เทคนิคการบริหารวิทยากรฝึ กอบรม

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com

การพัฒนาและฝึ กอบรม "คน" กาลังเข้ าสู่ยคุ ทอง (ไม่ใช่วยั ทอง) เพราะองค์การเริ่ มมองเห็นแล้ วว่า
ทรั พ ยากรประเภทอื่ นนัน้ ไม่ใช่สิ่ งที่ ส ร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่ง ขันที่ แท้ จ ริ ง และยั่ง ยื นเหมื อนกับ
ทรัพยากรมนุษย์ ในอดีตที่ผ่านมาองค์การมักจะเอาแรงงาน เงินทุน หรื อเทคโนโลยีมาเป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน แต่เครื่ องมือเหล่านันก็
้ คอ่ ยๆลดความสาคัญลงไปเรื่ อยๆ ตามกระแส
ของการเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะที่การให้ ความสาคัญกับ "คน" นันกลั
้ บเพิ่มมากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
เมื่อการพัฒนาและฝึ กอบรมคนขึ ้นแท่นมาเป็ นตัวนาในการชี ้เป็ นชี ้ตายให้ กับองค์การแล้ ว ระบบ
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาและฝึ กอบรมจะต้ องมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้นเช่นเดียวกัน และหัวข้ อหนึ่งที่
อยากจะแนะนาให้ องค์การเริ่ มดาเนินการและปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นและที่กาลังจะ
เกิดขึ ้นในอนาคตคือ การบริหารวิทยากรฝึ กอบรมให้ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริ ห ารวิ ท ยากรมี ค วามส าคัญ อย่ า งไรต่ อ การพั ฒ นาและฝึ กอบรมคนในองค์ ก าร ถ้ า
เปรี ยบเทียบการเรี ยนรู้ เสมือนการตีดาบในสมัยก่อน วิทยากรก็เปรี ยบเสมือนเปลวไฟที่จะช่วยหล่อหลอม
เหล็ กกล้ าให้ อ่อนตัวลงเพื่ อให้ สามารถตีเหล็กกล้ านัน้ ให้ เป็ นดาบนา้ ดีที่ต้องการได้ ดัง นัน้ ถ้ าเราได้ ไ ฟ
(วิทยากร)ที่คณ
ุ ภาพไม่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพของดาบที่ต้องการจะตีด้ วย ถ้ าเราได้ วิทยากรที่มีความรู้ ไม่
ตรงกับสิ่งที่เราต้ องการ เท่ากับเสียเวลาเปล่า ถ้ าวิทยากรไม่ทาการบ้ าน ขาดการเตรี ยมตัว เราก็จะได้ ในสิ่ง
ที่เขาต้ องการจะให้ แต่อาจจะไม่ได้ ในสิ่งที่เราต้ องการจะรับ ถ้ าวิทยากรไม่เข้ าใจลักษณะขององค์การ ไม่
เข้ าใจกลุ่มคนที่เข้ ารับการฝึ กอบรม เราจะได้ แต่ความรู้ที่ดดู ี แต่ไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดผลในองค์การได้
เช่นกัน
เพื่อให้ ได้ วิทยากรที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จะจัดฝึ กอบรม ผู้ทาหน้ าที่จดั ฝึ กอบรมควรดาเนินการ
ดังนี ้

1.

ออกแบบหลักสูตร

การออกแบบหลักสูตร เราในฐานะผู้จดั การฝึ กอบรมควรจะออกแบบหลักสูตรด้ วยตัวเอง อย่ารอให้ วิทยากร
เป็ นผู้กาหนด ถ้ าเราไม่ร้ ูจะกาหนดอย่างไร ก็อาจจะขอตัวอย่างจากวิทยากรหลายๆท่านมา แล้ วมากาหนด
ด้ วยตัวเราเอง เพราะการก าหนดหลัก สูตรจะต้ อ งกาหนดมาจากโจทย์ ความต้ อ งการในการฝึ กอบรม
(Training Needs) ดังนัน้ จึงไม่มีใครกาหนดหลักสูตรได้ ดีกว่าเรา อีกแนวทางหนึ่งคือ เชิญวิทยากรเข้ ามา
พูดคุยเพื่อกาหนดหลักสูตรตังแต่
้ ต้น แต่วิธีการนี ้อาจจะไม่ได้ รับความร่ วมมือจากวิทยากรมากนัก เพราะ
เวลาของท่านเป็ นเงินเป็ นทอง และถ้ าเชิญมาแล้ วจะต้ องยืนยันว่าจะให้ ท่านบรรยายแน่ๆ เท่านันท่
้ านๆจึง
จะมา สาหรับการออกแบบหลักสูตรควรจะต้ องตอบคาถามต่อไปนี ้ให้ ได้ ก่อน


ทาไมต้ องจัดฝึ กอบรมหลักสูตรนี ้?



ผลที่ต้องการจากหลักสูตรนี ้คืออะไร?



หลักสูตรนี ้จัดให้ กบั ใคร ทาไมต้ องเป็ นคนกลุม่ นี ?้



เนื ้อหาเป็ นอย่างไร?



คุณสมบัตขิ องวิทยากรที่ต้องการเป็ นอย่างไร?



จะทราบได้ อย่างไรว่าจัดแล้ วได้ ผลหรื อไม่ได้ ผล?



จะทราบได้ อย่างไรว่าผลที่ได้ ค้ มุ ค่าการลงทุนหรื อไม่?

2.

กาหนดคุณสมบัตขิ องวิทยากร

เมื่ อออกแบบหลักสูตรแล้ ว จะต้ องกาหนดไว้ ด้วยว่า วิทยากรที่ ต้องการจะต้ องเป็ นอย่างไร เช่น เคยมี
ประสบการณ์ด้านโรงงาน เคยบรรยายให้ บริ ษัทที่มีชื่อเสียง มีเทคนิคในการนาเสนอ คุณภาพของเอกสาร
การฝึ กอบรม มืชื่อเสียงในหัวข้ อที่ต้องการ มีเวลาในการเข้ ามาพูดคุยก่อนการฝึ กอบรมและติดตามผลการ
ฝึ กอบรม ค่าวิทยากร เป็ นต้ น
การกาหนดเช่นนี ้คือการทา Checklist ในการคัดเลือกวิทยากรว่าตรงกับความต้ องการของเรามาก
น้ อยเพียงใด อย่าเพียงแต่ต้องจัดอบรมให้ ไ ด้ ตามแผนที่วางไว้ เท่านัน้ ถ้ าเราเอาเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอย่าง
อื่นมาอ้ างเพื่อให้ จดั อบรมให้ ได้ เพียงอย่างเดียวนัน้ ผลเสียที่ติดตามมาคือองค์การเสียเงินเสียเวลาไปฟรี ๆ
นะครับ

3.

สรรหาวิทยากร

การสรรหาวิทยากรสามารถหาได้ หลายวิธี เช่น สอบถามจากเพื่อนๆในบริ ษัทอื่น สอบถามจากสถาบัน
ฝึ กอบรม สอบถามจากสถาบันการศึกษา ดูจากโบรชัวร์ ฝึกอบรมที่ส่งเข้ ามาที่บริ ษัท ดูจากวิทยากรที่เขียน
หนัง สือ หรื อค้ นหาจากอินเตอร์ เน็ต เพราะวิทยากรบางท่านไม่ได้ บรรยายทั่วๆไป แต่จ ะรั บเฉพาะการ
ฝึ กอบรมที่เป็ น In-house ดังนัน้ เราจะต้ องหาจากหลายๆแหล่งประกอบกัน
4.

คัดเลือกวิทยากร

เมื่อได้ ข้อมูลของวิทยากรแล้ ว ให้ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบกับ Checklist ที่เราได้ จดั ทาไว้ ว่าวิทยากรท่าน
ใดมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่เราต้ องการมากที่สดุ ก่อนที่จะทาการคัดเลือก ถ้ าเป็ นไปได้ อาจจะมีการสอบถาม
จากหน่วยงานที่ วิทยากรท่านนัน้ เคยบรรยายในหัวข้ อเดียวกันมาก่อนว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง หรื ออาจจะ
ทดลองเข้ าไปร่วมสัมมนากับวิทยากรท่านนันในหลั
้
กสูตรที่ใกล้ เคียงกับที่เราต้ องการ เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
อีกครัง้ ว่าวิทยากรท่านนันดี
้ จริ งหรื อไม่ การคัดเลือกวิทยากรนอกจากจะดูตามคุณสมบัติที่เราต้ องการแล้ ว
อยากให้ พิจารณาคุณสมบัติข้อหนึ่งเพิ่มเติมคือ วิทยากรท่านนันจะต้
้ องมีวิญญาณของการเป็ นครูหรื อผู้ให้
ไม่หวงวิชา ไม่กั๊กความรู้ แต่ข้อนี ้อาจจะพิจารณาค่อนข้ างลาบากหน่อย คงจะต้ องใช้ ความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัวนะครับ
5.

ประเมินผล

ขันตอนนี
้
้ถือเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ เพราะการคัดเลือกวิทยากรที่ผา่ นมานันเป็
้ นเพียงสมมติฐานที่เราตังขึ
้ ้นมา
ว่าน่าจะเป็ นอย่างนัน้ น่าจะเป็ นอย่างนี ้ แต่ในความเป็ นจริ งของความเป็ นจริ งคือ จะเห็นได้ จากการที่ได้
ฝึ กอบรมจริงแล้ วเท่านัน้ ผู้จดั ฝึ กอบรมจะต้ องกาหนดหัวข้ อในการประเมินวิทยากร(Checklist) ไว้ ล่วงหน้ า
เช่นเดียวกันว่าจะประเมิ นอะไรบ้ าง เช่น การเตรี ยมตัว เทคนิคการนาเสนอหรื อกิจกรรม การบริ หารเวลา
คุณภาพของสื่อ เอกสารประกอบการสัมมนา การตอบคาถาม การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ความตังใจในการ
้
ถ่ายทอด ฯลฯ
ผู้ทาหน้ าที่จัดฝึ กอบรมเปรี ยบเสมือนกรรมการที่ทาหน้ าที่ชีข้ าดว่าวิทยากรท่านนันผ่
้ านเกณฑ์ที่
ต้ องการหรื อไม่ โดยอาจจะนาผลการประเมินวิทยากรของผู้เข้ าอบรมมาประกอบการพิจารณาด้ วย แต่
ไม่ใช่เอาผลที่ได้ จากการประเมินของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมาเป็ นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละคน
มีความต้ องการส่วนบุคคลที่หลากหลาย และเขาไม่ได้ เป็ นผู้ออกแบบหลักสูตร ดังนันผู
้ ้ จดั ฝึ กอบรมที่เคยนัง่

เฝ้าห้ องสัมมนา หลับบ้ างตื่นบ้ าง เดินเข้ าเดินออกบ่อยๆนัน้ จะต้ องเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นกรรมการประเมิน
วิทยากร และต้ องคอยติดตามประเมินเป็ นระยะๆ ตลอดการฝึ กอบรม
ดัง นัน้ การบริ หารวิทยกรฝึ กอบรมจึง ถื อเป็ นหัวใจที่ ส าคัญในการบริ หารงานฝึ กอบรมภายใน
องค์การ เราในฐานะผู้จดั การฝึ กอบรมจะต้ องตระหนักว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้ ในการฝึ กอบรมนัน้
จะต้ องใช้ ให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด การจัดฝึ กอบรมแต่ละครัง้ คือการลงทุนระยะยาว และ
การบริหารวิทยากรถือเป็ นปั จจัยสาคัญตัวหนึง่ ที่จะวัดความสาเร็ จของการบริ หารการฝึ กอบรมได้ เป็ นอย่าง
ดี

