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เมื่อพูดถึง “ระบบพี่เลี ้ยง” หลายคนมักมีคาถามว่า พี่เลี ้ยงมีประโยชน์อย่างไร ?
ดิฉัน ขอโยนคาถามนี ้ มาให้ น้อง ๆ ช่วยตอบค่ะ แต่ก่อนที่จะตอบขอแนะนาให้ น้อง ๆ รู้ จักกับพี่เลี ้ยงของดิฉัน
ก่อนค่ะ ซึ่งจากการทางานในองค์กรชันน
้ า เป็ นเวลาถึง 19 ปี ดิฉนั มีพี่เลียงถึง 3 คน พี่เลี่ยงแต่ละคนมีประโยชน์หรื อไม่
อย่างไร น้ อง ๆ ลองพิจารณาดูนะคะ
พี่เลี ้ยงคนแรก เป็ นผู้ที่ทางานในหน่วยงานเดียวกัน และเป็ นรุ่ นพี่ 3 ปี เมื่อดิฉนั ก้ าวเข้ ามาเป็ นพนักงานใหม่ พี่
เลียง คนนี ้ให้ การต้ อนรับด้ วยความอบอุน่ เสมือนว่า ดิฉนั เป็ นสมาชิกคนสาคัญของหน่วยงาน พี่เลี ้ยง ให้ คาแนะนาในการ
ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคย รวมทังผู
้ ้ คนที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อ น พี่เลีย่ งได้ เข้ ามาคุยเพื่อให้ ร้ ูสกึ คุ้นเคย ตังแต่
้
เรื่ องเส้ นทางการเดินทางมาทางาน สถานที่ต่าง ๆ ในองค์กรที่ควรรู้ ในเบื ้องต้ น เช่น ห้ องประชุม โรงอาหาร สถานพยาบาล
ห้ องสมุด ศูนย์กีฬา เพื่อให้ ทราบว่า ตังอยู
้ ่ตรงไหนและหากจะต้ องไปใช้ บริ การต้ องทาอย่างไร ส่วนในเรื่ องของคนนัน้ พี่
เลี่ยงได้ พาไปแนะนาให้ ร้ ู จกั กับพี่ ๆ ที่จะต้ องติดต่อประสานงานด้ วย รวมทังฝากให้
้
พี่ ๆ ช่วยดูแล นอกจากนี ้ พี่เลี่ยง ยัง
คอยให้ คาแนะนาถึงเทคนิคการศึกษาและเรี ยนรู้ งานอย่างรวดเร็ ว และบางครัง้ ที่ทางานผิดพลาด โดนหัวหน้ าส่งงาน
กลับมาให้ แก้ ไข พี่เลี ้ยงก็จะคอยให้ กาลังใจ และชี ้แนะถึงแนวทางการแก้ ไข รวมทังแนะน
้
าวิธีการป้องกันความผิดพลาด
เพื่อไม่ให้ เกิดซ ้าอีก นอกจากนัน้ พี่เลี ้ยงยังแนะนาถึงพฤติกรรมที่ควรทาและไม่ควรทาในองค์กร
เวลาผ่านไป 5 ปี ดิฉนั ได้ มีโอกาสทางานในตาแหน่งใหม่ และ โชคดีมากที่หวั หน้ าโดยตรงทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยง
อย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ พี่เลี่ยงคนนี ้ทาให้ ตาราหลายเล่มและนักวิชาการหลายคนต้ องกลับไปทบทวนแนวคิดที่ว่า พี่เลี ้ยง
ไม่ควรเป็ นหัวหน้ าโดยตรง เพราะ หัวหน้ าไม่สามารถทาหน้ าที่พี่เลี ้ยงที่ดีได้ แต่พี่เลี่ยงคนที่สองของดิฉัน ทาหน้ าที่ให้
คาปรึ กษา แนะน า ส่งเสริ ม สนับ สนุน ชี แ้ นะทัง้ เรื่ องงาน และเรื่ องส่วนตัว เช่น การพัฒ นาตนเอง การบริ หารเงิ น การ
ตังเป้
้ าหมายชีวิต เรี ยกว่า ปรึ กษาได้ ทกุ เรื่ องแม้ กระทัง่ เรื่ องเงิน เสมือนเป็ นญาติสนิท พี่เลี ้ยงเป็ นแบบอย่างที่ดีทงในด้
ั ้ าน
การบริ หารงานและบริ หารคน โดยเป็ นหัวหน้ าซึง่ ลูกน้ องทางานอย่างมีความสุข ที่สาคัญสนับสนุนให้ ก้าวหน้ า
และเมื่อเวลาผ่านไปอีก ดิฉนั มีโอกาสเป็ นน้ องเลี ้ยงอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ เมื่อดิฉนั มีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่
ในชีวิตการทางาน นัน่ คือ การเปลีย่ นสายงานใหม่ เปลีย่ นองค์กรใหม่ และตาแหน่งงานใหม่ระดับบริ หาร การเปลี่ยนแปลง
หลายอย่างในคราวเดียวกัน ทาให้ เครี ยดและกังวลกับภาระหน้ าที่ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ ้นเชิง และการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ แต่ความกังวลได้ หายไปทันที เมื่อมีพี่เลี ้ยงคนนี ้ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญในงานนัน้ คอยให้ คาแนะนาและ

สอนงานชนิดที่เรี ยกว่า สอนตังแต่
้ แนวคิดหลักการ ขันตอนการท
้
างาน จนถึงเทคนิคต่าง ๆ รวมทังคอยช่
้
วยเหลือและให้
กาลังใจตลอดเวลา จนทาให้ ทางานได้ อย่างสบายใจและประสบความสาเร็ จได้
มาถึงตรงนี ้ น้ อง ๆ ลองช่วยตอบให้ ด้วยว่า “พี่เลี ้ยงมีประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร”

