั บุคคลต่าง

พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

มาบรรยายก่อนเวลาที่จะนาเสนองานให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมก่อนเวลาบรรยายในระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสม

•

ให้ ข้อมูลและตอบคาถามของผู้ฟังตามความรู้และประสบการณ์ของตนเองอย่างเต็มที่

•

ไม่ปฏิเสธที่จะให้ ความช่วยเหลือหรื อให้ คาปรึกษาแนะนาแก่ผ้ อู ื่นนอกเหนือจากผู้ที่เคยเข้ ารับ
การอบรม

•

ยินดีที่จะให้ คาปรึกษาแนะนา ความรู้ และข้ อมูลข่าวสารแก่บคุ คลต่าง ๆ ในทุกเวลา

•

แสดงกิริยาและน ้าเสียงที่เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริ งใจ

•

ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ จากผู้ที่มาขอคาปรึกษาแนะนาให้ กบั ผู้อื่น

•

เต็มใจที่จะสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ แก่บคุ คลต่าง ๆ แสดงความสามารถและความคิดเห็น
ได้ อย่างเต็มที่

Oral Communication (กำรสื่อสำรด้ วยวำจำ)
เป็ นที่แน่นอนว่าอาชีพของการเป็ นวิทยากรจะเป็ นอาชีพที่มีลกั ษณะของการขายอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นการขาย "คาพูด"ให้ คน
เลื่อมใสศรัทธา เพราะคาพูดนันจะแสดงออกมาถึ
้
งความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ที่ได้ รับมา ทังนี
้ ้คาพูดที่สอื่ ออกมา
จะส่งผลทังคุ
้ ณและโทษต่อตัวผู้พดู เอง ดังที่สนุ ทรภูไ่ ด้ กล่าวไว้ ในบทกลอนบทหนึง่ ที่วา่
ถึงบำงพูด

พูดดี

เป็ นศรีศักดิ์

มีคนรัก

รสถ้ อย

อร่ อยจิต

แม้ พูดชั่ว

ตัวตำย

ทำลำยมิตร

จะชอบผิด

ในมนุษย์

เพรำะพูดจำ

Oral Communication หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….การสื่อสารด้ วยการใช้ คาพูดเพื่ออธิ บาย ชีแ้ จง โน้ มน้ าวชักจูง และ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจอย่างชัดเจน รวมทังการปรั
้
บเปลีย่ นวิธีการและลักษณะของคาพูดที่ใช้ ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับกลุม่ ผู้ฟังในระดับที่แตกต่างกันได้
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

อธิบายและชี ้แจงประเด็นต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ

•

มีการยกตัวอย่างและประสบการณ์ที่บรรลุผลสาเร็ จ (Best Practice) เพื่อการสร้ างภาพและ
ความเข้ าใจที่ตรงกัน

•

ตอบคาถามของผู้ฟังในแง่มมุ ต่าง ๆ ได้ อย่างตรงประเด็น

•

โน้ มน้ าวให้ ผ้ ฟู ั งแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น

•

ยกย่องชมเชยผู้เข้ าอบรมหากมีการนาเสนอประเด็นในมุมมองต่าง ๆ หรื อมีสว่ นร่ วมในการ
อบรม

•

ปรับเปลี่ยนระดับน ้าเสียงและวิธีการในการพูดตามลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกของ
ผู้ฟัง

•

สรุปประเด็นและสาระสาคัญต่าง ๆ ของเรื่ องที่พดู ได้ อย่างชัดเจน

Friendliness (ควำมเป็ นมิตร)
เสน่ห์อย่างหนึง่ ของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ นัน่ ก็คือ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็ นมิตรและความเป็ นกันเองกับผู้
เข้ ารับการอบรมและบุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อด้ วย ซึ่งเสน่ห์ดงั กล่าวจะเป็ นสิ่งที่ติดตัวของวิทยากรจนมีการเอ่ยถึงแล ะ
อ้ างอิงให้ กบั คนต่อ ๆ ไปเมื่อต้ องการหาวิทยากรมาบรรยายในเรื่ องนัน้ ๆ
Friendliness หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….ความยิ ้มแย้ มแจ่มใส การให้ เกียรติผ้ อู ื่นเสมอ และการไม่วางตัวหรื อถือตัวว่า
เป็ นวิทยากรที่มีชื่อเสียงหรื อเป็ นมืออาชีพ รวมทังการปรั
้
บตัวให้ เข้ ากับผู้อื่นได้ ในทุกระดับ และทุกกลุม่ ที่อยูใ่ นสถานการณ์
ซึง่ แตกต่างกัน
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

เคารพและแสดงการทักทายกับผู้ใหญ่ที่มีคณ
ุ วุฒิ และวัยวุฒิที่แตกต่างกัน

•

ไม่แสดงอารมณ์ที่ไม่พอใจหากมีผ้ อู ื่นแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อโต้ แย้ งที่แตกต่างกัน

•

แสดงความเป็ นกันเองกับบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิและวัยวุฒิที่น้อยกว่า

•

ยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาผู้อื่นในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น

•

ให้ คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนวิทยากรรุ่นน้ องอย่างจริ งใจ

•

ไม่ถือตัวหรื อวางตัวเมื่อต้ องร่วมบรรยายกับวิทยากรมือใหม่

Energetic (ควำมกระตือรือร้ น)
คุณลักษณะหนึง่ ที่สง่ เสริ มให้ วิทยากรก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นวิทยากรมืออาชีพ นัน่ ก็คือ การมีความกระตือรื อร้ นในการทางานใน
อาชีพของการเป็ นวิทยากรอยูเ่ สมอ
Energetic หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….การมีบคุ ลิกลักษณะที่ใฝ่ รู้ ขวนขวายหาความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ มีความต้ องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา รวมทังมี
้ ความมุ่งหวังให้ การทางานประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

เข้ าสมาคม ชมรม หรื อกลุม่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพของตนเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และความคิดเห็น

•

เรี ยนรู้จากปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นของบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ ามาขอคาปรึกษาแนะนา

•

ปรับปรุงเค้ าโครงและเอกสารประกอบการสอนให้ เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ฟังในระดับต่าง ๆ

•

พยายามหาวิธีการ สือ่ อุปกรณ์ และตัวอย่างในการนาเสนองานให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

•

ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งเห็นภาพและเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น

•

ติดตามการประเมินผลการฝึ กอบรมจากผู้เข้ าอบรมทุกครัง้

•

วิเคราะห์ผลการประเมิน และหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการนาเสนองานอยูเ่ สมอ

Self Confidence (ควำมมั่นในใจตนเอง)
ความมัน่ ใจในตนเองเป็ นพื ้นฐานที่สาคัญในการสนับสนุนให้ การทางานที่รับผิดชอบนันประสบความส
้
าเร็ จไม่ว่าจะเป็ น
อาชีพอะไรก็แล้ วแต่ ซึ่งการเป็ นวิทยากรมืออาชีพย่อมต้ องมีความมัน่ ใจในการพูดและการนาเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ
เพราะพฤติกรรม กิริยาท่าทาง และน ้าเสียงที่แสดงออกมาอย่างมัน่ ใจจะเป็ นการสร้ างความศรัทธาและการยอมรับจาก
ผู้อื่น
Self Confidence หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร?….ความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในความคิด การกระทา และคาพูดที่แสดงออกมาให้
ผู้อื่นรับรู้และรับฟั ง รวมทังมี
้ ความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจว่าสามารถชักจูงและโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ อู ื่นเปลีย่ นความคิดและการกระทา
ให้ เป็ นไปตามที่มงุ่ หวังไว้ ได้
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นอย่ ำงไร?
•

ใช้ น ้าเสียงและคาพูดที่หนักแน่นในการชี ้แจงและอธิบายประเด็นต่าง ๆ

•

แสดงออกถึงความมัน่ ใจในการตอบคาถามที่ได้ รับจากผู้เข้ ารับการอบรม

•

ให้ ข้อคิดเห็นและคาปรึกษาแนะนาในเรื่ องต่าง ๆ ได้ อย่างมัน่ ใจ

•

ยืนยันว่าสิ่งที่พดู มาสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ และเห็นผลสาเร็ จได้ หากมีการนาไปปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจัง

•

ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์ และสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่ประสบมานามาถ่ายทอดให้ ผ้ อู ื่นเชื่อและ
มีความเห็นคล้ อยตาม

คุณสมบัติด้าน P-R-O-F-E-S เป็ นเพียงความสามารถส่วนหนึ่งเท่านันของคุ
้
ณสมบัติในการเป็ นวิทยากรที่ดี ซึ่ง
บทความครัง้ ต่อไปนันดิ
้ ฉนั จะพูดถึงคุณสมบัติของการเป็ นวิทยากรที่ดีตอ่ ในส่วนความสามารถ หรื อ Competency ในด้ าน
S - I - O - N - A -L หากผู้อา่ นท่านใดสนใจกรุณาติดตามต่อในบทความตอนถัดไปค่ะ

