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การสอนงาน เป็ นเครื่ องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นามาใช้ พฒ
ั นาความสามารถของพนักงาน ถือได้ วา่ เป็ 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
ปฏิ สัม พัน ธ์ (Interactive Process) ระหว่า งผู้ส อนงานและพนัก งาน โดยมากการสอนงานมัก จะเป็ นกลุ่ม เล็ ก หรื อ
รายบุคคล (One-on-One Relationship and Personal Support) ซึง่ ต้ องอาศัยเวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนันการ
้
สอนงานจึงเป็ นเทคนิคหนึง่ ในการพัฒนาบุคลากรหรื อลูกน้ องของตนเอง ซึ่งจะเรี ยกผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผ้ เู ป็ น
Coach สามารถเป็ นผู้บริ หารระดับสูง (Top Management Level) เช่น ผู้อานวยการอาวุโส ผู้อานวยการ หรื อเป็ นผู้บริ หาร
ระดับ กลาง (Middle Management Level) เช่ น ผู้จัด การอาวุโส ผู้จั ด การฝ่ าย หรื อ จะเป็ นผู้ บริ ห ารระดับ ต้ 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 มีการติดตามและประเมิ นผล เพื่อให้ พนักงานมีสามารถนา
สิง่ ที่สอนไปใช้ ตอ่ ได้ จริ ง ฝึ กให้ พนักงานคิดเป็ น ทาเป็ น และแก้ ปัญหาได้ ทังนี
้ ้การสอนงานนันมี
้ วตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
ที่ต้องการ 3 ประการ ได้ แก่
1. เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในการทางาน - ผู้สอนต้ องทาหน้ าที่ในการกระตุ้นด้ วยการชี ้ให้ เห็นแนวทางแก้ ไข
และให้ พนักงานคิดแก้ ไขปั ญหาต่อเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็ นการเตรี ยมให้ พร้ อมก่ อนที่จะเลื่อนตาแหน่ ง - ผู้สอนจะต้ องทบทวนผลงาน
ความสามารถปั จจุบนั และกาหนดเป้าหมายในการสอนงานโดยเน้ นพัฒนาความสามารถในตาแหน่งที่
พนักงานจะเลือ่ นขึ ้นไป
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ - ผู้ส อนจะต้ อ งท าหน้ า ที่ ใ นการค้ นหา
ความสามารถที่ โดดเด่น / ความสามารถที่ ต้ อ งปรับ ปรุ งของพนักงาน และจัด ลาดับ ความสาคัญ ของ
ความสามารถที่จะพัฒนา หรื อต้ องการเสริ ม และพัฒนาตามลาดับ

ขัน้ ตอนการทา Coaching – การสอนงานนัน้ มีขนตอนปฏิ
ั้
บตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. ขัน้ ตอนการวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ – ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องวางแผนระยะเวลาการสอนงาน
ระบุความคาดหวัง แผนการดาเนินการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ และมีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นหรื อจุดเน้ นที่
ต้ องการชี ้แนะร่วมกัน เนื่องจากเครื่ องมือการสอนงานนันจะเน้
้
นไปที่การเชื่อมโยงความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการทางาน
เชิงลึก (Deep Approach) และวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละครัง้ ที่ดาเนินการสอนงานนัน้ จะสอนงานลงลึกเฉพาะในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ เป็ นพิเศษ
2. ขัน้ ตอนการสื่ อสารและตกลงเป้าหมายร่ วมกัน – ผู้บังคับบัญ ชาจะต้ องสารวจงานที่ต้องสอนให้ กับ
พนักงาน โดยจัดลาดับความสาคัญของงานที่ควรสอนก่อน และพิจารณาร่ วมกับทักษะและความสามารถที่จาเป็ นต้ อง
เสริ มสร้ างของพนักงานในการทางาน หลังจากนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาต้ องสื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้ พนักงานรับรู้ แนวทางใน
การสอนงานของผู้บงั คับบัญชา ทังนี
้ ้ผู้บงั คับบัญชาควรตังค
้ าถามเพื่อจุดประกายให้ พนักงานเห็นความสาคัญของการ
พัฒนา ดังตัวอย่างของคาถามต่อไปนี ้
1. “คุณต้ องการบรรลุเป้าหมายอะไรในอนาคต”
2. “คุณมีความสามารถหรื อข้ อได้ เปรี ยบอะไรที่จะช่วยให้ บรรลุเป้าหมาย / สิง่ ที่ต้องการพัฒนามีอะไรบ้ าง”
3. “คุณจะเริ่ มต้ นอย่างไร”
4. “คุณกาหนดช่วงเวลาอย่างไร”
3. ขัน้ ตอนการเรียนรู้และการสอนจริง – กระบวนการสอนจริ งเป็ นกระบวนการให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องที่
ผู้บงั คับบัญชาจะต้ อง ประเด็นที่ผ้ บู งั คับบัญชาต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญก็คือ การสอนพนักงานนันจะต้
้
องเลือก
วิธีการสอนงานให้ กบั พนักงานตามความเหมาะสม พยายามให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล สนใจสังเกต
การทางานของพนักงานภายหลังจากการสอนงาน และหมัน่ สอบถามข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากพนักงานเสมอว่า
เข้ าใจงานที่สอนหรื อไม่ มีปัญหาสงสัยในเรื่ องใด ทังนี
้ ้ในการสอนงานนัน้ ผู้บงั คับบัญชาควรยกตัวอย่างประกอบการสอน
งาน ให้ ข้อแนะนา และชมเชยเมื่อพนักงานทาถูกต้ องเสมอ
4. ขัน้ การติดตามและประเมินผลการสอน – ภายหลังจากที่ผ้ บู งั คับบัญชาสอนพนักงานเสร็ จแล้ ว ขันตอน
้
สุดท้ ายก็คือ การ ติดตามและประเมินผลการสอนงาน ไม่ว่าจะเป็ นในช่วงระหว่างสอนเสร็ จหรื อช่วงภายหลังจากการสอน
งาน ผู้บงั คับบัญ ชาจะต้ องติดตามการทางานของพนักงานและแจ้ งข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ พนักงานรับทราบ
ขันตอนนี
้
้ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องประเมินการสอนงานของตนเองด้ วยเช่นกันเพื่อปรับปรุง และปรับเปลีย่ นวิ ธีการสอนงานให้
เหมาะสมหากพนักงานยังไม่เข้ าใจ
สรุ ปว่าการสอนงานเป็ นเครื่ องมือการพัฒนาความสามารถของพนักงานได้ ทกุ ระดับ สามารถนาไปพัฒนาได้ ใน
หลายโอกาส การสอนงานจึงเป็ นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ใช้ กนั อย่างแพร่ หลายแทบในทุก
องค์การ การสอนงานเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มให้ พนักงานทางานและเรี ยนรู้ งานไปด้ วยในตัว อันนาไปสู่ทกั ษะความ
ชานาญที่เกิดขึ ้นในการทางานต่อไป

