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องค์กรนีม้ีพี่เลีย้ง !! 

ขณะนี ้องค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการน า ระบบพี่เลีย้งมาใช้ในองค์กรกันเรียบร้อยแล้ว โดยที่หลาย

องค์กรก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการสร้างระบบพี่เลีย้ง และอีกหลาย ๆ องค์กรก าลงัอยู่ในขัน้ตอนของการเร่ิม Set ระบบพี่

เลีย้ง ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัวฒันธรรมและรูปแบบการบริหารงานขององค์กรอยูค่่ะ และไม่ว่า พ่ี ๆ น้อง ๆ 

ชาว HR ของเราจะอยูใ่นขัน้ตอนใดก็ตาม ขอเป็นก าลงัใจให้ทกุ ๆ คน ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ นะคะ 

ก้าวต่อไปของพี่เลีย้ง ! 

วนันีข้อถือโอกาสน าเสนอแนวทางในการต่อยอดให้ระบบพ่ีเลีย้งเดินหน้าตอ่ไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ โดยการพฒันาให้ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายต าแหนง่ "พ่ีเลีย้ง" ซึง่ถือได้วา่เป็นต าแหนง่ที่มีคณุคา่ ให้มีความสามารถ ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะพ่ีเลีย้งได้

อยา่งมืออาชีพ โดยการ "ปัน้ พี่เลีย้งให้เป็น โค้ช" กนัคะ่ 

โค้ช และ การ Coaching คืออะไรและท าอย่างไร!! 

หากพดูถึงค าวา่ Coach และ Coaching จะเห็นได้ว่าในวนันีไ้ม่ว่าพวกเราจะก้าวเข้าไปในร้านหนงัสือร้านใดก็ตาม เพียง

แค่กวาดสายตาไปตามชัน้หนงัสือด้านบริหารจัดการหรือหนงัสือแนะน า ก็จะพบว่ามีหนงัสือมากมายหลายเล่ม ทัง้ไทย

และเทศ เขียนถึง เร่ืองราวของ Coach และ Coaching กันไว้ จนท าให้พวกเรารู้สึกคุ้นเคยกับสองค านี ้และ หลายคนก็

แอบสรุปอยูเ่งียบ ๆ หรือบางคนสรุปในใจแบบเสยีงดงั ๆ  วา่ Coaching คงหนีไมพ้่นเร่ืองของ "การสอนงาน" โดยหวัหน้าท า

หน้าที่เป็นเสมือนโค้ช ท าการสอนงานลกูน้อง เพื่อให้ลกูน้องสามารถท างานได้อย่างถกูต้องและบรรล ุเปา้หมายนัน่เอง แต่

เป็นเร่ืองเศร้าของชาว HR เพราะ Line Manager กลบัมาจากการอบรม ก็ท าการลงมือสอนงานลกูน้องกนัเลย แต่ปรากฏ

ว่าหลงัจากสอนงานไปแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น ยงัคงเกิดขึน้เหมือนเดิม ดงันัน้ HR หลายท่านก็เลยด่วน สรุปว่า Line 

Manager ไม่ให้ความส าคัญกบัการสอนงาน หรือไม่ลงมือสอนอย่างจริงจงั เป็นต้น ในขณะที่ HR อีกหลายคน ได้มานัง่

วิเคราะห์หาสาเหตทุี่แท้จริงของการเกิดปัญหาการสอนงานไม่ได้งานดงักล่าว และได้เจาะลึกศึกษาค าว่า "Coach และ 

Coaching" ว่า ความหมายที่แท้จริงนัน้ คืออะไรกนัแน่ และท าไมการมอบหมาย ให้หวัหน้าท าหน้าที่เป็นผู้สอนงานจึงไม่

ได้ผล และ HR ก็ค้นพบว่า ค าว่า "Coach" ซึ่งขออนุญาตเรียกทบัศพัท์ว่า "โค้ช" นัน้ ไม่ได้มีความหมายว่า ครูฝึกหรือผู้ท า



หน้าที่สอนงานเท่านัน้ สว่นค าว่า "Coaching" ก็ไม่ได้หมายความเพียง แค่การสอนงานเท่านัน้แต่ความหมายของ "โค้ช 

และ Coaching" นัน้ มีความหมายที่กว้างกวา่มากมายนกั  ดงันัน้ หลายท่านคงจะได้ยินว่า วนันีอ้งค์กรชัน้น า ได้น าระบบ

การ "Coaching" มาใช้ในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดยสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการ Coaching และปัน้ให้ผู้ บริหารมี

ความสามารถในการเป็น "โค้ช" อย่างแท้จริง และองค์กร เหลา่นัน้ ก็ประสบผลส าเร็จโดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวม

ขององค์กรดีขึน้ เรียกวา่ Happy Ending กนัไปแล้วคะ่ 

พี่เลีย้งกับก้าวแรก ของ การวางรากฐานระบบ Coaching ในองค์กร 

การวางระบบ Coaching ขององค์กรชัน้น า เร่ิมจากการก าหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายของ องค์กร สร้าง

บรรยากาศการท างานให้เกิดความไว้วางใจกัน ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดบั ท าหน้าที่เป็น"โค้ช" ให้แก่ลกูน้อง ก าหนด

เป้าหมายและ KPI ในการ Coaching และการสอนงานไว้อย่างชดัเจน และบางองค์กรน าผลการ Coaching ไปเช่ือมโยง

กบัระบบ Performance Management อีกด้วย จากข้อมลูการสร้างระบบ Coaching ขององค์กรชัน้น า สะท้อนให้เห็นว่า 

การ "Coaching" และ การสร้าง"โค้ช" เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทัง้ต่อตวัพนกังานที่จะมีผลปฏิบตัิงานที่สงูขึน้ และองค์กรมีผล

ด าเนินงานท่ีดีขึน้  ดงันัน้ วนันีห้ากองค์กรเรา ยงัไมไ่ด้น าระบบ Coaching มาใช้อยา่งเต็มรูปแบบ ขอน าเสนอให้เร่ิมน าร่อง 

โดยน า บางสว่นของระบบ Coaching มาใช้ก่อน โดยเช่ือมโยงกบัระบบพี่เลีย้งของเราค่ะ ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้

ระบบ พ่ีเลีย้ง และเพื่อวางรากฐานเบือ้งต้นของระบบ Coaching ให้แก่องค์กร ซึ่งมีเปา้หมายในเบือ้งต้น เพื่อสง่เสริมให้ พี่

เลีย้งมีทกัษะในการ Coaching ให้แก่น้อง เพื่อให้ปรับตวัเข้ากบัองค์กรและท างานร่วมกบัองค์กรได้อย่างอบอุ่นใจ ก่อนดี

ไหมคะ 

Coaching Skill ส าหรับพี่ ป้ันพี่เลีย้งให้เป็น "โค้ช" มือใหม่ 

Coaching Skill เป็นอยา่งไร เราลองมาดกูนันะคะ วา่ 6 กระบวนการนีน้า่จะท าให้พี่เลีย้งของเรา สามารถดแูลน้อง ได้ดี

ยิ่งขึน้ เปรียบเสมือนกบั "โค้ชมือใหม"่ ซึง่ดแูลนกักีฬาหรือไม่ 

1. TRUST 

ประตดู่านแรกที่จะท าให้การ Coaching ประสบความส าเร็จ ดงันัน้ พ่ีเลีย้ง ต้องสร้างมิตรภาพที่ดีกบัน้อง ท าให้น้องรู้สึก

ผกูพนัและสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ในแบบฉบบัของตวัตนที่ แท้จริง อย่างจริงใจก่อนค่ะ อย่าลืมว่า "พี่เลีย้ง 

เร่ิมต้นท่ีใจ" 

2. เปิดการสนทนา  

เช่น เมื่อพี่เลีย้งพบว่า น้องมีพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมในการปฏิบตัิตนหรือปฏิบัติงาน พี่เลีย้งต้องบอก วตัถปุระสงค์ก่อนว่า 

เราจะคยุกนัเร่ืองอะไร  

 



3. สร้างการรับรู้/ยอมรับ 

3.1 พี่เลีย้งบอกวา่ เร่ืองที่จะคยุส าคญัอยา่งไร และพี่เลีย้งหวงัดีอยา่งไร เพื่อท าให้น้องเกิดการยอมรับซะก่อน 

3.2 ระบพุฤติกรรมที่คาดหวงั หรือพฤติกรรมที่น้องควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลง 

3.3 บอกผลลพัธ์ว่า ถ้าน้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ จะส่งผลดีต่อน้องอย่างไร และถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรม 

ดงักลา่ว น้องจะได้รับผลเสยีหรือมีผลกระทบอะไรบ้าง 

4. ค้นหาทางเลือก 

ร่วมกบัน้องค้นหาทางเลอืกในการแก้ไขหรือปรับปรุง วา่มีทางเลอืกใดบ้าง 

5. สร้างความมุ่งมั่นที่จะน าไปปฏบิัต ิ

5.1 พี่เลีย้งชว่ยประเมินทางเลอืกให้แก่น้อง และให้น้องตดัสนิใจวา่จะเลอืกทางเลอืกใดในการแก้ไข 

5.2 พี่เลีย้งสนบัสนนุทางเลอืกของน้อง และพิจารณาวา่ จะชว่ยเหลอืสนบัสนนุน้องในด้านใดได้บ้าง 

6. สรุป 

6.1 พี่เลีย้งสรุปสิง่ที่คยุกนั เพื่อให้เข้าใจตรงกนัวา่ น้องจะต้องปรับปรุงเร่ืองอะไร อยา่งไร เมื่อใด และพี่จะ

สนบัสนนุอะไร 

6.2 สร้างให้น้องเกิด Commitment ในการน าไปปฏิบตั ิ

จากกระบวนปัน้พี่เลีย้งให้เป็น "โค้ชมือใหม่" หากพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว HR ลองประเมินจะพบว่า ถ้าพี่เลีย้งของเรา มี

ทกัษะในการ Coaching 6 ขัน้ตอนเบือ้งต้นดังกล่าวได้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบพี่เลีย้งในองค์กรของเรา มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ได้อย่างแน่นอน และถ้าหากเรา มีการพฒันาทกัษะในการสอนงานให้แก่พี่เลีย้งเพิ่มเติมเข้าไปอีก มี

หวงัวา่ น้องเลีย้งของเราจะมีทัง้ความสขุในการท างานและจะมีผลการปฏิบตัิที่ดีแน ่ๆ คะ่ 

 

  

 


