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โปรแกรมพี่เลีย้ง เป็นอีกเคร่ืองมือหนึง่ของการพฒันาบคุลากรในองค์การท่ีได้รับความสนใจจากผู้บริหารและมี
การน ามาใช้ปฏิบัติแล้วในหลาย ๆ องค์การ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนีเ้น้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Developmental 
Partnership) จากบคุคลที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ และมมุมองสว่นบคุคลเพื่อสง่เสริม 
สนบัสนุน และผลกัดนัให้อีกฝ่ายมีความพร้อมในการท างาน พร้อมที่จะเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
โปรแกรมการเป็นพ่ีเลีย้งจึงป็นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกตอ่การด าเนินชีวิตปกติและประสบการณ์ในการท างาน
ของอีกฝ่าย 

โปรแกรมพี่เลีย้งจึงเป็นรูปแบบการพฒันาที่เน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีสว่นร่วม การแก้ไขปัญหาและการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้งานบรรลผุลส าเร็จตามที่ผู้บงัคบับญัชาต้องการ ซึ่ง John C.Crosby ได้กล่าวว่า “โปรแกรมการ
เป็นพ่ีเลีย้งหมายถึงโปรแกรมที่ต้องใช้ความคดิในการวเิคราะห์ ใช้หใูนการรับฟัง และการน าเสนอทิศทางที่ถกูต้องให้กบัอีก
ฝ่าย” ดังนัน้รูปแบบของการเป็นพี่เลีย้งจึงเป็นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ หรือที่เรียกว่า Mentor ให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในองค์การนัน้ไม่มากนัก หรือที่เรียกว่า 
Mentee นอกจากนี ้Nigel MacLennan ได้ให้ค านิยามของ Mentor และ Mentoring ไว้ว่า Mentor คือผู้ที่พร้อมช่วยให้ 
ผู้ปฏิบตัิ ได้เกิดการเรียนรู้ และ Mentoring หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้
พฒันาผา่นเคร่ืองมือนี ้ 

ลักษณะพิเศษของโปรแกรมพี่ เลีย้ง -- ผู้ ป็นพี่เลีย้งนัน้สามารถเป็นบุคคลอื่นไม่จ าเป็นที่พี่เลีย้งจะต้องเป็น
ผู้ บังคับบัญชาหรือหัวหน้าโดยตรง ซึ่งความหมายของการเป็นพี่เลีย้งนัน้มีความหมายรวมถึง การเป็นผู้ สนับสนุน 
(Advocate) คือเป็นผู้ ให้ก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือ การเป็นผู้สอนงาน (Coach) คือเป็นผู้ท าหน้าที่ในบทบาทผู้สอน
งาน และการเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา (Consultant) โดยท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลทัง้การท างาน การวางแผนเป้าหมายใน
อาชีพให้กับพนกังาน เพื่อให้พนกังานมีความสามารถที่สงูขึน้ และการใช้ชีวิตสว่นตวั ในรูปแบบทัง้ทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยบางองค์กรเรียกโปรแกรมเป็นพ่ีเลีย้งนีว้า่ Mentoring Program หรือบางองค์การเรียกวา่ Buddy System เป็น
ต้น  



ขัน้ตอนของโปรแกรมพี่ เลีย้ง  – การท า Mentoring Program มีขัน้ตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ขัน้ตอนก าหนดตัวพี่เลีย้ง – การใช้เคร่ืองมือ Mentoring Program นัน้ การคดัสรรบคุลากรท่ีจะเป็นพ่ีเลีย้ง
ที่เหมาะสมมีความส าคญัมาก ลกัษณะพี่เลีย้งที่เหมาะสมควรมีลกัษณะ ดงันี ้

 
 มีความพร้อม / ยินดีทีจ่ะเป็นพ่ีเลีย้ง 
 มีความคดิเชิงบวก 
 อายตุวั/อายงุานมีความเหมาะสม 
 เป็นผู้ รับฟังที่ด ี
 มีการสือ่สารท่ีด ี
 รักษาความลบัได้ 
 มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน 
 บริหารเวลาได้เป็นอยา่งดี 

 มีอารมณ์มัน่คง 
 มีความอดทนและความรับผิดชอบ 
 มีจริยธรรมทีด่ีในการท างาน 
 มีทศันคติทีด่ีกบัองค์การ 
 เป็นผู้ เช่ียวชาญในสายอาชีพด้านใดด้านหนึง่ 
 เป็นแบบอยา่งที่ดใีนการท างาน 
 มีทกัษะการบงัคบับญัชาที่ดี 
 มีความใฝ่เรียนรู้ ต้องการการพฒันาอยูเ่สมอ 

 

2.  ขัน้ตอนส ารวจข้อมูลพนักงาน – ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งที่ได้รับการคดัเลอืกจะต้องส ารวจข้อมลูที่เก่ียวกบัพนกังานที่
เป็น Mentee ก่อน จากทะเบียนประวตัิหรือใบสมคัรงานของพนกังาน เพื่อท าความเข้าใจถึงตวัพนกังานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 
พนักงานใหม่ พนักงานที่ก าลังจะปรับต าแหน่ง 

 ประวตัิการท างาน 
 ประวตัิการศกึษา 
 ประวตัิครอบครัว 
 งานอดเิรก 

 ประวตัิการฝึกอบรมและการพฒันาอื่น ๆ 
 ประวตัิการเลือ่นระดบั/ต าแหนง่งาน 
 ผลการท างานท่ีผา่นมาในองค์การ 
 จดุแขง็และจดุออ่นของพนกังาน 

 

3.  ขัน้ตอนการท าความเข้าใจ – ผู้ เป็นพี่เลีย้งจะต้องท าความเข้าใจกบัพนกังานก่อนถึงวตัถปุระสงค์ของการ
เป็นพ่ีเลีย้ง ระยะเวลาในการเป็นพ่ีเลีย้ง เป้าหมายหรือผลที่คาดหวงั บทบาทหน้าที่ของพี่เลีย้งและพนกังาน ช่วงระยะเวลา
ในการติดตามและให้ข้อมูลป้อนกลบัระหว่างผู้ เป็นพี่เลีย้งและพนกังาน ในขัน้ตอนนีผู้้ เป็นพี่เลีย้งจะต้องเปิดโอกาสให้
พนกังานสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัโปรแกรมพี่เลีย้ง ทัง้นีผู้้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องยินดีและรับฟังค าถามหรือประเด็นตา่ง ๆ จาก
พนกังาน รวมถึงการชีแ้จงเพื่อให้พนกังานเข้าใจถึงลกัษณะของโปรแกรมการเป็นพ่ีเลีย้งที่ถกูต้อง 

4.  ขัน้ตอนการปฏิบัติ  – เนื่องจากว่าโปรแกรมพี่เลีย้งเป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาที่ทัง้ Mentor และ 
Mentee อาจจะไมคุ่้นเคยกบัขัน้ตอนหรือกระบวนการของการเป็นพ่ีเลีย้งเทา่ไหร่นกั และเพื่อให้โปรแกรมดงักลา่วนีเ้ป็นไป



ด้วยดี เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ เป็นพ่ีเลีย้งและพนกังาน ในขัน้นีผู้้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องปฏิบตัิตามหลกัการ 5 ข้อที่จ าเป็น
ในการผลกัดนัให้โปรแกรมดงักลา่วนีป้ระสบความส าเร็จ ได้แก่  

 
Trust ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องสร้างบรรยากาศของความไว้เนือ้เช่ือใจ การเปิดใจกนั ระหวา่งพี่

เลีย้งและพนกังาน 
Self Esteem ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องพยายามท าให้พนกังานเกิดความภาคภมูิใจหรือความรู้ จกั

คณุคา่ในตนเอง เป็นการยอมรับความสามารถของตนเอง 
Partnership Building ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องสร้างความรู้สกึ ความผกูพนัร่วมกนัในเป้าหมายและ 

ความส าเร็จที่เกิดขึน้จากการท างาน 
Time ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องก าหนดระยะเวลาในการพดูคยุและตกลงร่วมกนัถึงเป้าหมายที่

ต้องการให้ประสบความส าเร็จเป็นระยะ 
Respect ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องเคารพและยอมรับความคดิเห็นและการแสดงออกของพนกังาน

ด้วยความเต็มใจและจริงใจ 

5.  ขัน้ตอนการติดตามและประเมิน – โปรแกรมพี่เลีย้งจะสิน้สดุตามก าหนดเวลาที่ตกลงกนัไว้ระหวา่งพี่เลีย้ง
กบัพนกังาน ขัน้ตอนนีผู้้ เป็นพี่เลีย้งจะต้องประเมินผลการท างาน การรับรู้ และทศันคติของพนกังานวา่ปรับเปลี่ยนไปและ
สามารถปรับตวัต่อการท างานได้หรือไม ่รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานพดูคยุและสอบถามประเด็นที่สงสยั นอกจากนี  ้
ผู้ เป็นพ่ีเลีย้งจะต้องท าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจว่าภายหลงัจากเสร็จสิน้โปรแกรมนีแ้ล้ว พนกังานยงัสามารถพดูคยุหรือ
ขอค าปรึกษาได้จากพี่เลีย้งได้ เพื่อท าให้พนกังานเกิดความรู้สกึไม่โดดเดี่ยวหรือเกิดความวิตกกงัวลใจในการท างานหรือ
การใช้ชีวิตอยูใ่นองค์การ 

สรุปว่าการท า Mentoring จะประสบความส าเร็จได้นัน้ขึน้อยู่กับองค์การจะต้องมีระบบการคดัเลือก ทดสอบ
คณุสมบตัิ ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่พี่เลีย้ง เพื่อค้นหา และพฒันาพี่เลีย้งให้เป็นบคุลากรที่มีความสามารถ 
รวมถึงการจัดระบบการฝึกอบรมพฒันาความสามารถของการเป็นพี่เลีย้งที่ดี ท าให้พี่เลีย้งรู้บทบาทหน้าที่ รู้วิธีการและ
ขัน้ตอนการเป็นพ่ีเลีย้งที่มีประสทิธิภาพ 

 

  

 


