
กลยุทธในการสรางและสรรหาวิทยากร
                                                                              สินี   เจริญพจน *
                                                                                     พุธทรัพย  มณีศรี **

------------------------------
ปจจุบันมีความต่ืนตัวเปนอยางมากในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน     

หนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน ดังจะเห็นไดจากการ
ท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน ไดกํ าหนดไวเปน            วัตถุ
ประสงคหลักของการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.2535-2539) วา      จะเรง
รัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    โดยไดช้ี
ใหเห็นวา แมคุณภาพแรงงานของประเทศจะมีระดับพื้นฐานในเกณฑด ี เม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศเพ่ือนบาน กลาวคือ ประเทศไทยสามารถจัดการศึกษาภาคบังคับใหครอบ
คลุมประชากรในกลุมอายุไดถึงประมาณรอยละ 97 และมีอัตราการรูหนังสือถึงรอยละ
88 ของประชากร แตก็มีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ท้ังแรงงานฝมือ         ชางเทคนิค
และระดับวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน แรงงานสวนเดิมท่ีมีอยูก็เปนแรงงาน   ดอยฝมือและ
ขาดทักษะ ไมสอดคลองกับความตองการแรงงาน1 ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับน้ี จึงไดกํ าหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ    ยกระดับคณุ
ภาพชีวิตเปนเปาหมายหน่ึงในเปาหมายสวนรวมในการพัฒนาประเทศ โดยเนนท้ังดาน
การจัดการศึกษา ฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนระบบ เปนการพัฒนาคุณภาพของ
คนใหมีท้ังคุณธรรม ความสามารถและมีพลานามัยสมบูรณ

ความต่ืนตัวในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ี แมในตางประเทศก็ใหความ
สนใจเปนอยางมาก บางประเทศถึงกับออกมาตรการใหมีการกันเงินคาใชจายสวนหน่ึง
ไวเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคคล หากหนวยงานใดใชจายเงินไปในการพัฒนาบุคคล
-----------------------------------------

* ผูอํ านวยการวิทยาลัยขาราชการพลเรือน  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน   
ก.พ.

**ผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานัก
งาน ก.พ.
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ไมถึงเกณฑท่ีกํ าหนดไว ก็จะตองถูกริบเงินท่ีเหลือน้ันไปเขากองกลางเพ่ือการพัฒนา
บุคคล2

อยางไรก็ดี ความสํ าเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน มิใชอยูท่ีการกัน
เงินทุนสวนหน่ึงไวเพ่ือการพัฒนาบุคคลแตเพียงอยางเดียว ความสํ าเร็จในการพัฒนา
บุคคลใหบรรลุเปาหมายของการยกระดับคุณภาพของคนใหมีท้ังคุณธรรมและความ
สามารถนั้น มีองคประกอบและปจจัยแวดลอมมากมายไมวาจะเปนการกํ าหนดวัตถุ
ประสงคและเปาหมายในการพัฒนาท่ีตรงกับความจํ าเปน การกํ าหนดรูปแบบวิธีการและ
การดํ าเนินการพัฒนาอยางเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงคและกลุมบุคคล ตลอดจน  มี
การประเมินและติดตามผลเพื่อใหมั่นใจไดวา การพัฒนาบุคคลน้ันบรรลุวัตถุประสงค
และเปนประโยชนตอหนวยงาน สอดคลองกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคคล
ในสวนรวม รวมท้ัง ความพรอมในดานทรัพยากรและการใหความสนับสนุนจากบุคคล
ท่ีเก่ียวของทุกฝาย

วิทยากรเปนกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยางย่ิงตอความสํ าเร็จ หรือความลมเหลวของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกเหนือไปจากตัวผูไดรับการอบรมพัฒนา ผูมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในงานดานฝกอบรมพัฒนา และผูบริหารของหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งแมวาบุคคล
3 กลุมหลังท่ีกลาวถึงน้ีจะมีความพรอม ใหความสนับสนุนและมีการจัดเตรียมการดํ าเนิน
การดีเพียงใด หากวิทยากรซ่ึงเปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการท่ีจะเสริมสรางกระตุนใหเกิด
การเรียนรู การเพิม่ทักษะ การปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ี
จะไดรับการอบรมพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมพัฒนาน้ัน ๆ     
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามบทบาทของตนแลว ความพยายามของคนกลุมอื่น ๆ      
ท่ีเหลือก็ไมอาจทํ าใหการอบรมพัฒนาน้ันบรรลุผลตามวัตถุประสงคได

จะหวังใหผูเขาสัมมนาเกิดความรู ความเขาใจ หรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมไดอยาง
ไร ถาวิทยากรท่ีเชิญมาน้ันไมไดเปนแบบอยางท่ีดี ไมมีความเช่ือถือหรือเช่ือม่ันอยางแท
จริงในเร่ืองท่ีพูด ไมมีวิธีการถายทอดท่ีชวนใหนาสนใจ นาเชื่อถือนาติดตาม   ไม
สามารถเช่ือมโยงความรูเชิงวิชาการสูแนวการปฏิบัติได รวมท้ัง การท่ีวิทยากร        ไม
สามารถปรากฏตัวไดทันเวลาท่ีนัดหมาย

จากการสํ ารวจการพัฒนาและฝกอบรมขาราชการในราชการพลเรือนของสถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน ป 2532 พบวา ปญหา อุปสรรคของการพัฒนาและฝกอบรมขา
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ราชการ รอยละ 33.85 มีปญหาเก่ียวกับการขาดแคลนวิทยากร เลือกวิทยากร   ไมไดใน
ชวงเวลาท่ีตองการ วิทยากรขาดความรูความสามารถในการถายทอด วิทยากรขาดการ
เตรียมตัวท่ีดี ไมมีเอกสาร ไมทุมเทใหกับการอบรม ตลอดจนไมมีแหลงขอมูลเก่ียวกับ
วิทยากร ส่ิงเหลาน้ีแมจะเกิดจากสาเหตุตาง ๆ กัน แตก็สงผลใหการอบรมพัฒนาน้ันไม
บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

ฉะนั้น ส ําหรับผูมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการอบรมพัฒนา โดยเฉพาะ
ในลักษณะของการฝกอบรมสัมมนาท่ีตองการมีวิทยากรในชวงเวลาเฉพาะเจาะจง จึงมี
ค ําถามส ําคัญเกิดขึ้นวา “ทํ าอยางไรจึงจะไดวิทยากรท่ีมีความสามารถในชวงเวลา          ท่ี
ตองการ”

โดยเม่ือไดคํ านึงถึงสภาวะท่ีจํ ากัดตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทํ าใหมีความจํ าเปน ตอง
หากลวิธี กลยุทธท่ีจะสรางและสรรหาวิทยากร เพ่ือใหไดวิทยากรท่ีมีความสามารถ
เหมาะสมในชวงเวลาท่ีตองการได

ในการท่ีจะหาคํ าตอบใหแกค ําถามดังกลาวได คงจะตองทํ าความเขาใจรวมกัน
ในเร่ืองตอไปน้ีเสียกอน คือ

1. วิทยากร  หมายถึงใครบาง
2. วิทยากร  มีบทบาทหนาท่ีอยางไร
3. วิทยากร  ที่มีความสามารถควรมีคุณสมบัติอยางไร
4. วิทยากร  จะหาไดจากที่ใด
5. วิทยากร  จะสรางขึ้นไดอยางไร

วิทยากรคือใคร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 อธิบายวา วิทยากร หมายถึง         

ผูทรงความรูความสามารถในศิลปวิทยาของตน ศัพทท่ีใกลเคียงกันในภาษาอังกฤษท่ี
นิยมใชท่ัวไปคือ “Instructor” ซึ่ง Dictionary ของ Webster ใหค ําจ ํากัดความวา
instructor, one who instructs และไดใหค ําอธิบายวา instruct หมายถึง to join together,
to teach, to educate, to import knowledge or information ; to train.

แตในความเขาใจโดยทั่วไป วิทยากร คือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดถายทอดความรู     แลก
เปล่ียนประสบการณกับผูเขารวมการฝกอบรมสัมมนาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มีขอสังเกตุวาคํ า
วา “วิทยากร” นี้ นิยมใชในดานการฝกอบรมพัฒนาของผูท่ีอยูในวัยทํ างานมากกวาการ
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ศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ วิทยากรในสถานศึกษาก็คือ คร ู อาจารย ซึ่งแมวาในบาง
คร้ังจะทํ าหนาท่ีเหมือนกันกับวิทยากรก็ตาม

อยางไรก็ดี ในเชิงวิชาการดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล นักวิชาการดานน้ีมี
มุมมองท่ีกวางขวางออกไป เม่ือกลาวถึง “วิทยากร” เชน วิทยากร คือผูท่ีทํ าหนาท่ีเปน ตัว
การสํ าคัญท่ีจะทํ าใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู เกิดความเขาใจ เกิดทักษะ และ
เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติไปตามวัตถุประสงคและเกิดการเปล่ียนแปลง           ทัศนค
ติเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอน จนกระท่ังทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตาม   วัตถุ
ประสงค3

วิทยากรตามความคิดเห็นของ Malcolm Knowles คือ ผูเปนแหลงความรูหรือ
ผูชวยอํ านวยใหเกิดการเรียนรูในกระบวนการเรียนรูของผูใหญ4 ซ่ึงสอดคลองกับ
นักวิชาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ Leonard Nadler  ซ่ึงไดจัดกลุม
ผูมีหนาท่ีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมผูชํ านาญการเรียนรู
(Learning Specialist) กลุมผูอํ านวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Manager of Human
Resource Development) และกลุมท่ีปรึกษา (Consultant)  โดยไดกลาววา Instructor     
ซ่ึงนิยมใชกันมากในภาคธุรกิจ มีบทบาทหนาท่ีเกินกวาความหมายตามค ําเรียก เพราะ
เปนผูอํ านวยใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ หลายประการ จึงจะขอใชค ําวา
Facilitator แทน 5

ฉะนั้น หากจะวิเคราะหตามความเห็นของนักวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยแลว วิทยากรจึงมิไดหมายถึง ผูทรงคุณวุฒิท่ีทํ าหนาท่ีสอน ถายทอดความรูท่ีตนมี
อยูไปยังผูเรียนรูเทาน้ัน แตยังหมายถึง ผูท่ีอํ านวยการตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากแหลงความรู ซ่ึงจะมาจากตัววิทยากรหรือจากแหลงอ่ืน ๆ ก็ได จนกระท่ังผูเรียนมี
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ท่ีจะนํ าไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเปนจุดประสงค
ข้ันสุดทายของการพัฒนาบุคคลน้ัน ๆ

ดังน้ัน ในบทความน้ีผูเขียนขอทํ าความตกลงไวในเบ้ืองตนวา “วิทยากร” ในท่ีน้ี
หมายรวมท้ังวิทยากรผูทํ าหนาท่ีสอน ถายทอดความรู โดยถือวาองคความรูคือ
ตัววิทยากรเอง และวิทยากรท่ีเปนผูกระตุน อํ านวยใหเกิดการเรียนรู โดยมีแหลงความรูท่ี
กวางกวาอาจเปนตัววิทยากรเอง ตัวผูเรียนและแหลงอ่ืน ๆ ก็ได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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ใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทายท่ีสุด ท้ังน้ี วิทยากรคนเดียวก็อาจทํ าได    ท้ัง
สองบทบาท

วิทยากรมีบทบาทอยางไร
บทบาทของวิทยากร อาจพจิารณาไดจากการทบทวนกระบวนการเพือ่ใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู ดังรูปท่ีแสดงขางลางน้ี

                   มีวิธีการเหมาะสม                          มีความรู ความเขาใจ  ทักษะ
                                                                                         และทัศนคติ

       ----------------------->      --------------------------->     
 มีแหลง        (สอน, Facilitate,     ผูเรียน        มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ      ผลท่ีตองการ
   ความรู                สื่อ,               ซ่ึงเปน         ตอการเรียนรูและการ    (เปล่ียนพฤติกรรม)
( วิทยากร    โสตทัศนูปกรณ)     ผูใหญ)         เปล่ียนพฤติกรรม
ผูเรียนซ่ึง            ฯลฯ
เปนผูใหญ
 มีประสบการณ
เอกสาร ตํ ารา
 แหลงความรูอื่น ๆ

จะเห็นไดวา การเรียนรูเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ี
ตองการมีองคประกอบ คือ

1. ตองมีแหลงความรู ในกรณีท่ีวิทยากรเปนผูทรงคุณวุฒิ แหลงความรูอยูท่ี
วิทยากร บทบาทหลักของวิทยากรในท่ีน้ีคือ ในฐานะผูใหความรู

   ในกรณีท่ีแหลงความรูอยูท่ีตัวผูเรียนรู ซ่ึงถือวาเปนผูใหญท่ีมีประสบการณใน
การทํ างาน บทบาทของวิทยากรคอืทํ าอยางไรจึงจะสามารถดึงประสบการณและความรู
ของผูเรียนเหลาน้ัน มาเสริมสรางใหเกิดการเรียนรูในสวนรวมได บทบาทของวิทยากร
จะเปล่ียนไปเปนบทบาทของผูอํ านวยการใหเกิดการเรียนรู (facilitator)
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   ในกรณีท่ีแหลงความรูอยูท่ีแหลงอ่ืน ๆ เชน เอกสาร บทเรียนสํ าเร็จรูปชุดการ
เรียน ตลอดจนส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ บทบาทของวิทยากรก็เปล่ียนไป ซ่ึงอาจเปนบท
บาทท่ีผสมผสานระหวางวิทยากร (Instructor) ผูอํ านวยใหเกิดการเรียนรู (Facilitator)
และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา (Subject matter specilists) ซ่ึงจะถายทอดความรูไปยัง
ผูเรียนโดยผานเทคนิคตาง ๆ สื่อ เชน แบบเรียนสํ าเร็จรูป, วิดีโอเทป, โดยการดํ าเนินการ
ของผูจัดอบรม หรือพนักงานโสตทัศนูปกรณ ดังน้ัน บทบาทของวิทยากรจึงไมอาจ
แยกไดเด็ดขาดเพียงอยางใดอยางหน่ึง แตจะเปนการผสมผสานกันในระหวางบทบาท
ท่ีกลาวมาน้ี ข้ึนอยูกับแหลงความรูท่ีประสงคจะถายทอดไปยังผูเรียนวามาจากแหลงใด
และมีวิธีด ําเนินการถายทอดอยางไร

2. ตองมีวิธีการท่ีเหมาะสม จะควรใชวิธีการเชนใดจึงจะสามารถถายทอดความรู
จากแหลงความรูไปสูตัวผูเรียนรูใหไดผลในการเพ่ิมพูนความรู ทักษะใหสามารถทํ าได
ใหมีทัศนคติท่ีดีในงานจนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํ างาน ก็ข้ึนอยู
กับองคประกอบหลาย ๆ ประการ เชน ความถนัดของวิทยากร แหลงความรูท่ีมี กลุม
ผูเรียนรู อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ส่ิงเหลาน้ีจะเปนตัวกํ าหนดวาควรจะใชวิธีการ
บรรยาย สาธิต อภิปรายกลุม เรียนดวยตนเอง ฯลฯ ไมวาจะเปนวิทยากร ผูอํ านวยใหเกิด
การเรียนรู หรือทํ าหนาท่ีฝกอบรม ก็จะตองเปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการเลือกใชเทคนิค
วิธีการท่ีเหมาะสม

3. สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม    ค ําวิจารณ
ท่ีผูมีหนาท่ีในการอบรมและพัฒนาบุคคลไดรับอยูเสมอ ๆ ประการหน่ึงก็คือ ผูที่ผาน
การอบรมแมจะไดรับการเพ่ิมพูนใหมีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding)
มีทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ท่ีเหมาะสมเพียงใดก็ตาม เม่ือกลับเขาสูสถานท่ี
ทํ างานภายในสภาพแวดลอมเดิมในองคการแลว ก็มิไดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีตองการอันเปนวัตถุประสงคของการอบรมและพัฒนาน้ัน ๆ แตอยางใด จึงเกิด
ค ําถามท่ีวา ทํ าอยางไรจึงจะสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการทํ างานไดและวิทยากรจะมีบทบาทในเร่ืองน้ีหรือไมเพียงใด

สรุปไดวา “วิทยากร” มีบทบาทสํ าคัญ 3 ประการ คือ
1. บทบาทในฐานะผูสอน ผูใหความรู
2. บทบาทในฐานะผูอํ านวยใหเกิดการเรียนรู และ
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3. บทบาทท่ีจะตองพจิารณากันตอไปคือ บทบาทในฐานะผูกอใหเกิดสภาพ
แวดลอมท่ีเอ้ือตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํ างานในหนวยงาน

เพื่อใหวิทยากรสามารถปฏิบัติตามบทบาทท้ังสามประการขางตนไดอยางม ี  
ประสิทธิภาพ Malcolm Knowles เสนอวา วิทยากรซ่ึงถือเปน Adult Educator ควรมีหนา
ท่ีดังน้ี

1. หนาท่ีในการวิเคราะห (Diagnostic function) โดยการชวยผูเรียนวิเคราะห
ความตองการ หรือจุดประสงคท่ีตองการเรียนรู

2. ทํ าหนาที่ในการวางแผน (Planning function) โดยการวางแผนรวมกันกับ
ผูเรียนเพ่ือลํ าดับข้ันตอนในการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค

3. หนาท่ีในการสงเสริม เราใจใหเกิดการเรียนรู (Motivational function) โดยการ
สรางสถานการณท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดความตองการ สนใจท่ีจะเรียนรู

4. หนาท่ีในการถายทอดใหเกิดการเรียนรู (Methodological function) โดยการ
เลือกใชเทคนิควิธีการท่ีจะกอใหเกิดความตองการเรียนรูใหไดมากท่ีสุด

5. หนาท่ีในการจัดหาทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู (Resource function)
โดยการจัดหาผูทรงคุณวุฒิ เอกสาร ตํ ารา ท่ีจะชวยเรงเราใหเกิดความสนใจในการเรียน
ย่ิงข้ึน

6. หนาท่ีการประเมินการเรียนรู (Evaluative function) โดยการชวยผูเรียนหาวิธี
การประเมินวาผลการเรียนรูน้ันตรงตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด

Leonard Nadler ไดเสนอแนะหนาที่ของวิทยากรในฐานะผูอ ํานวยใหเกิดการ
เรียนรู (facilitator) ไวดังนี้

1. เตรียมการสอน (Prepares to give Instruction) ท้ังในดานเน้ือหาสาระ วิธีการ
และอุปกรณท่ีจะใชในการถายทอดความรูและกอใหเกิดการเรียนรู

2. หาความรูเก่ียวกับผูเรียน (Becomes Familiar with the Learners) โดยจะตอง
ทราบขอมูลขาวสารและภูมิหลังของผูเรียน เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตํ าแหนง
หนาท่ี อายุงาน ซ่ึงจะชวยในการสรางและเลือกใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยให
เกิดการเรียนรู ท้ังน้ี Nadler ไดช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของการหาความรูเก่ียวกับตัว
ผูเรียนซ่ึงจะชวยใหทราบความตองการของผูเรียน (learner needs) กับความจํ าเปนในการ
ฝกอบรม (training needs) ซ่ึงเกิดข้ึนกอนในชวงของการสรางหลักสูตรและอาจกระทํ า
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โดยผูอ่ืน แตการหาความรูเก่ียวกับตัวผูเรียนน้ี เกิดข้ึนในระหวางการเรียนรูและเปนส่ิงจํ า
เปนสํ าหรับวิทยากรและผูอํ านวยใหเกิดการเรียนรู

3. ชวยอํ านวยการเรียนรู (Facilitates the Learning Experience) โดยการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรู เชน เปนผูนํ ากลุมอภิปราย หรือแมแตจัดหา
อุปกรณตาง ๆ เพ่ือชวยในการเรียนรู

4. หนาท่ีอ่ืน ๆ เชน การประเมินผลการเรียนรู เปนตน

คุณสมบัติที่พึงประสงคของวิทยากร
Malcolm Knowles ไดกลาวถึงคุณสมบัติของวิทยากรไวหลายประการ นอกจาก

การมีคุณวุฒิเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมแลว ยังควรจะตองมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบดวยท่ี
ส ําคัญคือ

1. มีประสบการณ ประสบผลสํ าเร็จในการปฏิบัติงานในเร่ืองท่ีเปนวิทยากร
2. มีความกระตือรือรน เช่ือม่ันในเร่ืองท่ีจะสอนและเต็มใจท่ีจะถายทอดความรู

นั้นใหผูอื่น
3. มีความเขาใจในผูเรียนซ่ึงเปนผูใหญ โดยจะตองมีบุคลิกท่ีเหมาะสม เชน เปน

มิตร มีอารมณขัน มีความสนใจในตัวผูเรียน ตลอดจนการแตงกายท่ีเหมาะกับกาละเทศะ
4. มีความคิดสรางสรรคในการคิดคน เลือกใชเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะชวย

ใหเกิดการเรียนรู มิใชเพียงเพื่อการใหขาวสาร ความรูแกตัวผูเรียนโดยท่ีไมแนวาผูเรียน
จะสามารถเรียนรูไดหรือไม

5. ตองเขาใจหลักการเรียนรูของผูใหญ
สวนในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน สถานะทางสังคม ความมีช่ือเสียงสวนตัวและ

ประสบการณในการเปนวิทยากรน้ัน Knowles เห็นวา จะมีความส ําคัญก็ตอเมื่อมีความ
สอดคลองกับคุณลักษณะท้ัง 5 ขอท่ีกลาวถึงขางตนเทาน้ัน

ส ําหรับ Leonard Nadler ก็มีความคิดท่ีคลายคลึงและเพ่ิมเติมในสวนท่ีเก่ียวกับ
คุณสมบัติท่ีพึงประสงคของผูอํ านวยใหเกิดการเรียนรู (facilitator) โดยเห็นวาจะตอง
มีคุณสมบัติดังน้ี
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1. เขาใจหลักการเรียนรูของผูใหญ ท้ังในเชิงจิตวิทยา สังคมและทางกายภาพโดย
จะตองเขาใจความตองการเรียนรูของผูใหญในสภาวะการณตาง ๆ       รวมท้ังสุขภาพ
รางกาย และการจัดสถานท่ี ส่ิงอํ านวยความสะดวกท่ีจะมีผลตอการเรียนรูของผูใหญดวย

2. รูจักเลือกใชส่ือและอุปกรณเสริมการเรียนรูตาง ๆ
3. รูวิธีการจัดช้ันเรียน ใหมีสภาพเหมาะสมกับการเรียนรูของผูใหญ
4. รูวิธีการประเมินผล
5. รูวิธีจัดกระบวนการกลุม การนํ าเสนอ และการทํ างานรวมกับผูอ่ืน
นอกจากนักวิชาการท้ังสองทานน้ีแลว Aaron J. Elkins 6  ยังใหความเห็น

เก่ียวกับคุณสมบัติของวิทยากรไวอยางนาสนใจวา
1. จะตองเปนผูมีความประสงค พึงพอใจที่จะใหความรู ฝกอบรมพัฒนาผูอ่ืนและ

จะตองมีคุณสมบัติพิเศษคือ
2. รูจักคิดดวยตัวของตัวเอง
3. รูจักเช่ือมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีเขากับการปฏิบัติในหนวยงาน
4. ตระหนักถึงความจํ าเปนท่ีจะตองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํ างานใน

หนวยงานน้ัน ๆ และพรอมท่ีจะทํ างานหนักเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว

จะหาวิทยากรที่มีประสิทธิภาพไดจากไหน
ในการพิจารณาวาจะหาวิทยากรไดจากแหลงใดน้ัน         มีขอควรค ํานึงท่ีสํ าคัญ

4 ประการ คือ
1. บรรยากาศในการเรียนรู  ไดแก
   1.1 ศรัทธา ความเคารพ เช่ือถือในบุคลิกภาพของวิทยากร
   1.2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูเรียน ในการเลือกเน้ือหาสาระท่ี

ประสงคจะเรียน
   1.3 ผูเรียนควรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และใหขอมูล ขาวสาร และ
   1.4 การรับผิดชอบรวมกันในการกํ าหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการ

เรียนรู และการประเมินผล
ท้ัง 4 ประการน้ี จะมีผลตอการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอความสนใจและการ

เรียนรูของผูใหญ
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2. วัตถุประสงคของการฝกอบรมพัฒนา  ไดแก
   2.1 ตองการใหความรูในเชิงวิชาการ เพ่ือใหผูฟงไดรับทราบพัฒนาการของวิชา

การใหม ๆ วิทยากรเองควรเปนผูทรงคุณวุฒิในหลักวิชาน้ัน ๆ
   2.2 ตองการเพ่ิมความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน วิทยากรควรเปนผูเช่ียว-

ชาญ ผูชํ านาญในงานนั้น ๆ
   2.3 ตองการพัฒนาจิตสํ านึก ทัศนคติ จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในการทํ างาน วิทยากรควรไดรับการยอมรับวาเปนตนแบบท่ีดี เปนผูท่ีประพฤติปฏิบัติ
จริงในเร่ืองน้ัน ๆ

เม่ือไดทราบวัตถุประสงคในการฝกอบรมและพัฒนาน้ัน ๆ วาเปนขอ 1, 2, 3
หรือท้ังสามขอ ก็จะชวยใหสามารถเลือกหาวิทยากรไดงายข้ึน

3. แหลงของวิทยากร
ถาจะมองอยางกวาง ๆ สามารถหาวิทยากรไดจาก 2 แหลง คือ จากแหลง

ภายนอกองคการ และแหลงภายในองคการ
   ก. แหลงภายนอกองคการ  ไดแก
      1. สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ส ําหรับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

เชิงวิชาการ
      2. สมาคม สถาบันวิชาชีพ เชน สภาทนายความ แพทยสมาคม สภาหอการคา
      3. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคกรอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานเฉพาะดาน เชน

องคกรกลางการบริหารงานบุคคล ส ํานักงบประมาณ ส ํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 

ข. แหลงภายในองคการ  ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบังคับบัญชา ผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานน้ัน ๆ

   วิทยากรท่ีไดจากท้ังสองแหลงน้ี จะมีสวนชวยสงเสริมขอควรคํ านึงในสวนท่ี
เก่ียวของกับการสรางบรรยากาศในการเรียนรู และวัตถุประสงคของการฝกอบรมและ
พัฒนา ดังตอไปน้ี

1. ในกรณีที่ประสงคจะใหความรูเชิงวิชาการเฉพาะดาน เพื่อใหผูฟงได
รับทราบพัฒนาการทางวิชาการใหม ๆ ก็อาจเชิญอาจารยจากสถาบันการศึกษา ซึ่งได
ศึกษาคนควาและสอนเก่ียวกับวิชาการน้ันมาเปนวิทยากร
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      ในดานบรรยากาศของการเรียนรู ความเปนผูทรงคุณวุฒิและช่ือเสียงเกียรติ
คุณในฐานะผูศึกษาในเรื่องนี้อยางจริงจังจะชวยสรางความสนใจและความเชื่อมั่นใหแก
ผูเรียน

   2. ในกรณีท่ีประสงคจะเสริมความรู ทักษะ และใหแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานได ก็อาจเชิญวิทยากรจากสถาบันท่ีเก่ียวของ เชน องคการกลางการบริหาร
งานบุคคล สภาทนายความ มาเปนผูใหความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ

      ในดานบรรยากาศในการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดความเช่ือม่ันวา ส่ิงท่ีได
รับทราบน้ันสามารถปฏิบัติไดจริง ไมใชเปนเพียงภาคทฤษฎี หรือผลท่ีไดจากการศึกษา
คนควา ซ่ึงยังไมไดมีการนํ ามาปฏิบัติในบรรยากาศการทํ างานจริง

   3. ในกรณีท่ีตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํ างานใน
องคการน้ัน ๆ จะตองไดวิทยากรท่ีสามารถเช่ือมโยงความรูทางทฤษฎีและประสบการณ
ในการทํ างานเขาดวยกัน และถาจะใหดีย่ิงข้ึนควรจะตองเปนผูท่ีสามารถกระตุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทํ างานใหได วิทยากรจึงควรจะตองมีความรู ความ
เขาใจในบรรยากาศการทํ างานและปญหาของหนวยงานน้ันไดเปนอยางดี รวมท้ัง
สามารถสร างบรรยากาศในการทํ างานท่ีจะเอ้ือต อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม                 
ท่ีพึงประสงคดวย

      ในกรณีเชนน้ี วิทยากรภายในหนวยงาน โดยเฉพาะผูบังคับบัญชาระดับ
สูง จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเหมาะสมกวาวิทยากรจากภายนอกหนวยงาน

4. ทรัพยากรท่ีมี ทรัพยากรท่ีหนวยงานจะสามารถจัดหามาใชในสวนท่ี
เก่ียวกับการสรรหาวิทยากรจะเปนตัวตัดสินและตอบคํ าถามท่ีวา เราจะสรรหาวิทยากรท่ี
มีประสิทธิภาพไดจากท่ีใด ทรัพยากรท่ีสํ าคัญ ซ่ึงจะตองนํ ามาประกอบการพิจารณาคือ

      4.1 เงินงบประมาณ มีเพียงพอท่ีจะเชิญวิทยากรจากภายนอกหรือไม
      4.2 ตัวบุคคล (วิทยากร) ท่ีเหมาะสมมีอยูภายนอกหรือภายในองคการ
      4.3 อุปกรณ มีอุปกรณอยางอ่ืนใดท่ีจะใชสนับสนุนหรือใชแทนวิทยากรหรือ

ไม
      4.4 สถานท่ีในการอบรมพัฒนา สะดวกท่ีจะจัดหาวิทยากรจากภายนอก

เพียงใด
      4.5 เวลา กระช้ันเกินไปหรือไมท่ีจะเชิญวิทยากรภายนอก
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กลาวโดยสรุป ในการพิจารณาตอบคํ าถามท่ีวาจะหาวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพได
จากท่ีไหน ภายใตขอจํ ากัดตาง ๆ โดยเฉพาะขอจํ ากัดในดานทรัพยากร ซึ่งผูมีหนาที่ความ
รับผิดขอบในการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลไมอาจจะหลบเล่ียงได เชน ขอจํ ากัดในดาน
เงินงบประมาณ ดานตัวบุคคลคือวิทยากร ดานอุปกรณเคร่ืองอํ านวยความสะดวกตาง ๆ
ท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา สถานท่ีและเวลาท่ีใชในการดํ าเนินงาน เมื่อไดน ํา
ขอจํ ากัดเหลาน้ีมาเปนฐานของการพิจารณา เปรียบเทียบกับขอควรคํ านึงอีก 3 ประการ
ขางตน คือ บรรยากาศในการเรียนรู วัตถุประสงคของการฝกอบรมพัฒนาและแหลง
วิทยากรแลว ก็จะชวยใหการพิจารณาสรรหาวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพเปน   ไปไดอยาง
เหมาะสมยิ่งขึ้น

ประเภทของวิทยากร
วิทยากรอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. วิทยากรเฉพาะดาน เชน ดานชาง ปาไม ภาษีอากร ซ่ึงสวนใหญมักเปน

วิทยากรภายในองคการ
2. วิทยากรท่ัวไป เชน ดานการบริหาร ดานการบริหารงานบุคคล และดานการฝก

อบรม ซ่ึงอาจเปนวิทยากรภายในองคการหรือภายนอกองคการ

ปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิทยากร
1. วิทยากรเฉพาะดาน

1.1 !ความสามารถในการถายทอด วิทยากรเหลาน้ีแมจะมีความรู ความสามารถ
ในวิชาชีพของตน แตอาจไมไดรับการฝกอบรมใหมีวิธีการถายทอด รวมท้ังการเปน
วิทยากรท่ีเหมาะสม

1.2 !การยอมรับ วิทยากรภายในองคการสวนมากมักไมคอยไดรับการยอมรับ
1.3 !จํ านวนนอย วิทยากรซ่ึงมีความรูความสามารถและมีประสบการณในวิชา

ชีพสาขาตาง ๆ มีจํ านวนไมมากนัก
   1.4 ผูบังคับบัญชาไมยินยอมใหเปนวิทยากร ผูบังคับบัญชาบางทานไมสงเสริม

และสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาเปนวิทยากร เพราะเห็นวาจะทํ าใหขาราชการผูนั้น
ปฏิบัติงานในหนาท่ีไดนอยลง
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   1.5 ไมสนใจท่ีจะเปนวิทยากร
2. วิทยากรท่ัวไป
   นอกจากจะมีปญหาท่ัวไปเชนเดียวกับวิทยากรเฉพาะดานแลว วิทยากรท่ัวไปยัง

มีปญหาเพ่ิมเติม ดังน้ี
   2.1 ขาดการพัฒนาความรูเชิงวิชาการ
   2.2 หนวยงานไมสนับสนุนใหไปเปนวิทยากรภายนอกองคการ

กลยทุธในการสรางวิทยากร
1. การสรางวิทยากรโดยตรง
   1.1 วิทยากรเฉพาะดาน วิทยากรเหลานี้มีความรูความสามารถในวิชาชีพนั้น ๆ

อยูแลว การจะสรางใหเปนวิทยากรท่ีดีก็คือการฝกอบรมใหมีความรูและมีทักษะในการ
ถายทอดและการเปนวิทยากร

   1.2 วิทยากรท่ัวไป การสรางวิทยากรท่ัวไป สรางยากกวาวิทยากรเฉพาะดาน
เพราะจะตองคัดเลือกบุคคลท่ีมีพ้ืนความรูทางดานน้ัน แลวฝกอบรมความรูทางดานน้ัน
เพ่ิมเติม กอนท่ีจะฝกอบรมใหมีความรูและมีทักษะในการถายทอดและการเปนวิทยากร
เชนเดียวกับวิทยากรเฉพาะดาน

2. การสรางตัวคูณวิทยากร โดยการฝกอบรมเขมวิทยากรในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดย
เฉพาะ พรอมท้ังมีชุดฝกอบรมให แลวใหวิทยากรเหลาน้ีสรางวิทยากรอีกตอหน่ึง

3. การขยายฐานผูสรางวิทยากร วิทยากรจะไมเพ่ิมมากข้ึนนัก หากสถาบันหรือ
หนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาบุคคลขาดความเขมแข็ง หรือไมอยูในสถานะท่ีจะมี
อิทธิพลตอการกํ าหนดนโยบายในดานการพัฒนาบุคคล ดังน้ัน จึงจํ าเปนตองสนับสนุน
ใหมีสถาบันหรือหนวยงานพัฒนาบุคคลใหมากข้ึน และสรางความเขมแข็งใหกับสถาบัน
หรือหนวยงานท้ังสถานภาพและคุณภาพของคนในสถาบันหรือหนวยงานน้ันเสียกอน

4. กลยุทธในการเขาประชิดถึงตัว
   4.1 ส ําหรับผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสรางวิทยากร เม่ือเห็นวาบุคคลใดมี

ศักยภาพในการเปนวิทยากร ควรจะติดตอขอใหบุคคลผูน้ันเปนวิทยากร โดยสงเขา
ฝกอบรมหลักสูตร “วิทยากรฝกอบรม” (instructor training)
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   4.2 ส ําหรับผูท่ีมีหนาท่ีจัดการฝกอบรม เมื่อเห็นวาบุคคลใดมีความรู
ความสามารถในการเปนวิทยากร ก็เขาไปหาและติดตอขอใหเปนวิทยากรทันที

--------------------------------
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