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การสอนงาน เป็ นเครื่ องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึง่ ที่นามาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงาน ถือได้ ว่าเป็ น
กระบวนการที่ผ้ สู อนงานใช้ เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้ (Knowledge)ทักษะ(Skill) และความสามารถ
เฉพาะตัว (Personal Attribute) ด้ วยวิธีการหรื อเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ เป็ นอย่างดี ทาการสอนให้ เป็ นไปตามแผนงานที่
กาหนดขึ ้น จนกระทัง่ สามารถฝึ กให้ พนักงานปฏิบตั ิงานตามที่สอนให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการ
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็ นกลุ่มเล็กหรื อ
รายบุคคล (One-on-OneRelationship and Personal Support) ซึง่ ต้ องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนันการ
้
สอนงานจึงเป็ นเทคนิคหนึง่ ในการพัฒนาบุคลากรหรื อลูกน้ องของตนเอง ซึง่ จะเรี ยกผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผ้ เู ป็ น
Coach สามารถเป็ นผู้บริ หารระดับสูง (Top Management Level) เช่น ผู้อานวยการอาวุโสผู้อานวยการ หรื อเป็ นผู้บริ หาร
ระดับกลาง (Middle Management Level) เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ ายหรื อจะเป็ นผู้บริ หารระดับต้ น (Low
Management Level) เช่น ผู้ช่วยผู้จดั การ หัวหน้ างาน เป็ นต้ น และเราจะเรี ยก ผู้ถกู สอนงานโดยปกติจะเป็ นลูกน้ องที่อยู่
ในทีมหรื อกลุม่ เดียวกันที่เรี ยกว่า “Coachee”
การสอนงานเป็ นเครื่ องมือการออกแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล มีการกาหนดเป้าหมายหรื อผลงานที่
ผู้สอนงานต้ องการหรื อคาดหวังให้ เกิดขึ ้น (Result ‟ Oriented) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงานที่จะต้ องตกลงและยอมรับ
ร่ วมกัน (Collaborative) เป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรื อทางบวก (Positive Change) ด้ วย
อาศัยการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยปราศจากอคติ มีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ พนักงานมีสามารถนา
สิง่ ที่สอนไปใช้ ตอ่ ได้ จริ ง ฝึ กให้ พนักงานคิดเป็ น
ทาเป็ นและแก้ ปัญหาได้ ทังนี
้ ้การสอนงานนันมี
้ วตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายที่ต้องการ 3 ประการ ได้ แก่
1. เพื่อแก้ ปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นในการทางาน
„ ผู้สอนต้ องทาหน้ าทีใ่ นการกระตุ้นด้ วยการชี ้ให้ เห็น แนวทางแก้ ไข และให้ พนักงานคิดแก้ ไขปั ญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็ นการเตรี ยมให้ พร้ อมก่อนที่จะเลือ่ นตาแหน่ง
„ ผู้สอนจะต้ องทบทวนผลงานความสามารถปั จจุบนั และกาหนดเป้าหมายในการสอนงานโดยเน้ นพัฒนา
ความสามารถในตาแหน่งที่พนักงานจะเลือ่ นขึ ้นไป
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
„ ผู้สอนจะต้ องทาหน้ าที่ในการค้ นหาความสามารถที่โดดเด่น ความสามารถที่ต้องปรับปรุ งของพนักงาน
และจัดลาดับความสาคัญของความสามารถที่จะพัฒนา หรื อต้ องการเสริ ม และพัฒนาตามลาดับ

จะเห็นได้ วา่ การสอนงานสามารถนาไปใช้ เพื่อพัฒนาพนักงานได้ ทกุ ระดับ สามารถนาไปพัฒนาได้ ในหลายโอกาส
การสอนงานจึงเป็ นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายแทบทุกองค์การ การสอน
งานเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้ พนักงานทางานและเรี ยนรู้ งาน ไปด้ วยในตัว โดยการสอนพนักงานให้ มีความรู้ ความ
ชานาญในการปฏิบตั ิงาน มีการชี ้ให้ เห็นถึงสิง่ ที่ต้องทาและวิธีการปฏิบตั ิงาน ให้ ข้อแนะนาต่างๆ โดยไม่ลืมที่จะติดตามผล
และแก้ ไขข้ อผิดพลาด ดังนันหากต้
้
องการนาเทคนิคการสอนงานมาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงานให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาต้ องไม่เพียงแต่สอนหรื อแนะแนวทางให้ ทางานเป็ นเท่านัน้ ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องแนะวิธีก ารที่
พนักงานจะใช้ พฒ
ั นาตนเอง อันนาไปสูค่ วามก้ าวหน้ าในอาชีพกับองค์การต่อไปได้
ขัน้ ตอนการทา Coaching
„ การสอนงานนัน้ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ขันตอนการวางแผนและก
้
าหนดวัตถุประสงค์
„ ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องวางแผนระยะเวลาการสอนงาน ระบุความคาดหวัง แผนการดาเนินการ เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ที่ต้องการ และมีการตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรื อจุดเน้ นที่ต้องการชี ้แนะร่ วมกัน เนื่องจาก
เครื่ องมือการสอนงานนันจะเน้
้
นไปที่การ เชื่อมโยงความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการทางานเชิงลึก (Deep
Approach) และวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครัง้ ที่ดาเนินการสอนงานนัน้ จะสอนงานลงลึกเฉพาะในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ เป็ นพิเศษ
2. ขันตอนการสื
้
อ่ สารและตกลงเป้าหมายร่วมกัน
„ ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องสารวจงานที่ต้องสอนให้ กบั พนักงาน โดยจัดลาดับความสาคัญของงานที่ควรสอน
ก่อน และพิจารณาร่ วมกับทักษะและความ-สามารถที่จาเป็ นต้ องเสริ มสร้ างของพนักงานในการทางาน
หลังจากนัน้ ผู้บังคับบัญชาต้ องสื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้ พ นักงานรั บรู้ แนวทางในการสอนงานของ
ผู้บงั คับบัญชา ทังนี
้ ้ผู้บงั คับบัญชาควร
ตังค
้ าถามเพื่อจุดประกายให้ พนักงานเห็นความสาคัญของการพัฒนา ดังตัวอย่างของคาถามต่อไปนี ้
„ “คุณต้ องการบรรลุเป้าหมายอะไรในอนาคต”
„ “คุณมีความสามารถหรื อข้ อได้ เปรี ยบอะไรที่จะช่วยให้ บรรลุเป้าหมาย / สิง่ ที่ต้องการพัฒนามีอะไรบ้ าง”
„ “คุณจะเริ่ มต้ นอย่างไร”
„ “คุณกาหนดช่วงเวลาอย่างไร”
3. ขันตอนการเรี
้
ยนรู้และการสอนจริ ง
„ กระบวนการสอนจริ งเป็ นกระบวนการให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ ในเรื่ องที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะต้ อง ประเด็นที่
ผู้บงั คับบัญชาต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญก็คือการสอนพนักงานนันจะต้
้
องเลือกวิธีการสอนงาน
ให้ กับพนักงานตามความเหมาะสม พยายามให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล สนใจ

สัง เกตการท างานของพนัก งานภายหลัง จากการสอนงาน และหมั่น สอบถามข้ อมู ล ป้ อ นกลับ
(Feedback) จากพนักงานเสมอว่าเข้ าใจงานที่สอนหรื อไม่ มีปัญหาสงสัยในเรื่ องใด ทังนี
้ ้ในการสอน
งานนัน้ ผู้บงั คับบัญชาควรยกตัวอย่างประกอบการสอนงาน ให้ ข้อแนะนาและชมเชยเมื่อพนักงานทา
ถูกต้ องเสมอ
4. ขันการติ
้
ดตามและประเมินผลการสอน
„ ภายหลังจากที่ผ้ บู งั คับบัญชาสอนพนักงานเสร็ จแล้ วขันตอนสุ
้
ดท้ ายก็คือ การ ติดตามและประเมินผล
การสอนงาน ไม่ว่าจะเป็ นในช่วงระหว่างสอนเสร็ จหรื อช่วงภายหลังจากการสอนงาน ผู้บงั คับบัญชา
จะต้ องติดตามการทางานของพนักงานและแจ้ งข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ พนักงานรับทราบ
ขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ู บัง คับ บัญ ชาจะต้ อ งประเมิ น การสอนงานของตนเองด้ ว ยเช่ น กัน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และ
ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนงานให้ เหมาะสมหากพนักงานยังไม่เข้ าใจ
ปั จจัยแห่ งความสาเร็จ
„ การทา Coaching จะประสบความสาเร็ จได้ นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. การสอนงานเป็ นเครื่ องมือพัฒนาพนักงานให้ พนักงานสามารถทางานได้ ในระยะยาวผู้สอนงานจึงต้ องใช้ เวลา
วางแผนการสอนงาน และหมัน่ แจ้ งข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับพนักงานเสมอว่าเข้ าใจหรื อไม่ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการสอนงาน และความไม่เข้ าใจซึง่ กันและกัน
2. ผู้สอนงานควรปรั บเปลี่ยนวิธีการสอนงานให้ เหมาะสมกับพนักงาน เนื่องจากวิธีการสอนงานแบบหนึ่ง อาจไม่
สามารถนาไปใช้ ในการสอนงานให้ พนักงานอีกคนได้
3. ผู้สอนงานควรกาหนดแนวทางในการทางานและลาดับในการสอนงานให้ ชดั เจน เหมาะสมยกตัวอย่างเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ เพื่อให้ การสอนงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรทบทวนความก้ าวหน้ าของพนักงาน และผลสาเร็ จที่เกิดขึ ้น มุ่งเน้ นการชมเชยเมื่อพนักงาน สามารปฏิบตั ิงาน
ได้ อย่างถูกต้ องตามแนวทางที่ผ้ บู งั คับบัญชา เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป นอกจากนี ้ผู้บงั คับบัญชา
จะต้ องให้ กาลังใจเมื่อพนักงานทางานผิดพลาด ไม่เป็ นไปตามแนวทางการสอนงานของผู้บงั คับบัญชา
สรุปว่าการสอนงานเป็ นเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ ทกุ ระดับ สามารถนาไปพัฒนาได้ ในหลาย
โอกาส การสอนงานจึงเป็ นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายแทบในทุกองค์การ
การสอนงานเป็ นกระบวนการที่สง่ เสริ มให้ พนักงานทางานและเรี ยนรู้ งานไปด้ วยในตัว อันนาไปสูท่ กั ษะความชานาญที่
เกิดขึ ้นในการทางานต่อไป

