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บทคัดย่อ
บริษัทมีการปฐมนิเทศพนั กงานใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ บทความนี้กล่าวถึงวิธีทาให้โ ครงสร้างการ
ทางาน ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์ประกอบโครงสร้างกับการพิจารณาการปฐมนิเทศเข้าสู่องค์กรจะมี
การกาหนดแนวทางพื้ น ฐานและเนื้ อหาตามด้วยเทคนิค เพื่อศึกษาภาวะที่ไม่ ห ยุดนิ่งขององค์กรสมัยใหม่
การสร้างบุคลากรใหม่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร เป้าหมายของพนักงานใหม่มีอะไรและ
วางแผนชีวิตอย่างไรแบบแผนการปฐมนิเทศเพื่อสร้างทิศทางสู่ความสาเร็จของพนักงานใหม่ ร่วมถึงความ
คาดหวังในอนาคต ที่จะให้บริษัทรับพนักงานใหม่และประสบความสาเร็จ สรุปได้ว่าโครงการปฐมนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะใช้เวลานานกว่ามาตรฐานของพวกเขาให้เนื้อหาที่มีความสาคัญมากขึ้นใช้เทคนิค
การนาเสนอที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและต้องการการมีส่วนร่วมมากขึ้น
จากผู้บริหารและพนักงานตลอดจนการรับรู้เข้าใจพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: พนักงาน ปฐมนิเทศ ทัศนะ ความเข้าใจ
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VIEWPOINT UNDERSTANDING OF ORIENTATION FOR CREATING WORK
BENEFICIAL IN AN ORGANIZATION
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Abstract
The company offers various forms of orientation for new employees. This article
discusses how to make the structure work such more efficient structural elements with
orientation into an organization are considered basic guidelines and content, followed by
techniques to study the dynamics of modern organizations. The creation of new personnel
affects social and corporate responsibility. What are the goals of the new employee and how
do you plan your life? Orientation scheme to create direction for success together with future
expectations that will allow the company to recruit new employees and be successful In
conclusion, effective orientation projects generally take longer than their standard, provide
more focused content, use clearer, more effective presentation techniques and participatory
learning approaches and require. Increased participation from management and employees as
well as effective perception of new employees.
Keywords: Employee, Orientation, Viewpoint, Understanding
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บทนา
การปฐมนิเทศเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรการทางานที่สอดคล้องกับการพัฒนาการวางแผนเพื่อ การ
ฝึกอบรมให้เกิดความพร้อมของพนักงานในการทางานในองค์กร ในโลกปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการฝึกอบรม
เป็นเรื่องที่หน่วยงานองค์กรบริษัท จะเน้นย้าและเป็นความตั้งใจของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ถึงการ
พัฒ นาความสามารถความเข้ าใจให้ กับ พนั กงานถึ งวัฒ นธรรมในองค์กรสมัยใหม่ ใ นยุค ปัจุบัน การพัฒ นา
รายละเอียดในทุกส่วนงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรได้มากมี่สุด ในขณะที่ความ
พร้อมของการวางแนวทางของบริษัท กับ นโยบายที่พยายามเน้นประสิ ทธิภ าพให้ เกิดผลดี ให้ มากที่สุ ดสิ่ งที่
หน่วยงานและองค์กรมีความตั้งใจเจตจานงให้ พนักงานใหม่ทุกคนควรเข้าใจพื้นฐานบางอย่างทั้งในส่วนของ
วัฒนธรรม การทางาน การอยู่ร่วมกัน อุปสรรค ทุกอย่างที่จะต้องเผชิญในอนาคตของการทางาน ถือเป็นความ
พยายามให้ พนั กงานใหม่เข้าใจและปั จจัย ที่ก่อให้ เกิดการรับรู้ของพนักงานใหม่ นั้น นอกจากการฝึก อบรม
การปฐมนิเทศสื่อถึงความพร้อมที่พนักงานใหม่ต้องเผชิญกับทุกปัญหาและอุปสรรคในการทางานกับองค์กร
ในอนาคตต่อไป
ในเวลาที่ กระบวนการจ้ างงานเพื่อ ให้ ตรงกั บความต้ องการถื อเป็นภาระที่ก าหนดขึ้นในองค์ ก ร
(พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2559) ที่เป็นภาระหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยสิ่งที่
แสดงออกมาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างการสร้างความลงตัวในการทางานเพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด (สาต์นิธิ
จานประดับ, 2558) และยังรวมถึงการบริหารจัดการเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะส่งผลเสียหายทั้งในเรื่อง
ต้นทุนเวลา (พิมพ์ลิขิต ทองรอด, 2557) ในห่วงเวลาปัจจุบันของการทางานในสังคมไทยการสรรหาพนักงาน
ใหม่ทั้งในแบบคุณธรรมหรืออุปถัมภ์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ (สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา, 2562) เพราะถือ
เป็ น ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ผลลั พ ธ์ ใ นที่ ท างานจะเป็ น ไปตามที่ น ายจ้ า งหรื อ หั ว หน้ า งานคาดหวั ง เอาไว้ นั้ น
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่จึงเป็นสิ่งสาคัญ เข้ามาเสริมสร้างให้หน่ วยงานเดินหน้าต่อไป (Sparrow, 2000)
บทความเรื่องนี้ผู้เขียนได้ทาการรวบรวมข้อมูล ในการพิจารณาของนายจ้างที่ผ่านหน่วยงานของฝ่ายทรัพยากร
บุคคล อย่างไรก็ตามหากนายจ้างมีการใช้ระบบสรรหาที่ผิดพลาดส่งผลต่อขั้นตอนและต้นทุนของบริษัทระบบ
การปฐมนิเทศจึงเป็นเหมือนความท้าทายของทุกองค์กรการทางาน (Onik, Miraz & Kim, 2018) แต่สิ่งที่อาจ
พบว่าการจ้างงานพนักงานใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นเรื่ องที่หน่วยงานให้ความสาคัญในลาดับต้น ๆ (วิลาศ
ดวงกาเนิด, 2562) และเป็นประสบการณ์จากอดีตที่สามารถเรียนรู้ได้ การออกแบบของฝ่ายงานทรัพยากร
บุคคลที่สร้างระบบงานเพื่อปกป้องต้นทุนขององค์ กรและสร้างคุณค่าต่อการทางานถือเป็นการวางนโยบายที่
สร้างคุณค่า (พชรพล สร้อยทอง, 2563) เพราะทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในการรับสมัครพนักงานใหม่ ตาม
ช่วงเวลาการสร้างบทบาทพนักงานใหม่ โดยการให้ โอกาสในการสร้างประโยชน์เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร (วีรวัฒน์ พากเพียรกิจ และเพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา, 2558) ถึงอย่างไรก็ตามการวางแนวทางให้ประสบ
ความสาเร็จมากที่สุดจะยังได้รับการออกแบบโดยคานึงถึงพนักงานใหม่เป็นสาคัญเพราะถือเป็นภาระหน้าที่ของ
บริษัท เพื่อสร้างอนาคตและความชัดเจน (พรพรหม ชมงาม, 2561)
ภาวะที่ไม่หยุดนิ่งขององค์กรสมัยใหม่ถึงการรับพนักงานใหม่
ลักษณะที่ไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เติบโตรวดเร็วทาให้องค์กรต่างๆต้องปรับ ตัวและ
พัฒนากระบวนการตลอดเวลาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ (Khajeheian, Friedrichsen & Mödinger,
2018) โดยนวัตกรรมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สาคัญที่สุดที่องค์กรใช้ดาเนินการเพื่อให้ประสบความสาเร็จ (Tohidi
& Jabbari, 2012) องค์กรจะให้ความสาคัญในการรับพนักงานใหม่ควรสร้างความเข้าใจเรียนรู้ทักษะการวาง
ระบบงานการวิเคราะห์งาน ประเมินศักยภาพและการใช้คนที่ถูกกับงานเป็นหลักสาคัญ (นพดล เหลืองภิรมย์,
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2556) ดังนั้นการให้ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อย ๆ เกี่ยวกับการอบรมปฐมนิเทศที่เป็นทิศทางและโอกาสของ
บริษัทจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาทางานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า (Cirilo & Kleiner, 2003) เพราะถือเป็นการ
วางลาดับขั้นตอนทุกกระบวนการถึงการสร้างความเข้าใจ และไม่ให้อิ ทธิพลที่ผิดศีลธรรมมาทาร้ายพนักงาน
ใหม่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (พระครูพิทักษ์ศิลปาคม นุชิต วชิรวุฑฺโฒ, 2564)
เมื่ อ หลายปั จ จั ย สามารถบ่ ง บอกถึ ง ความเข้ า ใจบัง เกิ ด กั บ พนัก งานใหม่ ส่ ง ผลความส าเร็จ ในงาน
ทรัพยากรบุคคลในองค์กรที่ถือเป็นการสารต่อภาระหน้าที่ที่ดี ระหว่างกัน (ณัฎฐ์พัชร์ ลาภบารุงวงศ์ , 2561)
ในส่ ว นงานที่ ม อบหมายไม่ ว่า จะเป็ น พฤติ ก รรมของคนรุ่ นใหม่ จ ะส่ ง ผลถึ ง วัฒ นธรรมในการท างานที่เป็น
นวั ต กรรมหรื อ การที่ อ งค์ ก รได้ รั บ รู้ ถึ ง ความคิ ด ใหม่ ๆ จากพนั ก งานใหม่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ สั ง คมการท างานให้
ความส าคั ญ เสมอมาถึ ง อย่ า งไรคนรุ่ น ใหม่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ สั ง คมต้ อ งให้ โ อกาส (จุ ล ศั ก ดิ์ ชาญณรงค์ , 2559)
ในความก้ า วหน้ า ขององค์ ก รจะก้ า วไปข้ า งหน้ า อย่ า งยั ง ยื่ น หากพนั ก งานใหม่ เ ป็ น เหมื อ นสมบั ติ ที่ ล้ าค่ า
เพื่ออนาคตกับการวางแผนการถ่ายโอนภารกิจสู่พนักงานใหม่ เพราะองค์กรจะประสบความสาเร็จ ได้ถือเป็น
คุณค่าที่สาคัญที่มาจากสิ่งใหม่ที่จะมาต่อยอดการขับเคลื่อนในองค์กรก้าวไปในทิศทางที่ดี (ฉวีวรรณ นาคเสวีวงศ์
และอุด ร ตัน ติสุ น ทร, 2554) เมื่อองค์กรประสบความส าเร็จ ควรให้ ก ารสนั บสนุน และให้ ค วามส าคั ญ กั บ
พฤติกรรมในแบบใหม่ๆ ของคนรุ่ น ใหม่ โ ดยพนั กงานใหม่ ถื อเป็ นคนรุ่นใหม่ ที่ พิเ ศษและให้ ความส าคั ญ ต่ อ
ประสิทธิผลและความอยู่รอดความก้าวหน้าขององค์กร (Yidong & Xinxin, 2013) หากนายจ้างให้โอกาสและ
เข้าใจสิ่ งใหม่ ๆ จะเป็ น เหมือนการผสมผสานระหว่า งแนวคิ ดและการนาไปใช้ ซึ่งแตกต่างจากความคิ ด
สร้างสรรค์ในแบบเดิมบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นระบอบที่จะทาให้องค์กรไม่เพียงแต่สร้างความคิดที่แปลกใหม่และเป็น
ประโยชน์ที่ไม่เหมือนเดิม แต่ยังรวมถึงการนาไปใช้จริงอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ใน
องค์กร ปรากฏการณ์ที่เป็นเหมือนการส่งไม้ต่อในการทางานของคนสองรุ่นในขณะที่ใช้แนวคิดนี้ผู้ริเริ่มต้อง
รับมือกับอุปสรรคมากมายกับคนรุ่นใหม่ที่พยายามเรียนรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับและความน่าเชื่อถือในอนาคต
การสร้างบุคลากรใหม่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
ภาวะสังคมไทยที่ระบบอาวุโสอยู่เคียงคู่เป็นร่มเงาให้กับคนรุ่นใหม่มาช้านาน (อุทัย บุญประเสริฐ
และ สมพร แสงชัย, 2516) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรการแสดงออกทางน้าใจเพื่อสร้างผลในเชิงบวก
จิ ตใจที่งดงามใจกว้างพร้ อมทุ่ มเทต่อองค์กรและมุ่งหวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ กับงานและเพื่อน
ร่วมงาน คุณค่าเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรรักษาความได้เปรียบและศักยภาพของพนักงาน (เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร,
2563) โดยการปรับปรุงเป็นแบบอย่างจากพนักงานเก่าเพราะการแสดงออกทางน้าใจความมุ่งมั่นทางจิตใจของ
พนักงานเก่าเป็นบ่อเกิดให้กับสังคมที่ดีในการทางานการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่มี คุณค่าสูงสุดที่เราให้แก่
ผู้อื่นได้ทั้งในส่วนขององค์กรและสถาบันครอบครัว (อาทิตยา ขาวพราย, 2557) นั่นคือเหตุผลว่าทาไมจึงเป็น
จุดสนใจของนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน การให้โอกาสพนักงานใหม่ในบางครั้งความรู้สึกเชิงบวกในแบบที่ว่า
ค่อยเป็นค่อยไปโดยเข้าใจคุณค่าในตัวตนของพวกเขาในความหมายก็คือให้โอกาสยกย่องเป็นความภาคภูมิใจที่
เค้ามีโอกาศได้ทางาน (King & Grace, 2012)
Rollag (2007) กล่าวว่า ในการวิจัยพนักงานใหม่ เพื่ออธิบายถึงสมาชิกในองค์กรที่จะเข้าร่วมทางาน
เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆทุกตาแหน่งต้องสัมพันธ์กันการมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น การเติ บ โตขององค์ ก รมี ผ ลอย่ า งมากที่ ม าจากสิ่ ง ใหม่ ๆ หั ว หน้ า งานจะต้ อ งมี ก ารขั ด เกลาให้
คาปรึกษาฝึกอบรมและการพัฒนาในสายงานนั้น ๆ
Wanous and Reichers (2000) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีการกาหนดขอบเขต การขัดเกลา
ทางสังคมองค์กรทั้งในส่วนการฝึกอบรมและการดูตัวอย่างงานจริง โดย Wanous and Reichers กล่าวอีกว่า
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วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

วรรณกรรมการวิจัย ค่อนข้างหลากหลายถูกนามาใช้เพื่อพัฒ นากรอบสาหรับการออกแบบและการศึกษา
โครงการปฐมนิ เทศพนั กงาน ประเด็ นที่ใช้ ทฤษฎี ความเครียด/วิธีการเผชิญปัญหา ทฤษฎีทัศนคติ/วิธี การ
เปลี่ยนแปลง โดยศึกษาจาก ตัวอย่างงานจริง การวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้มาใหม่ควรได้รับ
คาแนะนาจากคาจากัดความที่ชัดเจนของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แนวความคิดที่ให้โอกาสอย่างเสรี
Williams (2020) นักวิชาการจาก University of Leicester Business School, UK ให้ความหมาย
ว่าด้วยหลักการทางสังคมวิทยามีอิทธิพลอย่างมากในหมู่นักวิชาการและผู้ ปฎิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์
เพราะคนหนุ่มสาวในปัจุบันได้นาคุณลักษณะตัวตนมาทางานซึ่งบางอย่างอาจจะไม่เกิดความสบายใจให้กับ
นายจ้างเมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนโดยมุ่งเน้นไปที่การสรรหาและการฝึกอบรมเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งทุกอย่างเป็นเหมือนความท้าทายกับสิ่งใหม่ โดยแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่จานวนมากมุ่งหวังที่จะได้รับความ
หลากหลายทางความคิด บางครั้งอาจจะยังไม่คิดถึงความก้าวหน้า ความอดทนที่ยังน้อยเพราะการทางาน
คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ประเด็ น ที่ ถ อดแบบให้ เ ห็ น ถึ ง ความไม่ มั่ น คงของพนั ก งานใหม่ นั้ น คื อ เหตุ ที่ ว่ า
การฝึ ก อบรมจะเป็ น เหมื อ นเกณฑ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด อั น เป็ น ความคาดหวั ง ในการท างาน
พฤติกรรมที่คาดหวังอาจจะมีเหมือนกับพฤติกรรมที่แท้จริงความหลากหลายในกลุ่มอายุอาจจะเป็นผลกระทบ
กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องเผชิญกับความไม่สม่าเสมอ การสร้างแนวคิดการสร้างพฤติกรรมใหม่เป็นเหมือน
ความท้าทายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงานใหม่ สิ่งที่น่าสนใจที่ โดย Williams ได้กล่าวเอาไว้ในงานวิจัย
ว่าเป็นเหมือนที่นายจ้า งจะต้องมีความเข้าใจและให้โอกาสกับพนักงานใหม่ทุกรายละเอียดเป็นกรณีศึ กษา
พนักงานใหม่ในยุคปัญญาประดิษฐ์คงจะไม่มีความคล้ายคลึงกันเหมือน 20 ปีที่ผ่านมา
การปฐมนิ เ ทศและการฝึ ก อบรมพนั ก งานใหม่ (Garcia, Mignogna, DeBeer, Song, Haro &
Finley, 2020) สิ่ งส าคัญ เพื่อ ลดความเสี่ย งที่จะทาให้ พนักงานใหม่ เรียนรู้ ได้รับ โอกาสในความเป็นมือใหม่
(วาทศิลป์ วาสะสิริ และกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ , 2560) การปฐมนิเทศสามารถลดความผิดผลาดเสริมสร้าง
ให้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในสายงานอาชีพ (ธีรวดี ยิ่งมี, 2562) และยังส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของพนักงาน แม้ว่าองค์ประกอบบางอย่างของโครงการปฐมนิเทศจะไม่สามารถ
ตอบสนองได้ทั้งหมด (ณัชนรี นุชนิยม, 2562) แต่องค์ประกอบอื่น ๆ อาจปรับให้เข้ากับความต้องการของ
พนักงานใหม่เพราะถือเป็ นการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีกับคนรุ่นใหม่ได้ (ภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย , 2558)
การให้โอกาสพนักงานใหม่ในการกาหนดแบบแผนการวางแนวทางเป็นความพยายามสร้างความร่วมมือและ
การแสดงออกภาวะผู้ นาในองค์กรที่มีอิทธิ พลให้เกิดการพัฒนา (ชูชิต ชายทวีป และธนิษฐา สมัย , 2563)
ด้วยสาเหตุบางครั้งที่คนเก่าทาพฤติกรรมตนเองให้เป็นผู้มีอิทธิ พลส่งผลให้เกิดการจากัดความก้าวหน้า ของ
พนักงานใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาสามารถอนุญาตให้พนักงานใหม่ แสดงบทบาทและความคิดเห็นให้
โอกาสในความผิดพลาด หากเห็นว่าพนักงานใหม่เป็ นคนที่กระตือรือร้ นเพียรพยายาม ผู้จัดการต้อง “ยึดมั่น
อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลมี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งการให้ โ อกาส” นอกจากนี้ แ ล้ ว ความเท่ า เที ย มระหว่ า งพนั ก งาน
ความเสมอภาค ความเป็นสากล ลดบทบาทที่ไม่จาเป็นของระบบอาวุโสในองค์กร การให้ทัศนะของ สิริปภา
ภาคอัตถ์ (2563) กล่าวว่า ความเสมอภาคถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อม
ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องคานึงถึงคุณสมบัติ
อื่น ๆ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิด เป็นต้น
เป้าหมายของพนักงานใหม่มีอะไรและวางแผนชีวิตอย่างไร
ต้องกาหนดจุ ดสิ้น สุด กับ พฤติกรรมเดิม ๆ พร้อมรับและอดทนกับ การทางานในองค์กรใหม่ ต้ อ ง
ประสบความสาเร็จในที่แห่งนี้ การตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ความสาคัญกับอนาคตเพราะการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์เพื่อการทางานในยุคที่ประเทศไทยในเวลานี้จะให้ความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์และความสาคัญของ
การพัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ (พชร สันทัด, 2562) พนักงานใหม่ต้องมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วและมี
ประสิ ทธิผ ลมากขึ้น ให้ โ อกาสออกความเห็ น กับ คนใหม่ เ พราะถือว่า คนรุ่ นใหม่มาพร้ อ มความคาดหวั ง กั บ
การทางานในองค์กร (เกศกุล สระกวี , 2562) เป็ นสิ่ งที่พวกเขาต้องสร้างความเข้าใจในโลกความเป็นจริง
พนักงานใหม่ต้องพร้อมกับการเผชิญ เมื่อเกิดภาวะการถูกกดดันในองค์กรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความ
ทนทานต่อภาวะกดดัน (อุมาพร ไวยารัตน์ และรังสรรค์ โฉมยา, 2554) การสื่อสารอย่างชัดเจนของพนักงาน
ใหม่และสิ่งที่ควรให้โอกาสแก้ไขเมื่อเกิดความผิดผลาด (เจนจิรา สาระพันธ์, 2562) การส่งเสริมให้พนักงานใหม่
ให้โอกาสทางความคิดในหลักธรรมาภิบาลในองค์กรแนวความคิดและการทดสอบให้เค้ารับรู้ให้ความอบอุ่น
ไม่บีบคั้นแบบไร้ซึ่งจริยธรรม (สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ, 2558) ทั้งนี้เค้าจะรับรู้และได้รับความรู้สึกสะดวกสบายในที่
ทางานและสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรยิ่งทาให้เข้ามีแรงจูง ใจมากขึ้นและปัจจัยที่จะค้าจุนการทางานและ
แรงจูงใจที่บริษัทหรือองค์กรได้มอบให้และพร้อมที่จะก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง (ไพโรจน์ ไววานิชกิจ,
2560) และที่สาคัญฝ่ายบุคคลต้องมีความเป็นมืออาชีพมีความชัดเจนเตรียมพร้อมในธรรมเนียมปฏิบัติและ
ความมุ่ ง มั่ น และการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลนั้ น ยิ่ ง มี แ นวโน้ ม โอกาสทิ ศ ทางที่ ดี ใ ห้ กั บ บริ ษั ท มากขึ้ น เท่ า นั้ น
(วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2553)
แบบแผนการปฐมนิเทศเพื่อสร้างทิศทางสู่ความสาเร็จของพนักงานใหม่
การน้อมรับข้อเสนอเพื่อก้าวสู่ชีวิตการทางานในวันแรกและความพร้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ที่เรี ย กว่าปกติแบบใหม่ (New Normal) (ทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒ นะ, ณิช นันทน์ ศิริไสยาสน์ และ
โชติ บดีรัฐ, 2563) การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในองค์กรการยอมรับในความเสมอภาคทั้งในเรื่องเพศ และ
อื่น ๆ (สุภัทรา เพียรดี และบุษกร วัชรศรีโรจน์ , 2563) และการสร้างตัวตนของตนให้เป็นส่วนสาคัญ โดย
(ญาณิศา บุญประสิทธิ์, 2562) พนักงานใหม่ที่ส่งผลต่อคุณภาพของงานในบางกรณีที่บริษัทหรือองค์กรต้องการ
สิ่งที่เป็นที่เข้าใจว่าทัศนะที่ว่าไม่ใช่แค่พนักงานใหม่เท่านั้นการที่องค์กรผ่านการทางานที่ยาวนาน การอบรม
พนักงานที่ ทางานเกิน 5 ปี 10 ปี ก็เป็นประเด็นที่การฝึกอบรมควรจะเข้ามามีบทบาท ถ่ายทอดประสบการณ์
จากคนที่เคยผ่านงาน
ความคาดหวังและการกาหนดทิศทางในอนาคต
การมอบหมายงานถ่า ยทอดภาระระหว่า งฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลนายจ้ างให้ อ อกมาอย่ างดีที่สุ ด
(สุภาพร เวียงสีมา และ นเรนทร ฤทธิ์ ผาจันทร, 2563) การนาเสนองานในองค์กรที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป
(ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง, 2554) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังสามารถสืบสานต่อและแสดงให้เห็นถึงวิธีการทางานของคน
รุ่นแรก และยกตัวอย่างกรณีศึกษา ปัญหาอุ ปสรรคการทางาน มรสุมที่บริษัทใด้ เผชิญและยกตัวอย่างบริษัทที่
ผ่ านประสบการณ์ทางานมาอย่ างยอดเยี่ ย ม หรือพนักงานในอดีต ที่ประสบความส าเร็จ หรืออาจจะเป็ น
กรณี ศึกษาของคนที่ไม่มีความรั บ ผิ ดชอบผลลั พธ์การทางานจะเกิดปัญหาอย่างไร ยกตัว อย่างกรณีศึกษา
เพื่อหลีกเลี่ ยงเพื่อไม่ให้เกิดซ้ารอย งานวิจัยของ Yamin (2020) ได้กล่าวถึง ความเข้มข้นในการตรวจสอบ
ปัจจัยเชิงสาเหตุร ะหว่าง ภาวะผู้นาและจะเปิดการเปลี่ ยนแปลงขึ้น เนื่องด้วยพนักงานใหม่ถูกคาดการณ์
โดยสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ใช้หลักการจัดการพนักงานใหม่ สภาพแวดล้อมมีผลต่อแรงจูงใจภายในองค์กร
แต่ในทัศนะของผู้เขียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักจะเข้าใจในเรื่องราว ภาวะวัฒนธรรมความเป็นตั วตนในองค์กร
ของตนเองและการวางแผนการปฐมนิเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างดีที่สุ ด โดยส่วนใหญ่จะเน้นการ
นาเสนอประสบการณ์ของหน่วยงานเป็นหลัก
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บทสรุป
บทความนี้เป็นการให้ทัศนะ ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานที่รวบรวมไว้ในการวางแนวองค์กรและงาน
นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเหมือนการแสดง
ส่วนร่วมระหว่าง นายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อาวุโสในองค์กรและพนักงานใหม่ที่เป็ นการสร้างวัฒนธรรม
ให้เกิดความลงตัว ทั้งในเรื่ องการทางาน การอยู่ร่วมกั นความเข้าใจกัน การปฐมนิเทศถือเป็ นภารกิจส าคัญ
ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่จะดูแลวางแผนงานและเป็นการพัฒนาประสบการณ์เปลี่ ยนแปลงวิธีการวิธีคิด
โดยมิอาจจะยึดติดกับแบบแผนเดิม เยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาในยุคที่ทุกปีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องดิจิทัล
เทคโนโลยี ถือเป็นพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่จะแสดงผลให้เป็นที่ประจัก ษ์ในความ
เป็นมืออาชีพ เมื่อดาเนินการแล้ว ผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างไร สถิติพนักงานดีเด่นตามเกณฑ์ การลาออก ความผิด
สถานเบา ความผิดร้ายแรง ความขัดแย้ง ความก้าวหน้า เมื่อปฐมนิเทศ ผลการประเมินมีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างไรในแต่ละปี นวัฒนธรรมถูกหยิบนามาใช้สร้างความเป็นรูปธรรมที่ควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีจากเดิม
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