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รายการ

ทบทวนเรื่
อ
ง
“การปฐมนิเทศพนักงานใหม่”
สมิต สัชฌุกร

การ

ปฐมนิเทศ (Orientation) คือ การชี้แจงเบื้องต้น เพื่อให้
พนักงานใหม่ ได้รเู้ รือ่ งราวต่างๆ เกีย่ วกับองค์การทีเ่ ขาจะเข้า
มาด�ำเนินชีวติ ด้วยความสูงและพอใจในหน้าทีก่ ารงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพัน
ทีจ่ ะร่วมท�ำงานภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยูท่ ำ� งานกับองค์การ
ตัง้ แต่ตน้
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก่อนสิง่ อืน่ ใดทัง้ หมด ในการปฐมนิเทศ คือ ความ
ประทับใจครัง้ แรก เพราะสิง่ ทีพ่ นักงานใหม่คาดหวังว่าจะได้พบ เมือ่ เขา
ย่างก้าวเข้ามาท�ำงานในวันแรก นัน่ คือหวังว่าจะได้ความรูส้ กึ ว่าองค์กรที่
เขาจะมาร่วมงานด้วยนัน้ เขามีความมัน่ ใจว่า “ใช่” ในการเป็นหน่วยงาน
ทีเ่ ขาจะทุม่ เทชีวติ เวลา และความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน เพือ่ ความมัน่ คง
และเจริญก้าวหน้าของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ มีหลายประการ แต่เนือ่ งจากข้อ
จ�ำกัดด้วยเวลา ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นหน่วยงานต้นสังกัดต้องการเร่งรัด
ให้พนักงานใหม่เข้าท�ำงานในหน้าทีโ่ ดยเร็วทีส่ ดุ เพราะขาดก�ำลังคน หรือ
มีงานเร่งด่วนทีจ่ ะให้ทำ� รวมทัง้ บุคลากรทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ ห้การปฐมนิเทศก็
มีงานติดพันอยู่ในช่วงเวลาของการปฐมนิเทศ จึงควรพิจารณาก�ำหนด
วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศให้เป็นไปตามล�ำดับความส�ำคัญและ
ความเร่งด่วน
โดยทั่วไปควรก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป็นความต้องการปลูกฝัง
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์การ ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานในโอกาสแรกที่
จะท�ำได้ เพือ่ สร้างความศรัทธา ไว้วางใจในการเข้ามาร่วมงานในสังกัด
ขององค์การ ถ้ามีเวลาก�ำหนดไว้นอ้ ยก็ควรจะให้ความรูค้ วามเข้าใจในจุด
ส�ำคัญ ได้แก่
1. เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2. ผูก้ อ่ ตัง้ คณะผูบ้ ริหารและความมัน่ คงเจริญเติบโตขององค์การ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การต่างๆ ในเครือและหน่วยงาน
ต่างๆ
4. วัฒนธรรมองค์กร
5. ลักษณะพฤติกรรมที่องค์การต้องการให้พนักงานประพฤติ
ปฏิบตั ิ
6. การท�ำงานอย่างถูกวิธแี ละปลอดภัย
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ส่วนการให้คำ� ชีแ้ จงในวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้พนักงานใหม่ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่ กฎข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและเงือ่ นไข ข้อตกลง
สภาพการจ้าง การให้สวัสดิการต่างๆ อาจจัดท�ำคู่มือพนักงานมองให้
พนักงานไปศึกษาด้วยตนเองและก�ำหนดให้มีการทดสอบความเข้าใจ
ด้วยการออกแบบการทดสอบ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ได้เกิดความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว หากพนักงานใหม่ยงั ไม่ผา่ นการ
ทดสอบ ก็ให้ซักถามผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเข้ารับการทดสอบใหม่
ภายในเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีเงือ่ นไขว่าถ้ายังไม่ผา่ นการทดสอบรอบสอง
จะไม่ผ่านการทดลองงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานใหม่ใส่ใจในการเรียนรู้
เรื่องสิทธิและหน้าที่ ผลประโยชน์และสวัสดิการที่ตนจะได้รับอย่าง
ชัดแจ้ง แทนการรับฟังค�ำชี้แจง ซึ่งไม่มีหลักประกันเรื่องความสนใจ
อย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตามจะต้องให้การปฐมนิเทศทัง้ ในรูปแบบการฝึกอบรม
และการให้การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้
พนักงานใหม่มีความพร้อมในด้าน ความคิด จิตใจ ในการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ขององค์การอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ
องค์การ

1. สร้างความพร้อมให้พนักงานใหม่ ในการปรับตัวเข้ากับ

2. ท�ำให้พนักงานใหม่ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ท�ำให้พนักงานใหม่เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
4. ท�ำให้พนักงานได้ทราบสถานการณ์
5. ท�ำให้พนักงานใหม่เริม่ ท�ำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
6. ท�ำให้พนักงานใหม่เข้าร่วมงานด้วยความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ผูบ้ งั คับ
บัญชาและผูร้ ว่ มงาน
7. ท�ำให้พนักงานใหม่ไม่มคี วามวิตกกังวลและหวาดกลัว

ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ

8. สร้างความประทับใจแก่พนักงานใหม่ในด้านดี
9. ท�ำให้พนักงานใหม่รสู้ กึ ว่าตนเป็นส่วนหนึง่ ขององค์การ
10. ป้องกันพนักงานใหม่ ได้รับข้อมูลผิดๆ จากบุคคลผู้ไม่
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ประสงค์ดี
11. ท�ำให้พนักงานใหม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหน้าที่และ
วิธกี ารท�ำงานทีถ่ กู ต้อง ปลอดภัย
12. ท�ำให้พนักงานใหม่เกิดความสนใจและตั้งใจท�ำงานอย่าง
จริงจัง
13. ท�ำให้พนักงานใหม่มคี วามรูส้ กึ อบอุน่ ใจและมัน่ ใจเกีย่ วกับ
อนาคตของตน
14. ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานเก่าเท่ากับ
พนักงานใหม่
15. ท�ำให้พนักงานใหม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์การเพื่อการ
ปรับตัว
16. ท�ำให้พนักงานใหม่ทราบถึงการวางตัวทีเ่ หมาะสม

การเตรียมการปฐมนิเทศ

17. สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
18. ฝ่ายบริหารสนับสนุนโปรแกรมการปฐมนิเทศ
19. ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมในการเปิดปฐมนิเทศ
20. ผูบ้ ริหารสูงสุดจัดเวลาให้เข้าพบท�ำความรูจ้ กั
21. ผูบ้ งั คับบัญชาบางท่านเข้าร่วมการบรรยายในการปฐมนิเทศ
22. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางแผนและประสานงานต่างๆ ในการ
จัดโปรแกรม
23. ติดตามผลการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
24. เตรียมการประเมินผลของโปรแกรมและทบทวนแก้ไข

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

25. ให้คำ� แนะน�ำพนักงานใหม่ เข้าใจงานและสิง่ แวดล้อมต่างๆ
26. ให้การฝึกอบรมงานตามต�ำแหน่งหน้าทีข่ องพนักงานใหม่
27. ติดตามประเมินผลการเรียนรูข้ องพนักงานใหม่

เพื่อนร่วมงานที่เป็นพนักงานเก่า

ทีมงาน

28. ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ดว้ ยอัธยาศัยไมตรี
29. ท�ำให้พนักงานใหม่เกิดความรูส้ กึ อบอุน่ สบายใจ
30. สร้างบรรยากาศของการร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
31. ให้ความสนใจและจริงใจในการทีพ่ นักงานใหม่เข้ามาร่วม

32. ให้ความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำในการติดต่องานต่างๆ
33. ให้โอกาสในการเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
34. ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับองค์กรและตัวบุคคลอย่างถูกต้อง
แก่พนักงานใหม่

วิธีดำ�เนินการปฐมนิเทศ

35. จัดฝึกอบรมเป็นกลุ่ม ในกรณีที่มีพนักงานใหม่จ�ำนวน
พอสมควรและมีหน้าทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายเดียวกัน หรือต้องร่วมกันท�ำ
36. จัดฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีพนักงานใหม่เพียง
คนเดียว
37. จัดฝึกอบรมตามโปรแกรมทีว่ างไว้เป็นขัน้ ๆ ตามล�ำดับ
38. จัดฝึกอบรมเริ่มต้นจากการท�ำให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้า

กับองค์การ
39. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างและการด�ำเนิน
งานโดยรวม
40. จัดฝึกอบรมทางเทคนิคซึง่ ต้องอาศัยความรูแ้ ละทักษะในงาน
โดยเฉพาะ
41. จัดฝึกอบรมโดยก�ำหนดผูใ้ ห้การฝึกอบรม หรือวิทยากรตาม
ลักษณะของวิชา

หลักสูตรการปฐมนิเทศ

42. จัดแบ่งเรือ่ งทีค่ วรจัดเข้าในหลักสูตรอย่างเหมาะสม
43. เริม่ ด้วยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการรูจ้ กั องค์การและวัฒนธรรมองค์กร
44. เรือ่ งทีเ่ ป็นเงือ่ นไขเกีย่ วกับการท�ำงาน
45. เรือ่ งงานในหน้าทีแ่ ละสถานการณ์แวดล้อม
46. เรื่องสิทธิต่างๆ ของพนักงานและบริการที่ให้สวัสดิการแก่
พนักงาน
47. เรือ่ งข้อแนะน�ำเกีย่ วกับชุมชนซึง่ องค์การตัง้ อยู่
48. ท�ำความเข้าใจวิสยั ทัศน์ขององค์การ
49. ท�ำความเข้าใจพันธกิจขององค์การ
50. ท�ำความเข้าใจต�ำแหน่งกลยุทธ์ขององค์การ
51. ท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
52. แนะน�ำด้วยการฉายวีดทิ ศั น์ ประวัตคิ วามเป็นมาขององค์การ
53. แนะน�ำบุคคลส�ำคัญในองค์การ

การให้ความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิหน้าทีแ่ ละระเบียบวินยั
54. จัดท�ำคูม่ อื พนักงานให้รสู้ ทิ ธิและหน้าทีข่ องพนักงาน
55. การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
56. การหักเงินสะสม
57. จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงาน
58. ระเบียบการลา
59. ระเบียบวินยั และความประพฤติ
60. แหล่งข่าวสาร สารสนเทศ หรือหน่วยทีใ่ ห้บริการด้านข่าวสาร
ขององค์การ
61. เรือ่ งการรักษาพยาบาล
62. เรือ่ งการประกันภัย
63. เรือ่ งการร้องทุกข์
64. เรือ่ งการอุทธรณ์
65. เรือ่ งนันทนาการ
66. เรือ่ งการรักษาความปลอดภัย

หากได้มีการทบทวนและพิจารณาสิ่งที่จ�ำเป็นต้องให้พนักงาน
ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเบือ้ งต้น อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
ก็จะช่วยให้พนักงานใหม่มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์การและมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
ร่วมงานกับองค์การและผูบ้ งั คับบัญชา ด้วยความยินดีและน�ำความรูส้ กึ
ที่ดีไปแจ้งแก่ทางครอบครัวให้เกิดการสนับสนุนการท�ำงานอย่างทุ่มเท
ความรูค้ วามสามารถเต็มที่ TPA
news
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