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การเป็นวิทยากรที่ดี หมายถึง ผู้ที่น าความรู้และความสามารถมาถ่ายทอดให้ผู้ อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน มี

ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ เป็นผู้ที่ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ การเป็นวิทยากรที่ดีนัน้ไม่ยาก..ถ้ารู้หลกัใน

การพิจารณาและเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสูเ่วทีของการเป็นวิทยากรท่ีคณุใฝ่ฝันไว้ การเตรียมตวัในอาชีพของวิทยากรนัน้

ขึน้กบัการฝึกฝนและการฝึกปฏิบตัิอย่างจริงจงั ขอเพียงแต่ "อย่าหมดหวงัหรือท้อแท้ไปเสียก่อน" ทัง้นีเ้พื่อช่วยให้คณุก้าว

อยา่งมัน่ใจในอาชีพของการเป็นวิทยากร…ในสว่นนีจ้ึงขอเสนอแนะเทคนิคในการฝึกฝนตวัคณุเอง ดงันี ้

 

1. การวางแผน (Planning) 

เป็นขัน้ตอนแรกที่ส าคัญซึ่งจะน าพาคุณไปสู่ความมั่นใจของการเป็นวิทยากรที่ดีได้ ซึ่งในส่วนนีค้งไม่ได้กล่าวถึงการ

วางแผนและเตรียมการท างานของวิทยากรมืออาชีพ..เพราะคุณเพียงแค่เร่ิมต้นที่จะก้าวเป็นวิทยากรหรือที่เรียกได้ว่า 

"วิทยากรมือใหม"่ , "วิทยากรสมคัรเลน่"…ดงันัน้ในสว่นนีจ้ึงกลา่วถึงการวางแผนชีวิตของตวัคณุเองเพื่อก้าวเข้าสูอ่าชีพของ

วิทยากร…จดุประกายความหวงัด้วยการวางแผนและเตรียมความพร้อมของคณุตวัเอง…วางแผนท่ีดี มีชยัไปกวา่คร่ึง…ลอง

ศกึษาและวางแผนเพื่อค้นหาตวัคณุเองตามขัน้ตอนดงันี ้

ส ารวจตนเอง  

เป็นจดุเร่ิมต้นของการวางแผนชีวิตส าหรับอาชีพของการเป็นวิทยากร…คณุควรวางแผนและก าหนด เป้าหมายของตวัคณุ

เองว่าคณุอยากเป็นวิทยากรที่มีช่ือเสียงในเร่ืองอะไร โดยการส ารวจและตรวจสอบความรู้ ความถนดั ความช านาญ และ

ความสามารถของตวัคุณเอง และตวัคุณเองมีประสบการณ์มากพอหรือไม่ที่จะถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่

ได้รับโดยเฉพาะประสบการณ์ที่บรรลผุลส าเร็จ (Best Practice) ให้กับผู้อื่น…ถ้ายงัไม่มี….คุณควรวางแผนและจัดสรร

เวลาของตวัคณุเองในการเข้ากลุม่หรือสมาคมตา่ง ๆ เพื่อรับฟังและรับรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกลุม่คน

เหลา่นัน้ 

 

 

 



วิเคราะห์จดุแข็ง..จดุบกพร่อง  

คงไม่มีใครดีสมบรูณ์แบบเสมอไป ทกุคนย่อมต้องมีจุดแข็งและจดุบกพร่องที่ต้องพฒันาและปรับปรุง.. จะมากหรือน้อยก็

เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง…เพียงแต่ขอให้คุณเปิดใจและยอมรับในสิ่งเหล่านัน้…ซึ่งคุณอาจจะส ารวจตวัคุณเองว่ามีจุดแข็งหรือ

จดุบกพร่องอะไรบ้าง หรือสอบถามความเห็นจากบคุคลใกล้ตวั ญาติพี่น้อง หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนสนิทของ

คณุ ซึ่งคณุควรจะประเมินผลการส ารวจจากกลุม่คนเหลา่นัน้ และวางแผนในการด าเนินการต่อไปเพื่อเสริมจุดแข็ง และ

พฒันาจดุบกพร่องของตวัคณุเอง 

สร้างความเช่ือมัน่ 

หากคณุไมม่ีความมัน่ใจในการเข้าสูอ่าชีพของการเป็นวิทยากรที่ต้องพดูตอ่กลุม่คนที่มีต าแหนง่งาน ความรู้ และพืน้ฐานที่

แตกต่างกัน นั่นก็ถือได้ว่าคุณแพ้ใจตัวเองตัง้แต่ยังไม่เร่ิมต้นแล้ว…ขอให้มั่นใจ มุ่งมั่น แน่วแน่กับอาชีพของการเป็น

วิทยากร…ไมม่ีอะไรยากเกินความสามารถ ขอเพียงแตค่ณุมีความตัง้มัน่และเช่ือมัน่ในความคดิของตวัคณุเอง เพราะนัน่จะ

เป็นการสร้างศรัทธาตอ่อาชีพในการก้าวเข้าสูเ่วทีของการเป็นวิทยากรด้วย "ตวัคณุเอง" พลงัศรัทธาในตนเองจะท าให้คณุ

หาหนทางในการพฒันาความรู้และปรับปรุงศกัยภาพของตวัคณุเองเสมอ 

แสวงหาโอกาส  

การแสวงหาโอกาสเพื่อเข้าถึงอาชีพของการเป็นวิทยากรนัน้ไม่ยาก หากคณุคิดวา่ชีวิตนีค้ณุคงไม่มีโอกาสได้เป็นวิทยากร

อย่างที่มุ่งหวงัไว้…แน่นอนชีวิตนีค้ณุคงไม่ได้ก้าวเข้ามาสูอ่าชีพนีไ้ด้…คณุควรหาโอกาสเพื่อพิสจูน์ฝีมือและความสามารถ 

ทัง้นีโ้อกาสของเวทีมีอยูม่ากมายที่ต้องการเปิดรับและให้คณุได้มีโอกาสฝึกการเป็นวิทยากร..คณุอาจเข้าสมาคมและ/หรือ

ชมรมต่าง ๆ ตามสายอาชีพที่เก่ียว…เพียงแตค่ณุค้นหาและวางแผนการเข้าถึงโอกาสเหลา่นัน้…"ถ้าคณุคิดว่าไม่มีหนทาง 

แนน่อนหนทางก็คงไมเ่กิดขึน้" 

วางแผนปฏิบตัิ  

หากคณุพร้อมแล้ว..ลยุทนัที…ไมต้่องรีรออะไร เร่ิมต้นตัง้แตว่นันีโ้ดยการวางแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพื่อด าเนินการ

ตา่ง ๆ ในการก้าวเข้าสูเ่ส้นทางของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยการท าแผนชีวิตของตวัคณุเอง จากการส ารวจข้อมลูตา่ง 

ๆ ของตวัคณุเอง เช่น ความรู้ ความถนดั ประสบการณ์ เป็นต้น ก าหนดสิง่ที่มุง่หวงั และกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องท า รวมทัง้

ระยะเวลาเร่ิมต้นและเวลาที่ส าเร็จ…ขอให้ดตูวัอยา่งที่จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนชีวิตของตวัคณุ 

 

 

 

 



หัวข้อ รายละเอยีด ส่ิงที่มุ่งหวงั กจิกรรม ระยะเวลา 

ความรู้ มีความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ือง 

 Job Description 

 Balanced 

Scorecard 

 Competency " ี ี

 อยากรู้ลึกใน
เชิงทฤษฎ 

ในเร่ืองJob 

Descript

ion, 

Balance

d 

Scorecar

d และ 
Compet

ency 

 คน้ควา้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมจาก  

- ห้องสมุด 

- เวปไซดต่์าง 
ๆ  

-อบรมใน
โครงการ/
หลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มกราคม 2546-

ธนัวาคม 2546 

ความถนดั มีความถนดัในดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ือง 

 Job Description 

 Balanced 

Scorecard 

 เพ่ิมความ
ถนดัในเร่ือง 
Compet

ency 

 รวบรวมการ
จดัท า 
Compete

ncy และ 
ตวัอยา่งจากท่ี
ต่าง ๆ จากคน
ท่ีรู้จกั จาก
วารสารคน 

 ศึกษาตวัอยา่ง
และการจดัท า
Compete

ncy 

ในเชิงปฏิบติั
จากขอ้มูลท่ี
รวบรวมได ้

มกราคม 2546-

ธนัวาคม 2546 

ประสบการณ์  จดัท า Job 

Description 

ให้กบับริษทั xxxxx 

 จดัท า Balanced  

Scorecard ใหสัมา
คม xxxxx 

 เพ่ิม
ประสบการ
ณ์ใน 

เร่ือง 
Compet

ency 

 ช่วยเพ่ือนหรือ
คนรู้จกัจดัท า/
แสดงความ 

คิดเห็น
เก่ียวกบั 
Compete

ncy ท่ี
ก  าหนดข้ึน 

 พดูคุยกบัผูรู้้ท่ี
มี
ประสบการณ์
ในการจดัท า 
Compete

ncy เชิง

มกราคม 2546-

ธนัวาคม 2546 



ปฏิบติั 

จุดแขง็  มีมนุษยสมัพนัธ์ 
 ชอบเรียนรู้  
 เป็นผูน้ าทีม/กลุ่ม 

- - - 

จุดบกพร่อง  มกัโทษตวัเองเม่ืองานไม่ 
เสร็จตามเป้าหมาย 

 จริงจงักบัชีวิตมากไป 

 ลดความ
กงัวลและ
ความ 

จริงจงักบั
ชีวิต 

 อ่านหนงัสือ
เก่ียวกบั
ปรัชญาในการ
ด าเนิน 

ชีวิต  
 เปล่ียนมุมมอง

ความคิดเป็น
ดา้นบวก เช่น  

ฉนัดี ฉนัท าได ้
ไม่มีอะไรยาก
เกิน
ความสามารถ 

- 

(เร่ืองแบบน้ี ค่อย ๆ 
ฝึก อยา่รีบเร่ง..ผลท่ี
เกิดข้ึน..คุณอาจไม่

รู้ตวั) 

ความมัน่ใจ  ชกัชวนให้ผูฟั้งคลอ้ย
ตาม 

 ประหม่าเม่ือถูกซกัถาม 

 ตอบขอ้
ซกัถามได้
ตรง 
ประเด็นและ
เห็นภาพ 

 ฝึกสร้างสมาธิ 
เช่น ออกก าลงั
กาย ฝึกโยคะ 

 ลองตั้งค  าถาม
และคิดหา
ค าตอบก่อน 

 คิดก่อนพดู
อยา่งมีสติ 

- 

(เร่ืองแบบน้ี ค่อย ๆ 
ฝึก อยา่รีบเร่ง..ผลท่ี
เกิดข้ึน..คุณอาจไม่

รู้ตวั) 

เวทีฝึก คน้หาเวทีฝึกจาก 

 สมาคม xxxxx 

 มหาวิทยาลยั xxxxx 

 ชมรม xxxxx 

 กา้วเขา้สู่เวที
ฝึกต่าง ๆ 

 ติดต่อบุคคล
เพื่อหาโอกาส
เขา้สู่เวทีฝึก 

 ส่งประวติัและ
หวัขอ้ท่ีจะพดู 

 ติดตามผลการ
พิจารณา 

มกราคม 2546-

ธนัวาคม 2546 

 

2. การด าเนินการ (Doing) 

หลงัจากที่คณุวางแผนชีวิตของตวัคณุเองเรียบร้อยแล้ว ขัน้ต่อไปนัน่ก็คือ การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนและกิจกรรมที่

ก าหนดขึน้ (แพลนแล้วอย่านิ่ง) ซึ่งในระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตินัน้คุณอาจเจอปัญหาหรือ



อปุสรรคขดัขวาง บางคนรู้จกัวิธีแก้ไขปัญหาและขจดัอปุสรรคได้ด้วยตนเอง แต่ส าหรับบางคนอาจท้อแท้และหมดหวงัไป

เสยีก่อน ดงันัน้ในสว่นนีจ้ะขอกลา่วถึงหลกัจงูใจง่าย ๆ เพื่อใหคณุมีพลงัในการด าเนินการได้ตรงตามแผนที่ก าหนดขึน้เพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรับก้าวสูเ่วทีของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

อยา่ท้อถอย  

ขอให้คิดเสมอว่าทกุปัญหามีทางออก ไมใ่ช่ทกุทางออกต้องมีปัญหา หากคณุเผชิญกบัปัญหาหรืออปุสรรคขดัขวางใด ๆ ก็

ตาม เช่น ได้รับการปฏิเสธจากชมรมที่ติดต่อ หรือตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองที่พูดไม่ชัดเจน เป็นต้น ขอให้คณุมีสติ คิด

หาทางแก้ไขมากกว่าคิดกลา่วโทษตวัเอง เช่น ติดต่อชมรม/สมาคมอื่น ๆ แทน หรือ การฝึกคิด (คิดให้มาก ๆ) และตอบ

ค าถามกบัตวัเองอยู่เสมอ เป็นต้น.. เพียงแต่คณุอย่าถอนตวัเสียก่อน คิดเสมอวา่ "ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้ม หรือ

ท้อแท้กบัชีวิต" 

ไมห่ยดุเรียนรู้  

ความส าเร็จของคนจะขึน้อยู่กับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเรียนเฉพาะในห้อง

อบรมเพียงอย่างเดียว มีหลากหลายวิธีที่คุณจะสามารถเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น จากอินเตอร์เน็ต จากผู้ รู้ 

(Guru) ต่าง ๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเร่ืองนัน้ ๆ จากความคิดเห็นของผู้อื่น หรือแม้กระทัง่จากความผิดพลาดและ

ปัญหาที่เกิดขึน้ ขอแตเ่พียงวา่ในระหวา่งที่คณุก าลงัด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนดขึน้นัน้ คณุอยา่หยดุการเรียนรู้

ของตวัคณุเอง อย่าคิดว่าคณุมีความรู้ และประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ แล้ว คณุก็จะไม่รับรู้ข้อมลูข่าวสารอะไรที่เกิดขึน้..

โลกทุกวนันีเ้ป็นโลกของข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวฒัน์… แล้วคุณเองหล่ะ….จะ

หยดุการเรียนรู้ทัง้ ๆ ที่โลกไมเ่คยหยดุหมนุเชียวหรือ???? 

สร้าง Model  

การสร้างบคุคลตวัอย่าง (Model) ซึ่งอาจเป็นหวัหน้างาน อาจารย์ นกัพูด ที่ปรึกษา นกัธุรกิจหรือใครก็ตามที่คณุช่ืนชม

และช่ืนชอบอย่างมาก ลองค้นหาว่าพวกเขาเหลา่นัน้มีหลกัและเทคนิคการด าเนินชีวิตอย่างไร พวกเขามีแนวทางอย่างไร

ในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ซึง่แนวทางและหลกัการด าเนินชีวิตของพวกเขาจะเป็นสิง่จงูใจคณุในการสร้างพลงั

ใจให้เข้มแข้งมากขึน้ 

3. การตรวจสอบ (Checking) 

บคุคลที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพการงานต่าง ๆ ได้นัน้ย่อมจะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเอง

เป็นระยะ ๆ โดยการประเมินความส าเร็จของกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีคณุได้ก าหนดขึน้ ซึง่ผลลพัท์ของกิจกรรมที่คณุด าเนินการมา

ทัง้หมดนัน้สามารถตอบสนองกบัผลที่คณุคาดหวังหรือต้องการได้บ้างหรือไม่ ในสว่นนีจ้ึงขอแนะน าประเด็นที่คณุควรจะ

ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตา่ง ๆ ของตวัคณุเองเพื่อสร้างความส าเร็จในการก้าวขึน้สูเ่วทีของ "วิทยากร" 



เพิ่มพนูความรู้…ประสบการณ์ 

คณุมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึน้บ้างหรือไม่ ไมว่า่จากการอา่นหนงัสอื ต าราทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 

การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การเข้าสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ หรือการศึกษาข้อมลูและตวัอย่างจริงที่คณุได้รับจาก

หน่วยงานต่าง ๆ …หากคุณยงัไม่เต็มอิ่มกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ คณุควรจะหาทางหรือวิธีการในการพฒันา

และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึน้กว่าเดิม….ความรู้และประสบการณ์ที่ไม่หยุดนิ่ง จะเป็นการสร้างพลงั

ศรัทธาจากบคุคลตา่ง ๆ ที่ได้พบเห็นเป็นอยา่งดี 

 

ขจดัจดุบกพร่อง 

คณุควรตรวจสอบว่าจุดบกพร่องทัง้หลายของคณุได้รับการปรับปรุงบ้างหรือไม่ โดยการตรวจสอบจากการสงั เกตตวัคุณ

เอง หรือการสอบถามความคิดเห็นจากบคุคลรอบข้างตวัคณุ ทัง้นีร้ะยะเวลาในการปรับปรุงจุดบกพร่องของตวัคณุเองใน

แต่ละคนย่อมแตกต่างกนัโดยขึน้อยู่กบัความตัง้ใจและความมุ่งมัน่อย่างแท้จริง…หากคณุปรับปรุงข้อบกพร่องของตวัคณุ

เองได้ มนัจะเป็นการสร้างเสนห์่ให้กบัตวัคณุเอง…จงพยายามและมุง่มัน่ในการปรับปรุงตวัเองเสยีใหม่ 

ประเมินความมัน่ใจ 

หากคณุฝึกฝนตวัเองแล้วไมว่า่จะเป็นการพฒันาองค์ความรู้ ประสบการณ์ แก้ไขจุดบกพร่องตา่ง ๆ แล้ว..ยงัมีอีกสิง่หนึง่ซึ่ง

จะเป็นแรงเสริมของการเป็นวิทยากรได้อยา่งสมบรูณ์แบบ นัน่ก็คือ ความมัน่ใจที่คณุจะต้องพดูตอ่หน้ากลุม่คนจ านวนหนึ่ง 

หากคณุฝึกปฏิบตัิตามแผนท่ีคณุวางไว้แล้ว..คณุควรเร่ิมประเมินและถามตวัคณุเองวา่มีความมัน่ใจมากน้อยแค่ไหน….ถ้า

ยงัไม่พร้อม…ของแบบนีฝึ้กได้..ฝึกคิดใหม่ ท าใหม่ ขอให้ลองดูอีกสกัครัง้..ขอให้คิดถึงเป้าหมายในการเป็นวิ ทยากรมือ

อาชีพไว้เสมอ แล้วทกุอยา่งจะเป็นแรงและพลงัผลกัดนัให้คณุมัน่ใจในการกระท าตา่ง ๆ 

4. การลงมือปฏิบัติจริง (Acting) 

เมื่อคณุมีความพร้อมในทกุอยา่งแล้ว ขอให้คณุเร่ิมก้าวเข้าสูเ่วทีของการเป็นวิทยากรที่ดีและเป็นมืออาชีพ ซึง่ในสว่นตอ่ไป

จะได้กลา่วถึงหลกัปฏิบตัิและเทคนิคต่าง ๆ ของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยจะครอบคลมุถึงการออกแบบหลกัสตูร สื่อ 

และการเลอืกใช้อปุกรณ์ เกมตา่ง ๆ  ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาของเร่ืองที่จะพดู การวิเคราะห์ผู้ ฟัง รวมทัง้เร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ดงันัน้ หากคณุมีการวางแผน การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ แล้ว แน่นอนว่า

คณุสามารถฝึกตวัเองในการเป็นวทิยากรที่ดีได้ …และจงเร่ิมฝึกปฏิบตัิและมองตวัคณุเองตัง้แตว่นันี…้นกักีฬายงัต้องฝึกฝน

เพื่อให้ได้ชยัชนะจากการแขง่ขนั …การเป็นวิทยากรก็เสมือนหนึง่เป็นนกักีฬา "หวัใจของความส าเร็จอยูท่ี่การฝึกฝนและการ

ฝึกปฏิบตัิอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง" สกัวนัหนึง่ชยัชนะยอ่มต้องเกิดขึน้อยา่งแนน่อน  

 


