แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตอน – เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากรด้ วย “โปรแกรมพี่เลีย้ ง

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์
อีเมล : p_arporn11@yahoo.com

โปรแกรมพี่เลีย้ ง เป็ นอีกเครื่ องมือหนึง่ ของการพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ได้ รับความสนใจจากผู้บริ หารและมี
การน ามาใช้ ป ฏิ บัติ แล้ วในหลาย ๆ องค์ การ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี เ้ น้ น การพัฒ นาแบบมี ส่วนร่ วม ( Developmental
Partnership) จากบุคคลที่ต้องทาหน้ าที่แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ ข้ อมูลต่างๆ และมุมมองส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุน และผลักดันให้ อีกฝ่ ายมีความพร้ อมในการทางาน พร้ อมที่จะเจริ ญเติบโตและมีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
โปรแกรมการเป็ นพี่เลี ้ยงจึงป็ นรูปแบบของการมองจากคนภายนอกต่อการดาเนินชีวิตปกติและประสบการณ์ในการทางาน
ของอีกฝ่ าย
โปรแกรมพี่เลี ้ยงจึงเป็ นรูปแบบการพัฒนาที่เน้ นให้ เกิดการสร้ างโอกาสในการมีสว่ นร่วม การแก้ ไขปั ญหาและการ
กาหนดเป้าหมายเพื่อให้ งานบรรลุผลสาเร็ จตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาต้ องการ ซึ่ง John C.Crosby ได้ กล่าวว่า “โปรแกรมการ
เป็ นพี่เลี ้ยงหมายถึงโปรแกรมที่ต้องใช้ ความคิดในการวิเคราะห์ ใช้ หใู นการรับฟั ง และการนาเสนอทิศทางที่ถกู ต้ องให้ กบั อีก
ฝ่ าย” ดังนัน้ รู ป แบบของการเป็ นพี่ เลีย้ งจึ งเป็ นกระบวนการของการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ข องผู้ที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ หรื อที่ เรี ยกว่า Mentor ให้ กับ ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างานในองค์ การนัน้ ไม่ม ากนัก หรื อ ที่เรี ย กว่า
Mentee นอกจากนี ้ Nigel MacLennan ได้ ให้ คานิยามของ Mentor และ Mentoring ไว้ ว่า Mentor คือผู้ที่พร้ อมช่วยให้
ผู้ปฏิบตั ิ ได้ เกิดการเรี ยนรู้ และ Mentoring หมายถึงกระบวนการให้ ความช่วยเหลื อแก่บุคคลที่ได้ รับการมอบหมายให้
พัฒนาผ่านเครื่ องมือนี ้
ลักษณะพิเศษของโปรแกรมพี่เลีย้ ง -- ผู้ป็นพี่เลี ้ยงนัน้ สามารถเป็ นบุคคลอื่นไม่จาเป็ นที่พี่เลี ้ยงจะต้ องเป็ น
ผู้บัง คับ บัญ ชาหรื อ หัว หน้ าโดยตรง ซึ่งความหมายของการเป็ นพี่ เลีย้ งนัน้ มี ค วามหมายรวมถึ ง การเป็ นผู้สนั บ สนุน
(Advocate) คือเป็ นผู้ให้ กาลังใจและให้ ความช่วยเหลือ การเป็ นผู้สอนงาน (Coach) คือเป็ นผู้ทาหน้ าที่ในบทบาทผู้สอน
งาน และการเป็ นผู้ให้ คาปรึ กษา (Consultant) โดยทาหน้ าที่ให้ คาแนะนา ดูแลทังการท
้
างาน การวางแผนเป้าหมายใน
อาชีพให้ กับพนักงาน เพื่อให้ พนักงานมีความสามารถที่สงู ขึ ้น และการใช้ ชีวิตส่วนตัว ในรู ปแบบทังทางการและไม่
้
เป็ น
ทางการ โดยบางองค์กรเรี ยกโปรแกรมเป็ นพี่เลี ้ยงนี ้ว่า Mentoring Program หรื อบางองค์การเรี ยกว่า Buddy System เป็ น
ต้ น

ขั น้ ตอนของโปรแกรมพี่ เลี ย้ ง – การท า Mentoring Program มี ขัน้ ตอนและหลัก ปฏิ บัติ ในรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนกาหนดตัวพี่เลีย้ ง – การใช้ เครื่ องมือ Mentoring Program นัน้ การคัดสรรบุคลากรที่จะเป็ นพี่เลี ้ยง
ที่เหมาะสมมีความสาคัญมาก ลักษณะพี่เลี ้ยงที่เหมาะสมควรมีลกั ษณะ ดังนี ้










มีความพร้ อม / ยินดีทจี่ ะเป็ นพีเ่ ลี ้ยง
มีความคิดเชิงบวก
อายุตวั /อายุงานมีความเหมาะสม
เป็ นผู้รับฟั งที่ดี
มีการสือ่ สารที่ดี
รักษาความลับได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
บริ หารเวลาได้ เป็ นอย่างดี










มีอารมณ์มนั่ คง
มีความอดทนและความรับผิดชอบ
มีจริ ยธรรมทีด่ ีในการทางาน
มีทศั นคติทดี่ ีกบั องค์การ
เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพด้ านใดด้ านหนึง่
เป็ นแบบอย่างที่ดใี นการทางาน
มีทกั ษะการบังคับบัญชาที่ดี
มีความใฝ่ เรี ยนรู้ ต้ องการการพัฒนาอยูเ่ สมอ

2. ขัน้ ตอนสารวจข้ อมูลพนักงาน – ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงที่ได้ รับการคัดเลือกจะต้ องสารวจข้ อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานที่
เป็ น Mentee ก่อน จากทะเบียนประวัติหรื อใบสมัครงานของพนักงาน เพื่อทาความเข้ าใจถึงตัวพนักงานในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้






พนักงานใหม่
ประวัติการทางาน
ประวัติการศึกษา
ประวัติครอบครัว
งานอดิเรก






พนักงานที่กาลังจะปรับตาแหน่ ง
ประวัติการฝึ กอบรมและการพัฒนาอื่น ๆ
ประวัติการเลือ่ นระดับ/ตาแหน่งงาน
ผลการทางานที่ผา่ นมาในองค์การ
จุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน

3. ขัน้ ตอนการทาความเข้ าใจ – ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องทาความเข้ าใจกับพนักงานก่อนถึงวัตถุประสงค์ของการ
เป็ นพี่เลี ้ยง ระยะเวลาในการเป็ นพี่เลี ้ยง เป้าหมายหรื อผลที่คาดหวัง บทบาทหน้ าที่ของพี่เลี ้ยงและพนักงาน ช่วงระยะเวลา
ในการติดตามและให้ ข้อมูลป้อนกลับระหว่างผู้เป็ นพี่เลี ้ยงและพนักงาน ในขันตอนนี
้
้ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องเปิ ดโอกาสให้
พนักงานสอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมพี่เลี ้ยง ทังนี
้ ้ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องยินดีและรับฟั งคาถามหรื อประเด็นต่าง ๆ จาก
พนักงาน รวมถึงการชี ้แจงเพื่อให้ พนักงานเข้ าใจถึงลักษณะของโปรแกรมการเป็ นพี่เลี ้ยงที่ถกู ต้ อง
4. ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ – เนื่ อ งจากว่าโปรแกรมพี่ เลีย้ งเป็ นรู ป แบบใหม่ข องการพัฒ นาที่ ทัง้ Mentor และ
Mentee อาจจะไม่ค้ นุ เคยกับขันตอนหรื
้
อกระบวนการของการเป็ นพี่เลี ้ยงเท่าไหร่นกั และเพื่อให้ โปรแกรมดังกล่าวนี ้เป็ นไป

ด้ วยดี เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เป็ นพี่เลี ้ยงและพนักงาน ในขันนี
้ ้ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักการ 5 ข้ อที่จาเป็ น
ในการผลักดันให้ โปรแกรมดังกล่าวนี ้ประสบความสาเร็ จ ได้ แก่
Trust
Self Esteem
Partnership Building
Time
Respect

ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องสร้ างบรรยากาศของความไว้ เนื ้อเชื่อใจ การเปิ ดใจกัน ระหว่างพี่
เลี ้ยงและพนักงาน
ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องพยายามทาให้ พนักงานเกิดความภาคภูมิใจหรื อความรู้ จัก
คุณค่าในตนเอง เป็ นการยอมรับความสามารถของตนเอง
ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องสร้ างความรู้สกึ ความผูกพันร่วมกันในเป้าหมายและ
ความสาเร็จที่เกิดขึ ้นจากการทางาน
ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องกาหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลงร่วมกันถึงเป้าหมายที่
ต้ องการให้ ประสบความสาเร็จเป็ นระยะ
ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องเคารพและยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของพนักงาน
ด้ วยความเต็มใจและจริงใจ

5. ขัน้ ตอนการติดตามและประเมิน – โปรแกรมพี่เลี ้ยงจะสิ ้นสุดตามกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ระหว่างพี่เลี ้ยง
กับพนักงาน ขันตอนนี
้
้ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องประเมินผลการทางาน การรับรู้ และทัศนคติของพนักงานว่าปรับเปลี่ยนไปและ
สามารถปรับตัวต่อการทางานได้ หรื อไม่ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานพูดคุยและสอบถามประเด็นที่สงสัย นอกจากนี ้
ผู้เป็ นพี่เลี ้ยงจะต้ องทาให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจว่าภายหลังจากเสร็ จสิ ้นโปรแกรมนี ้แล้ ว พนักงานยังสามารถพูดคุยหรื อ
ขอคาปรึ กษาได้ จากพี่เลี ้ยงได้ เพื่อทาให้ พนักงานเกิดความรู้ สกึ ไม่โดดเดี่ยวหรื อเกิดความวิตกกังวลใจในการทางานหรื อ
การใช้ ชีวิตอยูใ่ นองค์การ
สรุ ปว่าการทา Mentoring จะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับองค์ การจะต้ องมีระบบการคัดเลือก ทดสอบ
คุณสมบัติ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่พี่เลี ้ยง เพื่อค้ นหา และพัฒนาพี่เลี ้ยงให้ เป็ นบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการจัดระบบการฝึ กอบรมพัฒนาความสามารถของการเป็ นพี่เลี ้ยงที่ดี ทาให้ พี่เลี ้ยงรู้ บทบาทหน้ าที่ รู้ วิธีการและ
ขันตอนการเป็
้
นพี่เลี ้ยงที่มีประสิทธิภาพ

