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องค์ กรนีม้ ีพ่ เี ลีย้ ง !!
ขณะนี ้ องค์กรต่าง ๆ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการนา ระบบพี่เลี ้ยงมาใช้ ในองค์กรกันเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยที่หลาย
องค์กรกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการสร้ างระบบพี่เลี ้ยง และอีกหลาย ๆ องค์กรกาลังอยู่ในขันตอนของการเริ
้
่ ม Set ระบบพี่
เลี ้ยง ให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและรูปแบบการบริ หารงานขององค์กรอยูค่ ่ะ และไม่ว่า พี่ ๆ น้ อง ๆ
ชาว HR ของเราจะอยูใ่ นขันตอนใดก็
้
ตาม ขอเป็ นกาลังใจให้ ทกุ ๆ คน ประสบความสาเร็ จในการดาเนินการ นะคะ
ก้ าวต่ อไปของพี่เลีย้ ง !
วันนี ้ขอถือโอกาสนาเสนอแนวทางในการต่อยอดให้ ระบบพี่เลี ้ยงเดินหน้ าต่อไปอย่า งมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น โดยการพัฒนาให้
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายตาแหน่ง "พี่เลี ้ยง" ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นตาแหน่งที่มีคณ
ุ ค่า ให้ มีความสามารถ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะพี่เลี ้ยงได้
อย่างมืออาชีพ โดยการ "ปั น้ พี่เลี ้ยงให้ เป็ น โค้ ช" กันค่ะ
โค้ ช และ การ Coaching คืออะไรและทาอย่ างไร!!
หากพูดถึงคาว่า Coach และ Coaching จะเห็นได้ ว่าในวันนี ้ไม่ว่าพวกเราจะก้ าวเข้ าไปในร้ านหนังสือร้ านใดก็ตาม เพียง
แค่กวาดสายตาไปตามชัน้ หนังสือด้ านบริ หารจัดการหรื อหนังสือแนะนา ก็จะพบว่ามีหนังสือมากมายหลายเล่ม ทังไทย
้
และเทศ เขียนถึง เรื่ องราวของ Coach และ Coaching กันไว้ จนทาให้ พวกเรารู้ สึกคุ้นเคยกับสองคานี ้ และ หลายคนก็
แอบสรุปอยูเ่ งียบ ๆ หรื อบางคนสรุปในใจแบบเสียงดัง ๆ ว่า Coaching คงหนีไม่พ้นเรื่ องของ "การสอนงาน" โดยหัวหน้ าทา
หน้ าที่เป็ นเสมือนโค้ ช ทาการสอนงานลูกน้ อง เพื่อให้ ลกู น้ องสามารถทางานได้ อย่างถูกต้ องและบรรลุ เป้าหมายนัน่ เอง แต่
เป็ นเรื่ องเศร้ าของชาว HR เพราะ Line Manager กลับมาจากการอบรม ก็ทาการลงมือสอนงานลูกน้ องกันเลย แต่ปรากฏ
ว่าหลังจากสอนงานไปแล้ ว ปั ญหาต่าง ๆ ข้ างต้ น ยังคงเกิดขึ ้นเหมือนเดิม ดังนัน้ HR หลายท่านก็เลยด่วน สรุ ปว่า Line
Manager ไม่ให้ ความสาคัญกับการสอนงาน หรื อไม่ลงมือสอนอย่างจริ งจัง เป็ นต้ น ในขณะที่ HR อีกหลายคน ได้ มานัง่
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้ จริ งของการเกิดปั ญหาการสอนงานไม่ได้ งานดังกล่าว และได้ เจาะลึกศึกษาคาว่า "Coach และ
Coaching" ว่า ความหมายที่แท้ จริ งนัน้ คืออะไรกันแน่ และทาไมการมอบหมาย ให้ หวั หน้ าทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนงานจึงไม่
ได้ ผล และ HR ก็ค้นพบว่า คาว่า "Coach" ซึ่งขออนุญาตเรี ยกทับศัพท์ว่า "โค้ ช" นัน้ ไม่ได้ มีความหมายว่า ครู ฝึกหรื อผู้ทา

หน้ าที่สอนงานเท่านัน้ ส่วนคาว่า "Coaching" ก็ไม่ได้ หมายความเพียง แค่การสอนงานเท่านันแต่
้ ความหมายของ "โค้ ช
และ Coaching" นัน้ มีความหมายที่กว้ างกว่ามากมายนัก ดังนัน้ หลายท่านคงจะได้ ยินว่า วันนี ้องค์กรชันน
้ า ได้ นาระบบ
การ "Coaching" มาใช้ ในองค์ ก รอย่า งเต็ ม รู ป แบบ โดยสร้ างให้ เกิ ด วัฒ นธรรมการ Coaching และปั น้ ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารมี
ความสามารถในการเป็ น "โค้ ช" อย่างแท้ จริ ง และองค์กร เหล่านัน้ ก็ประสบผลสาเร็ จโดยมีผลการดาเนินงานในภาพรวม
ขององค์กรดีขึ ้น เรี ยกว่า Happy Ending กันไปแล้ วค่ะ
พี่เลีย้ งกับก้ าวแรก ของ การวางรากฐานระบบ Coaching ในองค์ กร
การวางระบบ Coaching ขององค์ ก รชัน้ น า เริ่ ม จากการก าหนดให้ ระบบ Coaching เป็ น นโยบายของ องค์ ก ร สร้ าง
บรรยากาศการทางานให้ เกิ ดความไว้ วางใจกัน กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับ ทาหน้ าที่เป็ น"โค้ ช" ให้ แก่ลกู น้ อง กาหนด
เป้าหมายและ KPI ในการ Coaching และการสอนงานไว้ อย่างชัดเจน และบางองค์กรนาผลการ Coaching ไปเชื่อมโยง
กับระบบ Performance Management อีกด้ วย จากข้ อมูลการสร้ างระบบ Coaching ขององค์กรชันน
้ า สะท้ อนให้ เห็นว่า
การ "Coaching" และ การสร้ าง"โค้ ช" เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวพนักงานที่จะมีผลปฏิบตั ิงานที่สงู ขึ ้น และองค์กรมีผล
ดาเนินงานที่ดีขึ ้น ดังนัน้ วันนี ้หากองค์กรเรา ยังไม่ได้ นาระบบ Coaching มาใช้ อย่างเต็มรูปแบบ ขอนาเสนอให้ เริ่ มนาร่อง
โดยนา บางส่วนของระบบ Coaching มาใช้ ก่อน โดยเชื่อมโยงกับระบบพี่เลี ้ยงของเราค่ะ ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งให้
ระบบ พี่เลี ้ยง และเพื่อวางรากฐานเบื ้องต้ นของระบบ Coaching ให้ แก่องค์กร ซึ่งมีเป้าหมายในเบื ้องต้ น เพื่อส่งเสริ มให้ พี่
เลี ้ยงมีทกั ษะในการ Coaching ให้ แก่น้อง เพื่อให้ ปรับตัวเข้ ากับองค์กรและทางานร่ วมกับองค์กรได้ อย่างอบอุ่นใจ ก่อนดี
ไหมคะ
Coaching Skill สาหรับพี่ ปั ้นพี่เลีย้ งให้ เป็ น "โค้ ช" มือใหม่
Coaching Skill เป็ นอย่างไร เราลองมาดูกนั นะคะ ว่า 6 กระบวนการนี ้น่าจะทาให้ พี่เลี ้ยงของเรา สามารถดูแลน้ อง ได้ ดี
ยิ่งขึ ้น เปรี ยบเสมือนกับ "โค้ ชมือใหม่" ซึง่ ดูแลนักกีฬาหรื อไม่
1. TRUST
ประตูด่านแรกที่จะทาให้ การ Coaching ประสบความสาเร็ จ ดังนัน้ พี่เลี ้ยง ต้ องสร้ างมิตรภาพที่ดีกบั น้ อง ทาให้ น้องรู้ สึก
ผูกพันและสร้ างบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจ ในแบบฉบับของตัวตนที่ แท้ จริ ง อย่างจริ งใจก่อนค่ะ อย่าลืมว่า "พี่เลี ้ยง
เริ่ มต้ นที่ใจ"
2. เปิ ดการสนทนา
เช่น เมื่อพี่เลี ้ยงพบว่า น้ องมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิตนหรื อปฏิบัติงาน พี่เลี ้ยงต้ องบอก วัตถุประสงค์ก่อนว่า
เราจะคุยกันเรื่ องอะไร

3. สร้ างการรับรู้/ยอมรับ
3.1 พี่เลี ้ยงบอกว่า เรื่ องที่จะคุยสาคัญอย่างไร และพี่เลี ้ยงหวังดีอย่างไร เพื่อทาให้ น้องเกิดการยอมรับซะก่อน
3.2 ระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง หรื อพฤติกรรมที่น้องควรจะต้ องแก้ ไข ปรับปรุงหรื อเปลีย่ นแปลง
3.3 บอกผลลัพธ์ ว่า ถ้ าน้ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ จะส่งผลดีต่อน้ องอย่างไร และถ้ าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
ดังกล่าว น้ องจะได้ รับผลเสียหรื อมีผลกระทบอะไรบ้ าง
4. ค้ นหาทางเลือก
ร่วมกับน้ องค้ นหาทางเลือกในการแก้ ไขหรื อปรับปรุง ว่ามีทางเลือกใดบ้ าง
5. สร้ างความมุ่งมั่นที่จะนาไปปฏิบัติ
5.1 พี่เลี ้ยงช่วยประเมินทางเลือกให้ แก่น้อง และให้ น้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใดในการแก้ ไข
5.2 พี่เลี ้ยงสนับสนุนทางเลือกของน้ อง และพิจารณาว่า จะช่วยเหลือสนับสนุนน้ องในด้ านใดได้ บ้าง
6. สรุ ป
6.1 พี่เลี ้ยงสรุปสิง่ ที่คยุ กัน เพื่อให้ เข้ าใจตรงกันว่า น้ องจะต้ องปรับปรุงเรื่ องอะไร อย่างไร เมื่อใด และพี่จะ
สนับสนุนอะไร
6.2 สร้ างให้ น้องเกิด Commitment ในการนาไปปฏิบตั ิ
จากกระบวนปั น้ พี่เลี ้ยงให้ เป็ น "โค้ ชมือใหม่" หากพี่ ๆ น้ อง ๆ ชาว HR ลองประเมินจะพบว่า ถ้ าพี่เลี ้ยงของเรา มี
ทักษะในการ Coaching 6 ขันตอนเบื
้
้องต้ นดังกล่าวได้ จะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งให้ ระบบพี่เลี ้ยงในองค์ กรของเรา มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ได้ อย่างแน่นอน และถ้ าหากเรา มีการพัฒนาทักษะในการสอนงานให้ แก่พี่เลี ้ยงเพิ่มเติมเข้ าไปอีก มี
หวังว่า น้ องเลี ้ยงของเราจะมีทงความสุ
ั้
ขในการทางานและจะมีผลการปฏิบตั ิที่ดีแน่ ๆ ค่ะ

