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MENTORING PROGRAM – โปรแกรมการเป็ นพี่เลี้ยง เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งของการพัฒนา
บุคลากรในองค์การที่ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ หารและมีการนามาใช้ปฏิบตั ิแล้วในหลาย ๆ องค์การ ซึ่ งโปรแกรมดังกล่าวนี้
เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม (Developmental Partnership) จากบุคคลที่ ตอ้ งทาหน้าที่ แลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ และมุมมองส่ วนบุคคลเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ น และผลักดันให้อีกฝ่ ายมีความพร้อมในการทางาน
พร้อมที่จะเจริ ญเติบโตและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โปรแกรมการเป็ นพี่เลี้ยงจึงป็ นรู ปแบบของการมองจากคนภายนอกต่อ
การดาเนินชีวติ ปกติและประสบการณ์ในการทางานของอีกฝ่ าย
พบว่าลักษณะพิเศษของโปรแกรมพี่เลี้ยงก็คือ เป็ นรู ปแบบการพัฒนาที่เน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการมีส่วนร่ วม
การแก้ไขปั ญหาและการกาหนดเป้ าหมายเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาต้องการ ซึ่ ง John C.Crosby ได้
กล่าวว่า “โปรแกรมการเป็ นพี่เลี้ยงหมายถึงโปรแกรมที่ ตอ้ งใช้ความคิดในการวิเคราะห์ ใช้หูในการรับฟั ง และการนาเสนอ
ทิศทางที่ถูกต้องให้กบั อีกฝ่ าย” ดังนั้นรู ปแบบของการเป็ นพี่เลี้ยงจึงเป็ นกระบวนการของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผูท้ ี่มี
ความรู ้และประสบการณ์ หรื อที่เรี ยกว่า Mentor ให้กบั ผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทางานในองค์การนั้นไม่มากนัก หรื อที่
เรี ยกว่า Mentee
ขั้นตอนการโปรแกรมการเป็ นพี่เลี้ยงจึงต้องอาศัยการทางานนร่ วมกันระหว่าง Mentor และ Mentee เพื่อให้
โปรแกรมนี้บรรุ ลเป้ าหมายตามที่กาหนดขึ้น ซึ่ง Mentor หรื อบางตาราจะเรี ยกว่าพี่เลี้ยง ครู ผูส้ อน ผูใ้ ห้คาปรึ กษา เป็ นบุคคล
ที่สาคัญมากของความสาเร็ จของโปรแกรมนี้ ซึ่งปกติแล้ว Mentor จะอยูใ่ นฐานะของผูใ้ ห้ ผูม้ อบหมายงาน และทบทวนผล
การปฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาของพี่เลี้ยงก็คือ การช่วยเหลือ ให้คาแนะนาแก่ Mentee ในเรื่ อง
ส่วนตัวและการเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเป็ นมืออาชีพ ถือได้วา่ เป็ นกระบวนการของการเรี ยนรู ้ร่วมกันตลอดทั้งปี ซึ่ ง
Mentor จะต้องทาหน้าที่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวติ และปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการทางานให้กบั Mentee ตลอด
ระยะเวลาในการทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง
นอกจากนี้ ความสาเร็ จของโปรแกรมพี่เลี้ยงนั้นจะขึ้นอยู่กบั Mentee ด้วยเช่นกัน ซึ่ งคุณลักษณะที่ สาคัญของ
Mentee ก็คือ ความปรารถนาที่ จะพัฒนาตนเองและมีหัวใจของการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา เป็ นผูเ้ ล่นหรื อผูม้ ีบทบาทในที ม
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี (Team Player) เป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดี มีความคิดเชิงบวก รวมถึงจะต้องเป็ นบุคคลที่

พร้อมที่จะเสี่ ยง กล้าเปลี่ยนแปลง และมีความอดทนเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ผลงานมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลมากขึ้น
ดังนั้นโปรแกรมพี่เลี้ยงจึ งเป็ นรู ปแบบใหม่ของการพัฒนาที่ ท้ งั Mentor และ Mentee อาจจะไม่คุน้ เคยกับ
ขั้นตอนหรื อกระบวนการของการเป็ นพี่เลี้ยงเท่าไหร่ นัก และเพื่อให้โปรแกรมดังกล่าวนี้ เป็ นไปด้วยดี เกิ ดสัมพันธภาพที่ ดี
ระหว่าง Mentor และ Mentee ได้น้ นั ปั จจัยหลัก 5 ข้อที่จาเป็ นในการผลักดันให้โปรแกรมดังกล่าวนี้ประสบความสาเร็ จ
ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

Trust – บรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจ การเปิ ดใจระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ ับในการรับฟังและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
Self Esteem– ความภาคภูมิใจหรื อความรู ้จกั คุณค่าในตนเอง เป็ นการยอมรับความสามารถของตนเอง
Partnership Building– การสร้างความรู ้สึก ความผูกพันร่ วมกันในเป้ าหมายและความสาเร็ จที่เกิดขึ้น
Time– การกาหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลงร่ วมกันถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้ประสบความสาเร็ จ
Respect – ความเคารพและยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของผูอ้ ื่นด้วยความเต็มใจและจริ งใจ

สรุ ปว่าโปรแกรมพี่เลี้ยงจึงเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้เกิดการพัฒนาผลการทางานของตนเอง ของทีมงาน และขององค์การ
และความสาเร็ จของโปรแกรมดังกล่าวนี้จะต้องอาศัย Mentor และ Mentee ที่จะทาให้กระบวนการในการเรี ยนรู ้เป็ นไป
อย่างต่อเนื่ องเกิ ดขึ้นตลอดทั้งปี ซึ่ งการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นย่อมนาไปสู่ การปรับปรุ งกระบวนการทางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

