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“การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
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การฝึ กอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็ นเครื่ องมือการพัฒนาบุคลากรด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิจริ งจากสถานที่จริ ง เป็ น
การให้ คาแนะนาเชิงปฏิบตั ิในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรื อเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื ้นที่การทางาน ในช่วงเวลาการ
ทางานปกติ ซึ่ง OJT นันจะออกแบบเพื
้
่อเน้ นประสิทธิ ภาพการทางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็ นพืน้ ฐาน (Skill –
Based) ให้ พนักงานเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้ ด้วยตนเอง อีกทังองค์
้ การสมัยใหม่มกั จะใช้ เครื่ องมือ OJT ในการ
สร้ างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อที่เรี ยกว่า Knowledge Sharing เพื่อลดช่องว่างความรู้ ของคน
ในองค์การให้ มากที่สดุ
ทังนี
้ ้การฝึ กอบรมในขณะทางานสามารถดาเนินการโดยผู้บงั คับบัญชาหรื อพนักงานคนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่ องนัน้ ๆ เครื่ องมือพัฒนานี ้มักนามาใช้ สาหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ ามาทางาน สับเปลี่ยน โอนย้ าย เลื่อนตาแหน่ง มี
การปรับปรุงงานหรื อต้ องอธิบายงานใหม่ ๆ ผู้บงั คับบัญชาจะมีหน้ าที่ทา OJT ให้ กบั พนักงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
เพื่ อ สอนให้ พนัก งานทราบและเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ คู่ มื อ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง าน (Procedure) วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน (Work
Instruction) คู่มือการทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน (Rules & Regulation) หรื อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ ซึ่งมาตรฐานการทางาน แม้ ว่าจะเปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ แต่
บริ ษัทยังคงรักษาความมีประสิทธิ ภาพในการทางานต่อไปได้ ทาให้ บริ ษัทมีการควบคุมคุณ ภาพตามระบบมาตรฐาน
คุณภาพต่าง ๆ เช่น มาตรฐานผลิต ภัณฑ์อตุ สาหกรรมระบบการจัด การอาชีว อนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้ น พบว่า
เครื่ องมือ OJT มักนิยมใช้ กนั มากในการพัฒนาพนักงาน อีกทังผู
้ ้ ตรวจสอบ (Auditor) จากองค์การภายนอกมักสอบถามถึง
แผนการพัฒนาความสามารถของพนักงานด้ วยแนวทาง OJT ขององค์การเสมอ
On the Job Training และ Coaching – บ่อยครัง้ ที่ผ้ บู ริ หารมักจะมีคาถามว่าการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน
และการสอนงานนัน้ มีค วามเหมื อนหรื อต่างกันอย่างไร พบว่าค าทัง้ สองนีม้ ี ลกั ษณะที่ใกล้ เคี ยงกัน มากนั่นก็ คือ เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาให้ พนักงานมีความสามารถในการทางานที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามประเด็นที่ตา่ งกันของแนวคิดทังสอง
้
เรื่ อง ได้ แก่



On the Job Training
เกิดการเรียนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง
ในภาคสนาม สถานที่จริง





เครื่ องมือนี ้จาเป็ นจะต้ องใช้ ควบคูไ่ ปกับ
การสอนงานเสมอ เพื่อใหผู้เรี ยนเกิดความ
เข้ าใจที่ถกู ต้ องในการปฏิบตั ิงาน





เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะ (Skills) เกิดความ
ชานาญในการปฏิบตั ิงานจริ ง





เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
จานวนกลุม่ คนไม่จาเป็ นต้ องมากนัก
เพราะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กปฏิบตั ิจริงจาก
สถานที่จริ ง โดยผู้สอนจะต้ องติดตามเพื่อ
ชี ้แนะว่าข้ อใดพึงปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ



Coaching
ไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิใน
ภาคสนามเท่านัน้ สามารถจาลอง
สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ พนักงานได้
ฝึ กฝนและฝึ กปฏิบตั ิ
เครื่ องมือนี ้ไม่จาเป็ นจะต้ องใช้ ควบคูก่ บั
OJT เป็ นการสอนในลักษณะ Off the Job
Training ได้ นัน่ ก็คือ การสอนที่ไม่ใช่
สถานที่หรื อสถานการณ์จริง
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitudes) ที่
ดีขึ ้นจากการสอนงาน
สามารถทาการสอนงานได้ ทงกลุ
ั ้ ม่ คน
ขนาดเล็กหรื อขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ในการสอนงาน

ขัน้ ตอนการฝึ กอบรมในขณะปฏิบัติงาน – การทา OJT มีขนตอนและหลั
ั้
กปฏิบตั ิในรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนการสารวจ – ผู้บงั คับบัญชาสารวจและดูวา่ งานใดจาเป็ นต้ องให้ พนักงานมีความรู้ เพื่อปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างถูกต้ อง ทักษะใดจาเป็ นสาหรับการทางานนัน้ ๆ รวมทังส
้ ารวจดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะฝึ กอบรม
ในขณะปฏิบตั ิงานเป็ นใคร เป็ นพนักงานใหม่ หรื อพนักงานที่มีประสบการณ์การทางานแล้ ว
2. ขัน้ ตอนการวางแผน – ผู้บงั คับบัญชากาหนดขอบเขต วางแผนระยะเวลา ระบุความคาดหวัง แผนการ
ดาเนินงาน เป้าหมายและผลลัพธ์ ที่ต้องการ สถานที่ที่ต้องการฝึ กปฏิบัติงานจริ ง รวมทัง้ การจัดเตรี ยม
เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นในการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน
3. ขัน้ ตอนการสื่อสาร – ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องแจ้ งให้ พนักงานทราบถึงจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชดั เจน
ก่อนที่จะมีการจัดฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อให้ พนักงานได้ ศกึ ษาและจัดเตรี ยมความพร้ อมในการ
เรี ยนรู้ และการสอบถามหรื อซักถามในประเด็นในส่วนที่ยงั ไม่เข้ าใจไว้ ลว่ งหน้ า
4. ขัน้ ตอนการนาไปปฏิบัติ – ในช่วงการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงานนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาที่ทาหน้ าที่สอนพนักงาน
จะต้ องอธิบายขันตอนในรายละเอี
้
ยดอย่างช้ า ๆ และมีการสาธิตวิธีการทางานอย่างเป็ นขันตอน
้
5. ขัน้ ตอนการประเมิน – ผู้บงั คับบัญชาประเมิน ติดตามผลการทางานอย่างใกล้ ชิด ให้ ข้อมูลป้อนกลับกับ
พนักงานทันที และข้ อแนะนา หากเกิดความผิดพลาด

สรุ ปว่าการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงานจะต้ องถือเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา หรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายที่มิใช่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้สอนจะต้ องกาหนดเกณฑ์ การประเมินผลการฝึ กอบรมในขณะปฏิบัติ งานที่
ชัดเจน และการกาหนดเกณฑ์วดั ที่ชดั เจนจะเป็ นตัวชี ้วัดผลงานหลักถึงประสิทธิภาพของการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน
ของผู้สอนได้ อีกด้ วย

