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เชื่อว่าทุกองค์กรมีหลักสูตรสาหรับพนักงานใหม่ บางทีอาจเรี ยกว่า หลักสูตรปฐมนิเทศ, Orientation Program,
New Employee Program ฯลฯ จะเรี ยกอะไรก็แล้ วแต่ละองค์กร แต่ความหมายสาคัญ คือ เป็ นหลักสูตรที่จดั ขึ ้นสาหรับ
พนักงานที่เข้ างานใหม่กบั องค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ พนักงานรู้จกั องค์กรมากขึ ้น สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับองค์กรได้ ง่าย
และเร็ วมากขึ ้น พร้ อมที่จะทางานให้ กบั องค์กร
บางองค์กรอาจกาหนดโครงสร้ างหลักสูตรไว้ ชดั เจน หัวข้ อการสอน ผู้รับผิดชอบ ที่แน่นอน วิธีการนี ้จะทาให้ ผ้ เู ข้ า
อบรมในแต่ละรุ่ นได้ ความรู้ ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เข้ าใจเรื่ องราวขององค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากองค์กร
ไม่ได้ มีการจัดการอบรมสาหรับพนักงานใหม่ที่เป็ นมาตรฐานไว้ แล้ ว คือ ค่ อย ๆ ให้ พนักงานเรี ยนรู้ เอง ซึมซับเอง ไม่มีการ
กาหนดหัวข้ อที่ชัดเจนผู้เข้ าอบรมจะได้ ความรู้ ที่ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์
อารมณ์ ทัศนคติของผู้สอนแต่ละคนที่มีไม่เท่ากัน เป็ นการเสี่ยงให้ พนักงานใหม่ที่เราอุตส่าห์คดั เลือกมาจากผู้ สมัครเป็ น
สิบ ๆ ร้ อย ๆ คน ต้ องเผชิ ญ กับโลกใหม่ในองค์ กรของเราเองอย่างโดดเดี่ยว ทัง้ ๆ ที่ เป็ นหลักสูตรแรกที่ จะสร้ างความ
ประทับใจให้ ผ้ เู ข้ าอบรมแท้ ๆ
ตอนนี ้ HR มือใหม่คงอยากทราบถึงสิ่งที่ควรกาหนดให้ พนักงานใหม่เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความประทับใจแบบรักแรก
พบกันแล้ วนะครับ แบ่งออกเป็ น 6 เรื่ องดังนี ้
เรื่ องที่ 1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับองค์กร หรื อความรู้ เกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่พนักงานได้ รับ เช่น ประวัติองค์กร, การ
กรอกเอกสารเข้ างาน หรื อแบบฟอร์ มต่าง ๆ, เงินเดือนและสวัสดิการ, การคานวณค่าล่วงเวลา, กฎระเบียบและวินยั , สิทธิ์
การลา, ระยะเวลาการทดลองงาน, รถรับส่ง, ที่จอดรถ, เวลาทางาน, เวลาพัก, การเข้ ากะ ฯลฯ เป็ นต้ น
เรื่ องที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน หรื อระบบที่องค์กรได้ รับการรับรอง ทังนี
้ ้ก็ขึ ้นอยู่กบั ระบบหรื อ มาตรฐานของ
แต่ละองค์ กรที่ได้ รับการรับรอง เช่น องค์กรได้ รับการรับรองระบบ ISO 14001 ซึ่งมีข้อกาหนดในการอบรมพนักงานใน
ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
เรื่ องที่ 3 ความรู้ ที่กฎหมายกาหนด เช่น เรื่ อง การอบรมลูกจ้ างตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554 ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องมีการอบรมให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทางาน
แก่ลกู จ้ างทุกคนเป็ นเรื่ องสาคัญและจาเป็ นสาหรับสถานประกอบกิจการทุกแห่ง เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดเนื่องจากการทางานและเพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ ลกู จ้ างได้ รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจาก
อุบตั ิเหตุ หรื อเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคจากการทางาน เป็ นต้ น

เรื่ องที่ 4 Basic Technical Skill ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาหลายองค์กรได้ ให้ ความสาคัญกับการปูพื ้นฐานความรู้เรื่ อง
Basic Technical Skill ให้ กบั พนักงานใหม่ก่อนส่งพนักงานให้ หน่วยงานต้ นสังกัด ทังนี
้ ้ช่วยให้ หน่วยงานต้ นสังกัดไม่ ต้อง
เสียเวลาในการปูความรู้พื ้นฐานทางเทคนิคให้ พนักงานใหม่สามารถ OJT ให้ เข้ าใจถึงกระบวนการทางานใน Process ได้
เลย (หากมีโอกาสจะมาเล่าถึงการกาหนดหัวข้ อ Basic Technical Skill ให้ ฟังนะครับ)
เรื่ องที่ 5 ความรู้ หรื อสิ่งที่องค์กรต้ องการเน้ นย ้า เช่น บางองค์กรเน้ นเรื่ องวินยั ในการทางานมากเพราะถือว่าเป็ น
พื ้นฐานในการทางานที่จะต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนาในด้ านอื่น ๆ หรื อเรื่ องปั ญหาคุณภาพที่ต้องการเน้ นให้ พนักงานทุกคนมี
จิตสานึกรักษามาตรฐานและคุณภาพในงานของตน หากมีสงิ่ ที่องค์กรต้ องการเน้ นย ้าก็ควรแยกประเด็นออกมาเพื่ออบรม
ให้ พนักงานทราบและตระหนักอย่างชัดเจน
เรื่ องที่ 6 ปั จจัยที่จะทาให้ ผา่ นทดลองงาน เรื่ องนี ้หลายคนอาจแย้ งว่าทาไม่เราต้ องสอนให้ พนักงานใหม่ทราบถึง
ปั จจัยที่จะทาให้ ผา่ นทดลองงานด้ วย ในเมือ่ หากพนักงานทาตัวไม่ดีก็ไม่ควรผ่านทดลองงานอยูแ่ ล้ ว เรื่ องนี ้ผมเห็นด้ วยครับ
แต่ที่ต้องอบรมกันในเรื่ องนี ้เพราะว่า เด็กใหม่ ๆ ใส ๆ ที่เพิ่งจบกับมาในยุคนี ้ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง จะให้ ยอมรับกฎ
กติกาอะไรง่าย ๆ ก็ไม่ได้ ต้ องมีคาถามว่าทาไม ทาไม ทาไม อย่างที่หลายคนคงได้ เจอ องค์กรจาเป็ นต้ องชี ้แจงว่าปั จจัย
อะไรบ้ างที่จะทาให้ เขาผ่าน หรื อไม่ผ่านทดลองงาน เพื่ อเป็ นโอกาสในการอธิบายที่มาของแต่ละปั จจัย และเพื่อเป็ นการ
ป้องกันการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยไม่ตงใจของพนั
ั้
กงานใหม่ ซึ่งเชื่อว่าระยะเวลาการทดลองงาน 3-6 เดือน น่าจะ
เพียงพอสาหรับหัวหน้ างานในการพิจารณาว่าใครสมควรได้ ไปต่อ (ขนาดชีแ้ จงขนาดนี ้แล้ วยังทาผิดก็คงต้ องโบกมือลา
ครับ)
การอบรมทัง้ 6 เรื่ องนี ้ อย่างน้ อยต้ องให้ เวลา 3-5 วัน เพื่อให้ พนักงานใหม่ได้ คอ่ ย ๆ เรี ยนรู้ก่อนส่งพนักงานให้ กบั
หน่วยงานต้ นสังกัด ซึ่งหากสามารถจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมได้ หน่วยงานจะได้ ไม่เสียเวลาสอนเรื่ องพื ้นฐานกับพนักงาน
ใหม่อีก สามารถ OJT การทางานในหน้ างานได้ เลย Win-Win ทัง้ HR พนักงานใหม่ และหน่วยงานต้ นสังกัดครับ

