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กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สาคัญอย่างหนึง่ ในการรักษาและคงไว้ ซงึ่ มาตรฐานการทางานในองค์การคือ การ
สอนงาน หรื อบางคนอาจจะเรียกว่า "On the Job Training" หรื อเรี ยกง่ายๆ สันๆว่
้ า OJT การสอนงานเปรียบเสมือนเครื่ อง
การันตีวา่ ประสิทธิภาพในการทางานของคนรุ่นแล้ วรุ่นเล่าที่เข้ าๆออกๆกันอยูน่ นั ้ ยังคงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพไว้
ได้ เช่นเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การใดที่ได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ISO9000 จะเวอร์ ชนั่ ไหนก็
ตาม ISO14000 หรื อมาตรฐานอืน่ ๆตามลักษณะของแต่ละธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการสอนงาน จริงๆแล้ วมิใช่เป็ นเพียงการทาให้ ลกู น้ องทางานได้ เท่านัน้ แต่จะต้ องทางานเป็ น
ด้ วย การทางานเป็ นหมายถึงไม่ใช่เพียงแค่ร้ ู เข้ าใจ ทาได้ แต่ต้องสามารถนาไปประยุกต์ได้ ด้วย นัน่ ก็หมายถึงว่าการสอน
งานไม่ได้ สอนเพียงองค์ความรู้ ทักษะหรื อประสบการณ์เท่านัน้ แต่ยงั จะต้ องแฝงไปด้ วยการสอนให้ คนคิดเป็ น พัฒนาเป็ น
อีกด้ วย นอกจากนี ้การสอนงานยังมีประโยชน์ในเรื่ องต่างๆ อีกมากมาย เช่น
 ช่ วยส่ งเสริมความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ างหัวหน้ ากับลูกน้ อง เพราะสถานะจากหัวหน้ าลูกน้ อง จะ
กลายไปเป็ นครูกบั ลูกศิษย์ ซึง่ โดยสามัญสานึกของคน โดยเฉพาะคนไทย คาว่า "ครู" นันมี
้ ความหมาย
มากกว่าหัวหน้ าอย่างแน่นอน แต่หวั หน้ าจะกลายเป็ นครูทกุ คนหรื อไม่ ก็ต้องขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
ของหัวหน้ าคนนันๆว่
้ าสามารถทาให้ ลกู น้ องยอมรับได้ มากน้ อยขนาดไหน
 ช่ วยป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการลองผิดลองถูก การสอนงานเปรี ยบเสมือนการจูง
มือคนข้ ามถนน เราก็สามารถอธิบายเขาไปด้ วยว่าก่อนข้ ามถนนจะต้ องมองซ้ ายมองขวาเพื่อดูวา่ มีรถ
มาหรื อไม่ ระยะห่างแค่ไหนถึงจะสามารถข้ ามได้ อย่างปลอดภัย และในขณะที่กาลังเดินข้ ามถนนนัน้
เราก็สามารถสอนเขาได้ วา่ ต้ องเดินด้ วยความเร็วระดับไหน ต้ องคอยสังเกตรถทังซ้
้ ายและขวา ต้ องเดิน
ตรงทางม้ าลาย ฯลฯ ก่อนที่จะฝึ กให้ เขาเดินโดยเราไม่ต้องจูงมือ และหลังจากนันก็
้ คอ่ ยๆปล่อยให้ เขา
เดินเองโดยเราไม่จาเป็ นต้ องเดินตามไป แต่อาจจะยังคอยส่งเสียงสอนเขาเป็ นระยะๆ
 ช่ วยให้ องค์ ความรู้ในองค์ การถูกถ่ ายทอดไปอย่ างถูกต้ อง การสอนงานที่เป็ นระบบจะช่วยให้ องค์
ความรู้ที่เกิดจากเทคโนโลยี ประสบการณ์และทักษะของคนในองค์การถูกถ่ายทอดไปสูค่ นรุ่นต่อๆไป
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ลดการพึง่ พิงความสามารถเฉพาะตัวของคนบางคน บางกลุม่ ลง

องค์การยุคใหม่ที่ต้องการก้ าวไปสูก่ ารเป็ น Learning Organization จะต้ องปูพื ้นฐานเรื่ องการสอนงานไว้ กอ่ น
เพราะขันตอนต่
้
อไป การสอนงานจะกลายไปสู่ การสร้ างบรรยากาศการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรู้ที่เรี ยกว่า
"Knowledge Sharing " ความรู้ในองค์การจะต้ องถ่ายเทได้ เหมือนของไหลที่ไหลจากที่สงู (คนที่มีความรู้มาก) ไปสูท่ ี่ต่า
(คนที่มีความรู้น้อย) เพื่อเป็ นการลดช่องว่างทางความรู้ของคนในองค์การลงให้ มากที่สดุ จึงจะทาให้ องค์การนันเป็
้ น
องค์การแห่งการเรียนรู้และมีพลังร่วม (Synergy)อย่างแท้ จริ ง
ปั จจัยสาคัญและเทคนิคการนาการสอนงานสูค่ วามสาเร็จ มีดงั นี ้
1. จัดทาคู่มือและมาตรฐานการทางาน
คูม่ ือ(Manual) และมาตรฐาน(Standard) การทางานถือเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการสอนงาน เพราะถ้ า
ไม่มีคมู่ ือหรื อไม่มาตรฐานการทางาน หรื อมีแต่ยงั ไม่เป็ นระบบ แม้ วา่ การสอนงานจะมีเทคนิคดีเพียงใดก็ตาม คง
ไม่สามารถทาให้ เกิดประสิทธิผลได้ อย่างแน่นอน ดังนัน้ ก่อนที่จะมีการสอนงานจริง องค์การต้ องมัน่ ใจว่าระบบ
คูม่ ือและการมาตรฐานการทางานที่เป็ นระบบและครบถ้ วนแล้ ว
จริ งๆแล้ วการจัดทาคูม่ ือหรื อมาตรฐานการทางานนี ้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการวิเคราะห์งานเพื่อการสอนไป
ในตัวอยูแ่ ล้ ว เพราะถ้ าผู้ที่จะเป็ น Trainer ได้ มีโอกาสจัดทา ทบทวนหรื อพัฒนาคูม่ ือและมาตรฐานการทางาน
ด้ วยตัวเองมาแล้ ว เมื่อถึงเวลาสอนงานจริงก็จะทาให้ งา่ ยขึ ้น เพราะมีความรู้ลกึ รู้จริงในเรื่ องทีจ่ ะสอน
2. จัดฝึ กอบรมหัวหน้ า/ผู้สอนงาน
การสอนงานไม่ใช่วา่ จับใครมาสอนก็ได้ ไม่ใช่ทางานเป็ น ทางานได้ แล้ วจะสอนงานได้ ทกุ คน เพราะการ
สอนงานเป็ นกับการทางานเป็ นนันไม่
้ เหมือนกัน ต้ องใช้ ทกั ษะและความสามารถที่แตกต่างกัน การทางานคือการ
ปฏิบตั ิงานถูกวิธีได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ แต่การสอนงานคือการถ่ายทอดสิง่ ทีม่ ีไปสูผ่ ้ เู รี ยนและผลของการสอนคือ
ความรู้ความเข้ าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรี ยนที่เปลีย่ นแปลงไปในทางทีต่ ้ องการ ดังนัน้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ทางานเป็ น
ทางานได้ กลายไปสูก่ ารเป็ นผู้สอนงานที่ดี จึงต้ องมีการพัฒนาและฝึ กอบรมให้ หวั หน้ าหรื อผู้สอนงานมีความรู้
ความเข้ าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การวางแผนการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน รวมถึง
วิธีการประเมินและติดตามผล
3. การสอนงานเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวชีว้ ัดผลงาน (KPI = Key Performance Indicator) ของหัวหน้ า
หัวหน้ าหลายคนละเลยการสอนงานลูกน้ อง เพราะคิดว่าการสอนงานเป็ นภาระมากกว่าเป็ นหน้ าที่ จึง
มัวแต่เอาเวลาไปทางานอื่น ทังๆที
้ ่การสอนงานถือเป็ นหน้ าที่หลักอย่างหนึง่ ของหัวหน้ า ดังนัน้ เพื่อให้ การสอน
งานเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับองค์การ จึงควรกาหนดตัวชี ้วัดผลงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการสอนงานให้ กบั หัวหน้ าทุกคน
ด้ วย ถือเป็ นตัวชี ้วัดที่บงั คับ เช่น หัวหน้ าจะต้ องมีชวั่ โมงสอนงานลูกน้ องไม่น้อยกว่า 4 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี ลูกน้ อง
ที่ได้ รับการสอนงานจะต้ องผ่านการทดสอบ 100%

4. การจัดทาโครงการ Internal Trainer
ในขณะที่ตวั ชี ้วัดผลงานในข้ อ 3 ถือเป็ นมาตรการบังคับให้ มกี ารสอนงาน องค์การควรกาหนดมาตรการ
ในเชิงบวกเพื่อการสอนงานไว้ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมีการจัดทาโครงการพัฒนาวิทยากรหรื อผู้สอนงาน
ภายในองค์การ มีการวัดประเมินผู้สอนเพื่อเข้ าไปอยูใ่ นทาเนียบวิทยากรขององค์การ อาจจะมีสงิ่ จูงใจทีเ่ ป็ นตัว
เงินหรื อไม่เป็ นตัวเงินให้ กบั ผู้ที่มคี ณ
ุ สมบัติด้านการสอน

