การฝึ กอบรมภายในอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค OJT
(Training Within Industry by On the Job Training)
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หลักการและเหตุผล
❖

ธุรกิจในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันสู งขึ้นทั้งในส่ วนของการบริ การและการผลิต
ดังนั้นคาว่า
“คุณภาพ” (Quality) ในสิ นค้าและบริ การ จึงเป็ นสิ่ งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีขอ้ เท็จจริ งว่า
“การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับในองค์ กรมีผลกระทบต่ อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ” ดังนั้น
การฝึ กอบรมให้พนักงานมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และถูกต้องตาม
มาตรฐานปฏิบตั ิงาน หรื อ Work Instruction จึงเป็ นสิ่ งองค์กรควรให้ความใส่ ใจอย่างยิง่ นอกจากนี้
แล้วการฝึ กอบรมในงาน On The Job Training ยังมีส่วนช่วยในการลดความสูญเสี ย (Wastes) ที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

❖

การฝึ กอบรมในงานหรื อการฝึ กงานในหน้าที่ (On The Job Training) มีขอบเขตที่ควรทาดังนี้
• การมอบหมายงานให้กบั พนักงานใหม่ที่เข้ามาร่ วมงานกับองค์กร
• พนักงานปัจจุบนั (เก่า) ที่มีการปรับไปสู่ ตาแหน่งใหม่
• การพัฒนาพนักงานเมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความบกพร่ องในงาน
• เป้าหมายที่ต้งั ไว้ไม่สามารถบรรลุได้
• พนักงานขาดความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
• ความรับผิดชอบและลักษณะงานแตกต่างไปจากเดิม (ตาแหน่งเดิม)
• องค์กรต้องพัฒนาคนให้เก่งขึ้นและลดต้นทุนความสู ญเปล่า (Waste or Muda)
• มีเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร

❖

การฝึ กอบรมในงาน On The Job Training ที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดเรี ยกว่า “การสอนแบบสาธิตและ
ปฏิบัติ” (Demonstration and Performance) การสอนลักษณะนี้มีแนวทางก่อให้เกิดความรู ้
(Knowledge), ความเข้าใจ (Understand), ทักษะความชานาญ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude)
หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นการสอนให้เกิด KUSA ได้ชดั เจนที่สุด ซึ่งมีองค์ประกอบของการสอนดังนี้
• การอธิบาย (Explanation)

• ปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของพี่เลี้ยง (Mentor)

• การสาธิต (Demonstration)

• การประเมินผลในการปฏิบตั ิงาน (Evaluation)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖

❖

❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมในงานหรื อการฝึ กงานในหน้าที่ (OJT - On
The Job Training) ว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมีส่วนช่วยลดความสูญเสี ยใน
กระบวนการผลิตได้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีข้ นั ตอน เครื่ องมือ และรู ปแบบ (Format) ที่จาเป็ นต่อการฝึ กอบรมในงาน ผ่านการ
ฝึ กฝนทากิจกรรมในชั้นเรี ยน และสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการสอนงานแบบ “การสอนแบบสาธิตและปฏิบตั ิ” (Demonstration and
Performance) ที่มีผลครอบคลุม Knowledge, Understand, Skill and Attitude (KUSA)
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• จิตสานึกความเป็ นเจ้าของกับการสอนงาน (Ownership Quotient)
• กรณี ศึกษา: คุณภาพการปฏิบต
ั ิงานกับการสอนงาน
• แนวคิดของการฝึ กอบรมภายในอุตสาหกรรม (TWI)
• องค์ประกอบของการฝึ กอบรมภายในอุตสาหกรรม



การสอนงาน (On The Job Training)
วิธีการทางาน (JM – Job Method)




ความสัมพันธ์ ในงาน (Job Relations)
การพัฒนาโครงการ (Program Development)

ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานกับการสอนงาน
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอนงาน
• การฝึ กอบรมในงานกับมาตรฐาน ISO 9001
• ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการฝึ กอบรมในงาน
การพัฒนาการฝึ กอบรมในงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
• ขั้นตอนของการพัฒนาการฝึ กอบรมในงาน
•










•
•

ตัวอย่างเอกสารประกอบการฝึ กอบรมในงาน
การทา OJT ด้วยการสอนแบบสาธิตและปฏิบตั ิ (Demonstration & Performance)



•

สารวจความเกี่ยวข้องของการฝึ กอบรมในงาน
จัดทารายการความรู ้ (Knowledge) และทักษะ (Skill)
การวัดผลและประเมินผลเชิงรู ปธรรม (Measurement & Evaluation)
กาหนดโปรแกรมการฝึ กอบรมในงาน
การจัดทาคู่มือการฝึ กอบรมในงาน (เอกสารระเบียบปฏิบตั ิงาน / SOP / WI / Work Manual)
การจัดทาระบบรายงานของพนักงาน

การอธิบาย (Explanation)
การสาธิต (Demonstration)




ปฏิบตั ิงานภายใต้การควบคุมของพี่เลี้ยง (Mentor)
การประเมินผลในการปฏิบตั ิงาน (Evaluation)

หลักปฏิบตั ิของการสอนงานของ On The Job Training



การแตกงานทั้งกระบวนการเป็ น
องค์ประกอบย่อย
บ่งชี้จุดสาคัญและเหตุผลของจุดสาคัญ




แสดงให้เห็นขณะอธิบายในแต่ละองค์ประกอบย่อย
ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิและให้คาชี้แนะตลอด
กระบวนการ

Activity I: แสดงบทบาทสอนงานและเขียน WI (Work Instruction)
• แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนาการฝึ กอบรมในงานอย่างยัง่ ยืน
• คุณสมบัติของผูฝ้ ึ กสอนงานที่ดี & แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
•
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