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การสอนงาน เป็นเคร่ืองมือพฒันาบคุลากรแบบหนึง่ที่น ามาใช้พฒันาความสามารถของพนกังาน ถือได้ว่าเป็น

กระบวนการท่ีผู้สอนงานใช้เพื่อเสริมสร้างและพฒันาพนกังานให้มีความรู้ (Knowledge)ทกัษะ(Skill) และความสามารถ

เฉพาะตวั (Personal Attribute) ด้วยวิธีการหรือเทคนิคตา่ง ๆ ที่วางแผนไว้เป็นอยา่งดี ท าการสอนให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

ก าหนดขึน้ จนกระทัง่สามารถฝึกให้พนกังานปฏิบตัิงานตามที่สอนให้บรรลเุปา้หมายตามที่ก าหนดไว้ โดยผา่นกระบวนการ

ปฏิสมัพันธ์ (Interactive Process) ระหว่างผู้สอนงานและพนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเป็นกลุ่มเล็กหรือ

รายบคุคล (One-on-OneRelationship and Personal Support) ซึง่ต้องอาศยัเวลาในการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้การ

สอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึง่ในการพฒันาบคุลากรหรือลกูน้องของตนเอง ซึง่จะเรียกผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้ เป็น 

Coach สามารถเป็นผู้บริหารระดบัสงู (Top Management Level) เช่น ผู้อ านวยการอาวโุสผู้อ านวยการ หรือเป็นผู้บริหาร

ระดบักลาง (Middle Management Level) เช่น ผู้จัดการอาวุโส ผู้ จัดการฝ่ายหรือจะเป็นผู้บริหารระดับต้น (Low 

Management Level) เช่น ผู้ช่วยผู้จดัการ หวัหน้างาน เป็นต้น และเราจะเรียก ผู้ถกูสอนงานโดยปกติจะเป็นลกูน้องที่อยู่

ในทีมหรือกลุม่เดียวกนัท่ีเรียกวา่ “Coachee” 

การสอนงานเป็นเคร่ืองมือการออกแบบพฒันาความสามารถเฉพาะบคุคล มีการก าหนดเป้าหมายหรือผลงานที่

ผู้สอนงานต้องการหรือคาดหวงัให้เกิดขึน้ (Result ‟ Oriented) ระหวา่งผู้สอนงานและพนกังานท่ีจะต้องตกลงและยอมรับ

ร่วมกนั (Collaborative) เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือทางบวก (Positive Change) ด้วย

อาศยัการให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) โดยปราศจากอคติ มีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้พนกังานมีสามารถน า

สิง่ที่สอนไปใช้ตอ่ได้จริง ฝึกให้พนกังานคิดเป็น  

ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ ทัง้นีก้ารสอนงานนัน้มีวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายที่ต้องการ 3 ประการ ได้แก่ 

1. เพื่อแก้ปัญหาทีเ่กิดขึน้ในการท างาน  

„ ผู้สอนต้องท าหน้าทีใ่นการกระตุ้นด้วยการชีใ้ห้เห็น แนวทางแก้ไข และให้พนกังานคิดแก้ไขปัญหาตอ่เอง 

2. เพื่อพฒันาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเลือ่นต าแหนง่  

„ ผู้สอนจะต้องทบทวนผลงานความสามารถปัจจบุนั และก าหนดเปา้หมายในการสอนงานโดยเน้นพฒันา

ความสามารถในต าแหนง่ที่พนกังานจะเลือ่นขึน้ไป 

3. เพื่อปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

„ ผู้สอนจะต้องท าหน้าที่ในการค้นหาความสามารถที่โดดเด่น ความสามารถที่ต้องปรับปรุงของพนกังาน 

และจดัล าดบัความส าคญัของความสามารถที่จะพฒันา หรือต้องการเสริม และพฒันาตามล าดบั 



จะเห็นได้วา่การสอนงานสามารถน าไปใช้เพื่อพฒันาพนกังานได้ทกุระดบั สามารถน าไปพฒันาได้ในหลายโอกาส 

การสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการพฒันาพนกังานที่มีประสิทธิภาพที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายแทบทกุองค์การ การสอน

งานเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้พนกังานท างานและเรียนรู้งาน ไปด้วยในตวั โดยการสอนพนกังานให้มีความรู้ความ

ช านาญในการปฏิบตัิงาน มีการชีใ้ห้เห็นถึงสิง่ที่ต้องท าและวิธีการปฏิบตัิงาน ให้ข้อแนะน าต่างๆ โดยไม่ลืมที่จะติดตามผล

และแก้ไขข้อผิดพลาด ดงันัน้หากต้องการน าเทคนิคการสอนงานมาใช้พฒันาความสามารถของพนกังานให้เกิดประโยชน์

สงูสดุนัน้ผู้บงัคบับญัชาต้องไม่เพียงแต่สอนหรือแนะแนวทางให้ท างานเป็นเท่านัน้ ผู้บงัคบับญัชาจะต้องแนะวิธีก ารที่

พนกังานจะใช้พฒันาตนเอง อนัน าไปสูค่วามก้าวหน้าในอาชีพกบัองค์การตอ่ไปได้ 

       ขัน้ตอนการท า Coaching 

„ การสอนงานนัน้ มขีัน้ตอนปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้ตอนการวางแผนและก าหนดวตัถปุระสงค์  

„ ผู้บงัคบับญัชาจะต้องวางแผนระยะเวลาการสอนงาน ระบคุวามคาดหวงั แผนการด าเนินการ เป้าหมาย 

ผลลพัธ์ที่ต้องการ และมีการตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็นหรือจุดเน้นที่ต้องการชีแ้นะร่วมกนั เนื่องจาก

เคร่ืองมือการสอนงานนัน้จะเน้นไปท่ีการ เช่ือมโยงความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัิจริง เป็นการท างานเชิงลกึ (Deep 

Approach) และวางแผนร่วมกนัวา่ในแต่ละครัง้ที่ด าเนินการสอนงานนัน้ จะสอนงานลงลกึเฉพาะในเร่ือง

ใดเร่ืองหนึง่เป็นพิเศษ 

2. ขัน้ตอนการสือ่สารและตกลงเปา้หมายร่วมกนั  

„ ผู้บงัคบับญัชาจะต้องส ารวจงานที่ต้องสอนให้กบัพนกังาน โดยจดัล าดบัความส าคญัของงานที่ควรสอน

ก่อน และพิจารณาร่วมกบัทกัษะและความ-สามารถที่จ าเป็นต้องเสริมสร้างของพนกังานในการท างาน 

หลงัจากนัน้ผู้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับรู้แนวทางในการสอนงานของ

ผู้บงัคบับญัชา ทัง้นีผู้้บงัคบับญัชาควร 

ตัง้ค าถามเพื่อจดุประกายให้พนกังานเห็นความส าคญัของการพฒันา ดงัตวัอยา่งของค าถามตอ่ไปนี  ้

„ “คณุต้องการบรรลเุปา้หมายอะไรในอนาคต” 

„ “คณุมีความสามารถหรือข้อได้เปรียบอะไรท่ีจะช่วยให้บรรลเุปา้หมาย / สิง่ที่ต้องการพฒันามีอะไรบ้าง” 

„ “คณุจะเร่ิมต้นอยา่งไร” 

„ “คณุก าหนดชว่งเวลาอยา่งไร” 

3. ขัน้ตอนการเรียนรู้และการสอนจริง  

„ กระบวนการสอนจริงเป็นกระบวนการให้พนกังานได้เรียนรู้ในเร่ืองที่ผู้บงัคบับญัชาจะต้อง ประเด็นที่

ผู้บงัคบับญัชาต้องตระหนกัและให้ความส าคญัก็คือการสอนพนกังานนัน้จะต้องเลือกวิธีการสอนงาน

ให้กับพนกังานตามความเหมาะสม พยายามให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สนใจ



สังเกตการท างานของพนักงานภายหลังจากการสอนงาน และหมั่นสอบถามข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) จากพนกังานเสมอว่าเข้าใจงานที่สอนหรือไม่ มีปัญหาสงสยัในเร่ืองใด ทัง้นีใ้นการสอน

งานนัน้ ผู้บงัคบับญัชาควรยกตวัอย่างประกอบการสอนงาน ให้ข้อแนะน าและชมเชยเมื่อพนกังานท า

ถกูต้องเสมอ 

4. ขัน้การติดตามและประเมินผลการสอน  

„ ภายหลงัจากที่ผู้บงัคบับญัชาสอนพนกังานเสร็จแล้วขัน้ตอนสดุท้ายก็คือ การ ติดตามและประเมินผล

การสอนงาน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระหว่างสอนเสร็จหรือช่วงภายหลงัจากการสอนงาน ผู้บงัคบับญัชา

จะต้องติดตามการท างานของพนกังานและแจ้งข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) ให้พนกังานรับทราบ 

ขัน้ตอนนีผู้้ บังคับบัญชาจะต้องประเมินการสอนงานของตนเองด้วยเช่นกันเพื่อปรับปรุง และ

ปรับเปลีย่นวิธีการสอนงานให้เหมาะสมหากพนกังานยงัไมเ่ข้าใจ 

       ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

„ การท า Coaching จะประสบความส าเร็จได้นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหรือเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอนงานเป็นเคร่ืองมือพฒันาพนกังานให้พนกังานสามารถท างานได้ในระยะยาวผู้สอนงานจึงต้องใช้เวลา 

วางแผนการสอนงาน และหมัน่แจ้งข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) กบัพนกังานเสมอว่าเข้าใจหรือไม่ เพื่อป้องกนั

ความผิดพลาดในการสอนงาน และความไมเ่ข้าใจซึง่กนัและกนั 

2. ผู้สอนงานควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนงานให้เหมาะสมกบัพนกังาน เนื่องจากวิธีการสอนงานแบบหนึ่ง อาจไม่

สามารถน าไปใช้ในการสอนงานให้พนกังานอีกคนได้ 

3. ผู้สอนงานควรก าหนดแนวทางในการท างานและล าดบัในการสอนงานให้ชดัเจน เหมาะสมยกตวัอยา่งเหตกุารณ์

หรือสถานการณ์ เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. ควรทบทวนความก้าวหน้าของพนกังาน และผลส าเร็จที่เกิดขึน้ มุ่งเน้นการชมเชยเมื่อพนกังาน สามารปฏิบตัิงาน

ได้อยา่งถกูต้องตามแนวทางที่ผู้บงัคบับญัชา เพื่อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานตอ่ไป นอกจากนีผู้้บงัคบับญัชา

จะต้องให้ก าลงัใจเมื่อพนกังานท างานผิดพลาด ไมเ่ป็นไปตามแนวทางการสอนงานของผู้บงัคบับญัชา 

สรุปวา่การสอนงานเป็นเคร่ืองมือการพฒันาความสามารถของพนกังานได้ทกุระดบั สามารถน าไปพฒันาได้ในหลาย

โอกาส การสอนงานจึงเป็นเทคนิคหนึ่งในการพฒันาพนกังานที่มีประสิทธิภาพที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายแทบในทกุองค์การ 

การสอนงานเป็นกระบวนการที่สง่เสริมให้พนกังานท างานและเรียนรู้งานไปด้วยในตวั อนัน าไปสูท่กัษะความช านาญที่

เกิดขึน้ในการท างานตอ่ไป 

 

 


