เตรียมความพร้ อมอย่ างไร ในการฝึ กเป็ นวิทยากรที่ดี

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

การเป็ นวิท ยากรที่ ดี หมายถึ ง ผู้ที่ น าความรู้ และความสามารถมาถ่ ายทอดให้ ผ้ ูอื่น เข้ าใจได้ อย่างชัดเจน มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เป็ นผู้ที่ใฝ่ รู้ และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ การเป็ นวิทยากรที่ดีนนไม่
ั ้ ยาก..ถ้ ารู้ หลักใน
การพิจารณาและเตรี ยมพร้ อมเพื่อก้ าวเข้ าสูเ่ วทีของการเป็ นวิทยากรที่คณ
ุ ใฝ่ ฝั นไว้ การเตรี ยมตัวในอาชีพของวิทยากรนัน้
ขึ ้นกับการฝึ กฝนและการฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ขอเพียงแต่ "อย่าหมดหวังหรื อท้ อแท้ ไปเสียก่อน" ทังนี
้ ้เพื่อช่วยให้ คณ
ุ ก้ าว
อย่างมัน่ ใจในอาชีพของการเป็ นวิทยากร…ในส่วนนี ้จึงขอเสนอแนะเทคนิคในการฝึ กฝนตัวคุณเอง ดังนี ้

1. การวางแผน (Planning)
เป็ นขัน้ ตอนแรกที่สาคัญ ซึ่งจะนาพาคุณ ไปสู่ความมั่น ใจของการเป็ นวิทยากรที่ ดีได้ ซึ่งในส่วนนี ค้ งไม่ได้ กล่าวถึงการ
วางแผนและเตรี ยมการทางานของวิทยากรมืออาชีพ..เพราะคุณ เพียงแค่เริ่ มต้ นที่จะก้ าวเป็ นวิทยากรหรื อที่เรี ยกได้ ว่า
"วิทยากรมือใหม่" , "วิทยากรสมัครเล่น"…ดังนันในส่
้ วนนี ้จึงกล่าวถึงการวางแผนชีวิตของตัวคุณเองเพื่อก้ าวเข้ าสูอ่ าชีพของ
วิทยากร…จุดประกายความหวังด้ วยการวางแผนและเตรี ยมความพร้ อมของคุณตัวเอง…วางแผนที่ดี มีชยั ไปกว่าครึ่ง…ลอง
ศึกษาและวางแผนเพื่อค้ นหาตัวคุณเองตามขันตอนดั
้
งนี ้
สารวจตนเอง
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการวางแผนชีวิตสาหรับอาชีพของการเป็ นวิทยากร …คุณควรวางแผนและกาหนด เป้าหมายของตัวคุณ
เองว่าคุณอยากเป็ นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในเรื่ องอะไร โดยการสารวจและตรวจสอบความรู้ ความถนัด ความชานาญ และ
ความสามารถของตัวคุณเอง และตัวคุณเองมีประสบการณ์ มากพอหรื อไม่ที่จะถ่ ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่
ได้ รับโดยเฉพาะประสบการณ์ ที่บรรลุผลสาเร็ จ ( Best Practice) ให้ กับผู้อื่น…ถ้ ายังไม่มี ….คุณควรวางแผนและจัดสรร
เวลาของตัวคุณเองในการเข้ ากลุม่ หรื อสมาคมต่าง ๆ เพื่อรับฟั งและรับรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกลุม่ คน
เหล่านัน้

วิเคราะห์จดุ แข็ง..จุดบกพร่อง
คงไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบเสมอไป ทุกคนย่อมต้ องมีจุดแข็งและจุดบกพร่ องที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง.. จะมากหรื อน้ อยก็
เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง …เพียงแต่ขอให้ คุณ เปิ ดใจและยอมรับในสิ่งเหล่านัน้ …ซึ่งคุณอาจจะสารวจตัวคุณเองว่ามีจุดแข็งหรื อ
จุดบกพร่องอะไรบ้ าง หรื อสอบถามความเห็นจากบุคคลใกล้ ตวั ญาติพี่น้อง หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนสนิทของ
คุณ ซึ่งคุณควรจะประเมินผลการสารวจจากกลุม่ คนเหล่านัน้ และวางแผนในการดาเนินการต่อไปเพื่อเสริ มจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดบกพร่องของตัวคุณเอง
สร้ างความเชื่อมัน่
หากคุณไม่มีความมัน่ ใจในการเข้ าสูอ่ าชีพของการเป็ นวิทยากรที่ต้องพูดต่อกลุม่ คนที่มีตาแหน่งงาน ความรู้ และพื ้นฐานที่
แตกต่างกัน นั่น ก็ ถื อได้ ว่าคุณ แพ้ ใจตัวเองตัง้ แต่ยังไม่เริ่ ม ต้ น แล้ ว …ขอให้ มั่น ใจ มุ่งมั่น แน่วแน่กับ อาชี พ ของการเป็ น
วิทยากร…ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถ ขอเพียงแต่คณ
ุ มีความตังมั
้ น่ และเชื่อมัน่ ในความคิดของตัวคุณเอง เพราะนัน่ จะ
เป็ นการสร้ างศรัทธาต่ออาชีพในการก้ าวเข้ าสูเ่ วทีของการเป็ นวิทยากรด้ วย "ตัวคุณเอง" พลังศรัทธาในตนเองจะทาให้ คณ
ุ
หาหนทางในการพัฒนาความรู้และปรับปรุงศักยภาพของตัวคุณเองเสมอ
แสวงหาโอกาส
การแสวงหาโอกาสเพื่อเข้ าถึงอาชีพของการเป็ นวิทยากรนันไม่
้ ยาก หากคุณคิดว่าชีวิตนี ้คุณคงไม่มีโอกาสได้ เป็ นวิทยากร
อย่างที่ม่งุ หวังไว้ …แน่นอนชีวิตนี ้คุณคงไม่ได้ ก้าวเข้ ามาสูอ่ าชีพนี ้ได้ …คุณควรหาโอกาสเพื่อพิสจู น์ฝีมือและความสามารถ
ทังนี
้ ้โอกาสของเวทีมีอยูม่ ากมายที่ต้องการเปิ ดรับและให้ คณ
ุ ได้ มีโอกาสฝึ กการเป็ นวิทยากร..คุณอาจเข้ าสมาคมและ/หรื อ
ชมรมต่าง ๆ ตามสายอาชีพที่เกี่ยว…เพียงแต่คณ
ุ ค้ นหาและวางแผนการเข้ าถึงโอกาสเหล่านัน้ …"ถ้ าคุณคิดว่าไม่มีหนทาง
แน่นอนหนทางก็คงไม่เกิดขึ ้น"
วางแผนปฏิบตั ิ
หากคุณพร้ อมแล้ ว..ลุยทันที…ไม่ต้องรี รออะไร เริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั นี ้โดยการวางแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) เพื่อดาเนินการ
ต่าง ๆ ในการก้ าวเข้ าสูเ่ ส้ นทางของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ โดยการทาแผนชีวิตของตัวคุณ เอง จากการสารวจข้ อมูลต่าง
ๆ ของตัวคุณเอง เช่น ความรู้ ความถนัด ประสบการณ์ เป็ นต้ น กาหนดสิง่ ที่ มงุ่ หวัง และกิจกรรมอะไรบ้ างที่ต้องทา รวมทัง้
ระยะเวลาเริ่ มต้ นและเวลาที่สาเร็ จ…ขอให้ ดตู วั อย่างที่จดั ทาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแผนชีวิตของตัวคุณ
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2. การดาเนินการ (Doing)
หลังจากที่คณ
ุ วางแผนชีวิตของตัวคุณเองเรี ยบร้ อยแล้ ว ขันต่
้ อไปนัน่ ก็คือ การดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนและกิจกรรมที่
กาหนดขึน้ (แพลนแล้ วอย่านิ่ง) ซึ่งในระหว่างการดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนปฏิบัตินนั ้ คุณ อาจเจอปั ญ หาหรื อ

อุปสรรคขัดขวาง บางคนรู้จกั วิธีแก้ ไขปั ญหาและขจัดอุปสรรคได้ ด้วยตนเอง แต่สาหรับบางคนอาจท้ อแท้ และหมดหวังไป
เสียก่อน ดังนันในส่
้ วนนี ้จะขอกล่าวถึงหลักจูงใจง่าย ๆ เพื่อใหคุณมีพลังในการดาเนินการได้ ตรงตามแผนที่กาหนดขึ ้นเพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมสาหรับก้ าวสูเ่ วทีของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ
อย่าท้ อถอย
ขอให้ คิดเสมอว่าทุกปั ญหามีทางออก ไม่ใช่ทกุ ทางออกต้ องมีปัญหา หากคุณเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคขัดขวางใด ๆ ก็
ตาม เช่น ได้ รับการปฏิเสธจากชมรมที่ติดต่อ หรื อตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับเรื่ องที่พูดไม่ชัดเจน เป็ นต้ น ขอให้ คณ
ุ มีสติ คิด
หาทางแก้ ไขมากกว่าคิดกล่าวโทษตัวเอง เช่น ติดต่อชมรม/สมาคมอื่น ๆ แทน หรื อ การฝึ กคิด (คิดให้ มาก ๆ) และตอบ
คาถามกับตัวเองอยู่เสมอ เป็ นต้ น.. เพียงแต่คณ
ุ อย่าถอนตัวเสียก่อน คิดเสมอว่า "ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ ไม่ใช่มีไว้ ให้ กลุ้ม หรื อ
ท้ อแท้ กบั ชีวิต"
ไม่หยุดเรี ยนรู้
ความสาเร็ จของคนจะขึ ้นอยู่กับการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเรี ยนรู้ ไม่จาเป็ นต้ องเรี ยนเฉพาะในห้ อง
อบรมเพียงอย่างเดียว มีหลากหลายวิธีที่คุณจะสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น จากอินเตอร์ เน็ต จากผู้ร้ ู
(Guru) ต่าง ๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่ องนัน้ ๆ จากความคิดเห็นของผู้อื่น หรื อแม้ กระทัง่ จากความผิดพลาดและ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น ขอแต่เพียงว่าในระหว่างที่คณ
ุ กาลังดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการที่กาหนดขึ ้นนัน้ คุณอย่าหยุดการเรี ยนรู้
ของตัวคุณเอง อย่าคิดว่าคุณมีความรู้ และประสบการณ์ ในเรื่ องนัน้ ๆ แล้ ว คุณก็จะไม่รับรู้ ข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกิดขึ ้น..
โลกทุกวันนี ้เป็ นโลกของข้ อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ … แล้ วคุณเองหล่ะ….จะ
หยุดการเรี ยนรู้ทงั ้ ๆ ที่โลกไม่เคยหยุดหมุนเชียวหรื อ????
สร้ าง Model
การสร้ างบุคคลตัวอย่าง ( Model) ซึ่งอาจเป็ นหัวหน้ างาน อาจารย์ นักพูด ที่ปรึ กษา นักธุรกิจหรื อใครก็ตามที่ คณ
ุ ชื่นชม
และชื่นชอบอย่างมาก ลองค้ นหาว่าพวกเขาเหล่านันมี
้ หลักและเทคนิคการดาเนินชีวิตอย่างไร พวกเขามีแนวทางอย่างไร
ในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึง่ แนวทางและหลักการดาเนินชีวิตของพวกเขาจะเป็ นสิง่ จูงใจคุณในการสร้ างพลัง
ใจให้ เข้ มแข้ งมากขึ ้น
3. การตรวจสอบ (Checking)
บุคคลที่จะประสบความสาเร็ จในอาชีพการงานต่าง ๆ ได้ นนย่
ั ้ อมจะเป็ นผู้ที่คอยตรวจสอบผลการดาเนินงานของตนเอง
เป็ นระยะ ๆ โดยการประเมินความสาเร็ จของกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณ
ุ ได้ กาหนดขึ ้น ซึง่ ผลลัพท์ของกิจกรรมที่คณ
ุ ดาเนินการมา
ทังหมดนั
้
นสามารถตอบสนองกั
้
บผลที่คณ
ุ คาดหวังหรื อต้ องการได้ บ้างหรื อไม่ ในส่วนนี ้จึงขอแนะนาประเด็นที่คณ
ุ ควรจะ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานต่าง ๆ ของตัวคุณเองเพื่อสร้ างความสาเร็ จในการก้ าวขึ ้นสูเ่ วทีของ "วิทยากร"

เพิ่มพูนความรู้…ประสบการณ์
คุณมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ ้นบ้ างหรื อไม่ ไม่วา่ จากการอ่านหนังสือ ตาราทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ
การค้ นคว้ าข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต การเข้ าสมาคมหรื อชมรมต่าง ๆ หรื อการศึกษาข้ อมูลและตัวอย่างจริ งที่คณ
ุ ได้ รับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ …หากคุณยังไม่เต็มอิ่มกับความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้ รับ คุณควรจะหาทางหรื อวิธีการในการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ให้ มากขึ ้นกว่าเดิม ….ความรู้ และประสบการณ์ ที่ไม่หยุดนิ่ง จะเป็ นการสร้ างพลัง
ศรัทธาจากบุคคลต่าง ๆ ที่ได้ พบเห็นเป็ นอย่างดี

ขจัดจุดบกพร่อง
คุณควรตรวจสอบว่าจุดบกพร่ องทังหลายของคุ
้
ณได้ รับการปรับปรุงบ้ างหรื อไม่ โดยการตรวจสอบจากการสัง เกตตัวคุณ
เอง หรื อการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลรอบข้ างตัวคุณ ทังนี
้ ้ระยะเวลาในการปรับปรุ งจุดบกพร่ องของตัวคุณเองใน
แต่ละคนย่อมแตกต่างกันโดยขึ ้นอยู่กบั ความตังใจและความมุ
้
่งมัน่ อย่างแท้ จริ ง …หากคุณปรับปรุ งข้ อบกพร่ องของตัวคุณ
เองได้ มันจะเป็ นการสร้ างเสน่ห์ให้ กบั ตัวคุณเอง…จงพยายามและมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงตัวเองเสียใหม่
ประเมินความมัน่ ใจ
หากคุณฝึ กฝนตัวเองแล้ วไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ แก้ ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ แล้ ว..ยังมีอีกสิง่ หนึง่ ซึ่ง
จะเป็ นแรงเสริ มของการเป็ นวิทยากรได้ อย่างสมบูรณ์แบบ นัน่ ก็คือ ความมัน่ ใจที่คณ
ุ จะต้ องพูดต่อหน้ ากลุม่ คนจานวนหนึ่ง
หากคุณฝึ กปฏิบตั ิตามแผนที่คณ
ุ วางไว้ แล้ ว..คุณควรเริ่ มประเมินและถามตัวคุณเองว่ามีความมัน่ ใจมากน้ อยแค่ไหน ….ถ้ า
ยังไม่พร้ อม …ของแบบนี ้ฝึ กได้ ..ฝึ กคิดใหม่ ทาใหม่ ขอให้ ลองดูอีกสักครัง้ ..ขอให้ คิดถึงเป้าหมายในการเป็ นวิ ทยากรมือ
อาชีพไว้ เสมอ แล้ วทุกอย่างจะเป็ นแรงและพลังผลักดันให้ คณ
ุ มัน่ ใจในการกระทาต่าง ๆ
4. การลงมือปฏิบัติจริง (Acting)
เมื่อคุณมีความพร้ อมในทุกอย่างแล้ ว ขอให้ คณ
ุ เริ่ มก้ าวเข้ าสูเ่ วทีของการเป็ นวิทยากรที่ดีและเป็ นมืออาชีพ ซึง่ ในส่วนต่อไป
จะได้ กล่าวถึงหลักปฏิบตั ิและเทคนิคต่าง ๆ ของการเป็ นวิทยากรมืออาชีพ โดยจะครอบคลุมถึงการออกแบบหลักสูตร สื่อ
และการเลือกใช้ อปุ กรณ์ เกมต่าง ๆ ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาของเรื่ องที่จะพูด การวิเคราะห์ผ้ ฟู ั ง รวมทังเรื
้ ่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนัน้ หากคุณมีการวางแผน การดาเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลการดาเนินการเป็ นระยะ ๆ แล้ ว แน่นอนว่า
คุณสามารถฝึ กตัวเองในการเป็ นวิทยากรที่ดีได้ …และจงเริ่ มฝึ กปฏิบตั ิและมองตัวคุณเองตังแต่
้ วนั นี…้ นักกีฬายังต้ องฝึ กฝน
เพื่อให้ ได้ ชยั ชนะจากการแข่งขัน …การเป็ นวิทยากรก็เสมือนหนึง่ เป็ นนักกีฬา "หัวใจของความสาเร็ จอยูท่ ี่การฝึ กฝนและการ
ฝึ กปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง" สักวันหนึง่ ชัยชนะย่อมต้ องเกิดขึ ้นอย่างแน่นอน

