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ห่
ากไปลัองถ่ามบัุคลัากรทั�วไปว่า ชอบัการอบัรม

พนักงานไหม? คงมีไม่น�อยัที�ตอบัว่า “ไม่ชอบั” 

ถ่�ารวมกบััคาํตอบัที�วา่ “เฉยั ๆ ” ไปดื�วยัแลั�วกค็ง 70-80% เลัยัทีเดืยีัว 

ซึ่้�งนี�หมายัถ่้งคงมีส่วนน�อยัที�ชอบัการอบัรม

สำหรับัผ้�ที�ร้�สก้ เฉย ๆ  ย่ัอมมีปจัจัยัร่วมอยั้ว่่า อบัรมเรื�อง

อะไร แลัะการอบัรมที�ผ่านมาเป็นอยั่างไร ถ่�าเป็นหัวขึ้�อที�สนใจก็

อาจร้�สก้ดืขีึ้้�นมาหนอ่ยั หรือครั�งที�ผา่นมาร้�สก้ดืกีม็แีนวโน�มที�จะร้�สก้

ดืตีอ่การอบัรมไดื�บั�าง แต่ถ่�าไม่เปน็เช่นนั�น การอบัรมพนักงานก็เปน็

เรื�องน่าเบัื�อตลัอดืไปไดื�เช่นกัน

แลั�วอะไรที�เปน็เหตใุห�พนกังานเบัื�อหรือไม่ชอบัการอบัรม

กนัลัะ่? มนักไ็มไ่ดื�มาจากสาเหตุเดืยีัว มนัมหีลัายั ๆ  สาเหต ุซึ่้�งลั�วน

แลั�วเป็นเหตุผลัที�ทำให� ไม่อยากเข่้าอบรมเลยจริง ๆ โดืยัเหตุที�

อาจทำให�พนักงานไม่ชอบัการอบัรมพอจะแบั่งไดื�ดืังนี�

1. จากการอบรมภายใน (ข่ององค์กรเอง) มันก็มี

ปัจจัยัยั่อยั ๆ อีกว่าทำไมอบัรมภายัใน (แบับัอบัรมเอง) อาจไม่ดืี 

แลัะมีขึ้�อเสียั เบัื�องต�นเลัยัดื�านทัศึนคติมันเป็นอะไรที� “คนใกล้

พูด ไม่เหุ่มือนคนอื�นพูด” เป็นสิ�งยัากที�จะไปบัอกว่าใครผิดื 

ใครถ่้ก เพราะอคติมีไดื�ทั�ง 2 ฝึ�ายัต่อการอบัรมแบับัภายัใน แลัะ

หลัายัครั�งหากผ้�อบัรมเป็นหัวหน�างาน ผ้�บัริหาร กอ็าจพด้ืเรื�องวน ๆ  

ที�เป็นปัญหาเดืิม จ้งพ้ดืเรื�องเดืิม แลัะแน่นอนผลัลััพธิ์เหมือนเดืิม 

การอบัรมก็จะอยั้่บันความร้�ส้กเดืิม (ไม่เบัื�อยัังไงไหว)

ครั�นพอคิดืว่าจะไม่พ้ดื ก็ไม่ไดื�อีก ในเมื�อปัญหายัังคงอยั้่ 

ซึ่้�งแม�จะพ้ดืความจริงแต่ถ่�าลั้กน�องจะร้�ตัวหรือยัอมรับัง่ายั ๆ ก็คง

ไม่ต�องมาพ้ดืกันซึ่�ำ ๆ สุดืท�ายัแต่ลัะฝึั�งก็มองว่าต่างเขึ้�าใจพวกตน 

สุดืท�ายัก็กลัายัเป็นแบับัเดืิม… วนไป

แต่ก็มีที�ผ้�อบัรมหรือบัางทีเป็นแค่ผู้ม่สิทธิิ�พูด ไม่พอใจ

เรื�องหน้�งแต่ไม่อยัากตำหนิต่อว่าใครตรง ๆ จ้งใช�วิธิีการ “เสมือน

อบรมแทน” คนที�เกี�ยัวก็อาจไม่รับัร้� คนที�ไม่เกี�ยัวก็พลัอยัเบัื�อไป

ดื�วยั (ฉันทำอะไรผิดื ทำไมต�องว่า/อบัรมดื�วยั) เช่นนี�อคติกับัการ

อบัรมก็เกิดืขึ้้�นไปแลั�ว…

2. เจอว่ิทยากรไม่ถูกใจ ครั�งแรกไม่เท่าไร หลัายัครั�ง

มันก็ฝึังใจ แต่จะกลั่าวว่า “วิทยัากรไม่ดืี” เลัยั ก็อาจเป็นการตัดืสิน

กันเกินไป เพราะความเป็นจริงมันมีหลัายัตัวอยั่าง เช่น วิทยัากร

ที�เก่งแลั�วให�หมดื ใส่เต็มที�ในการอบัรม ผ้�เรียันก็ร้�ส้กมากเกินไป 

วิชาการเกินไป ก็ไม่ชอบั หรือวิทยัากรที�เอาแต่เลั่าเรื�อง ผ้�เรียัน 

อาจจับัประเดื็นเองไม่ไดื� ตีความไม่เป็น ก็ร้�ส้กว่าไม่มีเนื�อหาสาระ 

หรือวิทยัากรบัางท่าน ไม่มีล้ักเลั่น ไม่มีจังหวะผ่อน ก็จะร้�ส้กการ

อบัรมไม่สนุก น่าเบัื�อเกินไป บัางครั�งกิจกรรมมากไป ก็อาจมองว่า

ไร�สาระ ใช�ไม่ไดื�จริงอีก

ดื�วยักลุ่ัมผ้�เขึ้�าอบัรมเองหรือตัวพนักงานมักจะมีพื�นฐาน

ที�ไม่เท่ากัน ทัศึนคติต่อการเรียันร้�ก็ต่างกัน บัรรยัากาศึองค์กร หรือ

ทัศึนคติขึ้องฝึ�ายัจัดืการอบัรม รวมถ่้งปัจจัยัสิ�งแวดืลั�อมอื�น ๆ อาจ

ทำำ�ไมพนัักง�นัเบื่่�อการอบื่รม?
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ไมค่อ่ยัดืเีปน็ทนุอยั้แ่ลั�ว ในแบับัที�วทิยัากรเองกย็ัากจะปรบััตวัหรอื

ปรับัระดืับัการสื�อสารให�เหมาะสมไดื� (*จากประสบัการณ์์ส่วนตัว 

หลัักส้ตรเดืียัวกัน ร้ปแบับัเดืียัวกัน ผลัลััพธิ์ก็ต่างกันไดื�)

แน่นอนว่ามันไม่ง่ายัที�จะทำให�ทุกอยั่างพอดืีกัน แต่

วิทยัากรที�ไม่เขึ้�าใจผ้�เขึ้�าอบัรม ไม่มีความร้�หรือไม่มีประสบัการณ์์

มากพอ ทำงานแต่แบับัเดืิม ๆ ก็มีความเป็นไดื�เช่นกัน รวม ๆ แลั�ว 

พอเป็นเช่นนี�ก็ฝึังความน่าเบืั�อไว�ให�พนักงานต่อไปในแต่ลัะครั�ง

ขึ้องการอบัรม

แลัะก็มีเช่นกันที� องค์กรต�องการหลัักส้ตรที�เป็นเหมือน

ยัาวิเศึษ คาดืหวังว่า 6 ชั�วโมงนั�นจะเปลัี�ยันแปลังทุกอยั่างไดื�ขึ้�าม

คืน จ้งขึ้อให�ทำหลัักส้ตรอัดืแน่นครอบัคลัุมไปทุกหัวขึ้�อ ส่วนตัว 

เจอแบับันี�จะไมร่บััเพราะคดิืว่าทำไมไ่ดื� แตบ่ัางวทิยัากรกพ็ยัายัาม

ทำหน�าที�ตอบัโจทยัใ์ห�ลัก้ค�า สดุืท�ายัในเมื�อพยัายัามอดัืเนื�อหา หรอื

มีเวลัาให�แต่ลัะเรื�องเพียังผิวเผินก็ยัากจะไดื�ผลัลััพธ์ิที�ดืี พนักงาน

เองก็ต�องอบัรมไปแบับันั�น แลั�วก็ร้�ส้กว่าอบัรมอะไรไม่เห็นไดื�

ประโยัชน์…

3. หุ่ลักสูต์รไม่เหุ่มาะสม / เป์็นเรื�องท่�ไม่อยากรู้ จะ

ว่าไปก็คลั�ายัขึ้�อก่อนนี�ที�เกิดืความไม่เหมาะสม ไม่พอดืีกัน เพียัง

แต่บัางทีมันเป็นกระดืุมเม็ดืแรก กล่ัาวคือ วิทยัากรอาจมีความ

สามารถ่ที�ดืี แต่บัางหลัักส้ตรก็อาจมีความจำเพาะ มีวัตถุ่ประสงค์

ที�แตกต่างจากองค์กร, แผนกบัุคคลั, หรือผ้�จัดื เขึ้�าใจ ถ่�าเป็นเช่นนี� 

วิทยัากรอาจบัรรยัายัดีื แต่ถ่�าไม่ใช่สิ�งที�บุัคลัากรต�องการ มันก็ไม่

ถ่ือว่าดืี เพราะไม่มีประโยัชน์อะไร ไปจนถ่้งกลัายัเป็นเขึ้�าใจยัาก

ส่วนหน้�งหากมันเป็นเรื�องที�ผ้�เขึ้�าอบัรมคิดืว่าไม่อยัาก

ร้� ไม่เห็นความจำเป็น อคติยั่อมเกิดืแต่แรกขึ้องการอบัรม เพราะ

เหมือน ถูกบังคับ ให�ไปฟััง ไปเรียันอะไรที�ไม่อยัากเรียัน เช่นนี�

ก็ยัากจะมองการอบัรมนี�ดืี แม�จะเป็นหน�าที�วิทยัากรที�ต�องทำให� 

ผ้�ฟัังสนใจให�ไดื� แต่หลัายัครั�งมันก็ยัากจริง ๆ

4. ผดิท่� ผดิเว่ลา การอบัรมที�ผดิืที� ผดิืเวลัาเปน็ปจัจยััที�มี

หลัายัมติิ แอบัเอาใจยัากอยั้ไ่มน่�อยั เชน่ อบัรมวนัทำงาน พนกังาน

ก็จะห่วงงาน สมาธิิไม่ดืี เหมือนเรียันไม่ร้�เรื�อง ร้�ส้กว่าอบัรมไม่

ไดื�อะไร ก็ไม่ชอบัการอบัรม พออบัรมเป็นวันหยัุดื ก็ไม่พอใจ “นี� 

วันหยัุดืฉันให�มาทำอะไร?” เจอการอบัรมดืีก็ดืีไป เจอไม่ดืีดื�วยัอีก

ยั่อมไม่ชอบัใจเป็นทวีค้ณ์ นั�นอาจว่าดื�วยัเรื�องการ “ผิดืเวลัา”

แต่ผิดืที� ในที�นี�ไม่ใช่สถ่านที� แต่ ผิดท่� หมายัถ่้ง ผิดืจุดื 

ผดิืวตัถ่ปุระสงค์ หรอืผิดืกลัุม่เป้าหมายั (ผดิืคน) เชน่ เราอาจร้�สก้วา่ 

พนักงานมีการสื�อสารการทำงานกันยั�ำแย่ั ก็จัดือบัรมการสื�อสาร 

พนักงานอาจจะร้�ส้กดีืในการอบัรมครั�งนั�น ไดื�ความร้� แต่ปัญหา

กลััยัยัังอยั้่เหมือนเดืิม ยั่อมถ่้กตำหนิ เพ่งโทษ รวมถ่้งมองว่า อบัรม

ไปทำไมไม่ดืีขึ้้�น เช่นนี� ผ้�จัดืก็ไม่ชอบั พนักงานก็ไม่ชอบัการอบัรม 

ไปดื�วยั เพราะเหมอืนถ่ก้นำมาอ�างในการตำหน.ิ. ซึ่้�งบัางครั�งมนัเป็นที� 

“ระบบ” การประสานงานขึ้ององค์กรที�วางไว�ไม่ดีื หรือไม่ไดื�เป็นที�

พนักงาน แต่เป็นที�หัวหน�างาน เช่นนี�อบัรมแค่ไหนก็ไม่มีวันไดื�ผลั


