
ผูบังคับบัญชากับการสอนงาน (Coaching) 
 

 

การสอนงานเปนหนาที่สําคญัของผูบริหารในปจจุบนันี้  มีการพูดถึงและเนนบทบาทการ
สอนงานกันมากไมวาจะเปนแวดวงธุรกจิหรือภาคราชการ     ณ  โอกาสนี้จึงขอนําเรือ่งราวตาง ๆ 
เกี่ยวกับการสอนงานมาเสนอ       เพื่อใหเขากับกระแสนิยมและเปนไปตามหลักก็คงตองเริ่มกันที่
ความหมายของการสอนงานกันกอน 
 

 การสอนงาน (Coaching) คืออะไร 
มีผูใหคําจํากดัความของการสอนงานไวมากมาย 

แตขอสรุปงาย ๆ  ดังนี้  การสอนงาน  คือการที่คน ๆ หนึ่ง  
ชวยใหใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน  
การสอนงานไมไดหมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึง 
วิธีการทํางานเทานั้น แตหมายรวมถึงการชวยเหลือ   การ 
ใหคําแนะนํา  การใหกําลังใจ  และใหโอกาสในการทําสิ่งตาง ๆ  
ใหดีขึ้น  เปนสิ่งที่พึงตระหนักวา  การสอนงานเปนวิธีทีจ่ะ 
ชวยใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จในการทํางาน 
อยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพ  การสอนงานจึงเปน 
วิธีการหนึ่งในการบริหาร ที่ผูบังคับบัญชาควรทําความเขาใจใหละเอียดถองแท  เพื่อการนําไปใชใน
การบริหารงานจะไดเกิดประโยชนและมปีระสิทธิภาพ 
 

 เมื่อไรจึงควรจะมีการสอนงาน 
มีตัวอยางการพิจารณางาย ๆ วาควรจะใชการสอนงานเมื่อไรดังนี้  เมื่อใดที่พนกังานขาย 

สินคาไมทราบวิธีการที่ถูกตองในการแนะนํา  หรือสาธติใชสินคาหรือผลิตภัณฑของตนแกลูกคา 
หรือพนักงานควบคุมเครื่องจักรกล  เปดปดอุปกรณตามอําเภอใจ  โดยไมทราบถึงลําดับขั้นตอนที่
ถูกตอง  การสอนงานถือไดวามีความจําเปนแลว 
 

 ประโยชนของการสอนงาน 
การสอนงานมปีระโยชนมากมายทั้งตอผูไดรับการสอน  ผูสอน  และตอองคกร อาทิเชน  

ชวยพัฒนาความรูความเขาใจใหแกผูใตบังคับบัญชา เปนการมอบหมายงานที่มีประโยชน กอใหเกดิ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ชวยพัฒนาสัมพันธภาพในระหวางผูปฏิบัติงาน  เมื่อพิจารณาดเูร่ือง
คาใชจายก็จะเห็นวามีคาใชจายนอยมาก เมือ่เปรียบกับคาใชจายทีเ่กิดขึน้กับการจดัการฝกอบรมใน
ลักษณะเต็มรูปแบบ 
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 ประโยชนท่ีไดรับจากการสอนงานในมุมมองของผูใตบังคับบญัชา 
การสอนงานเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งทั้งตอการทํางานและชวีิตประจําวันโดยสามารถ 

สรุปไดดังนี ้
  จุดประกายกระตุนใหเกดิความพยายามเพื่อไปสูเปาหมาย 

  ชวยเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน 
  เพิ่มความพอใจในงาน และการใชชีวติ 
  เพิ่มประสทิธิภาพใหแกทีมงานและองคกร 
  ชวยใหส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีขึ้น 
  เพิ่มขีดความสามารถของความรับผิดชอบ และความรอบคอบในการตัดสินใจ  
 

 หลักสําคัญในการสอนงาน 
อยางไรก็ตามหากนําการสอนงานไปใชหลักการพื้นฐานที่จําเปนจะตองทราบ และเขาใจ 

เกี่ยวกับผูที่จะรับการสอนงานมีดังนี ้
 อะไรคือส่ิงที่คาดหวังจากผูที่เราจะสอนงาน 
 เขาจะตองทําอะไร 
 อะไรที่เขาสามารถ 

โดยปกตกิารสอนงาน และการใหขอมูลยอนกลับ เปนวิธีการที่ดีที่ชวยประกันใหประสบ 
ความสําเร็จตามที่ตองการ 
 

 ขอผิดพลาดของการสอนงาน 
มีหลายสิ่งหลายประการที่สมควรหลีกเลี่ยง เมื่อคุณพยายามที่จะสอนงานผูใตบังคับบญัชา  

ขอยกตัวอยางที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
 

“ การเนนพูดเฉพาะความสําเร็จที่กระทํา  โดยหลกีเลี่ยงที่จะพูดถึงความ
ผิดพลาดที่ผูเรียนกระทํา ถือเปนการสอนงานที่ไมดี ” 
 

การกลาวถึงขอผิดพลาดหรอืการไรความสามารถเปนเรื่องที่ไมนายนิดี และในฐานะ 
ผูบังคับบัญชาที่คุณชี้ไปที่ขอผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการทํางาน อาจทาํใหคุณไมเปนที่
ช่ืนชมของผูใตบังคับบัญชา  อยางไรก็ตามหนาที่ประการหนึ่งของคุณก็คือการชวยใหงานบรรลุ
ความสําเร็จ  ดงันั้น เมื่อพบวามีส่ิงใดผิดพลาด  คุณตองทําใหเขาตระหนกัถึงขอผิดพลาดและยอมรับ 
ที่จะแกไขโดยที่ไมรูสึกวาตวัเองไรคาหรือไมไดเร่ือง 
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“ การปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยการลงโทษในขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ตอเนื่อง เพราะพฤติกรรมเชนนี้ ไมไดกอใหเกิดการปรับปรุงใด ๆ ” 
 

ความผิดพลาดที่มักพบนี้จึงเปนการกระทําที่ไรประโยชน การวิพากษวิจารณอยางรุนแรงก็ 
เชนกัน เพราะจะทําใหผูใตบงัคับบัญชาไมพอใจ  ซ่ึงจะกอใหเกดิปญหาไมสามารถทํางานรวมกนัได
อยางราบรื่นตอไป 
 

“ ผูบังคับบญัชา คิดวาที่ผานมาเขาก็ทํางานกันไดดี ดังนั้น เขาก็นาจะ
ทํางานและเผชิญกับปญหาที่จะเกิดขึ้นไดดวยตนเอง ” 
 

แตโดยขอเทจ็จริงในระยะยาวแลว พนักงานมักจะไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได จงึถือเปน 
หนาที่สําคัญของผูบังคับบัญชาที่จะตองสอนชี้แนะใหเหน็ปญหาและวธีิการแกไขปญหาเหลานั้น 

 

 บทบาทของผูบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชามีบทบาทที่พึงปฏิบัติในการสอนงานมีส่ีประการ ดังนี ้

   สงเสริม ขอเนนวาแตกตางจากการสั่งสอน  การสงเสริมเปนไปเพือ่กระตุนให
รูจักคิดและกระทําดวยตนเอง 
   สรางสรรค บรรยากาศของความไววางใจใหเกดิความเชื่อมั่นวาสถานที่แหงนี้
คือที่ทํางานที่เขาสามารถทุมเทและทํางานไดโดยไมตองกังวลใด ๆ หากเกิดขอผิดพลาดจากการ
ทํางาน นั่นก็เปนสิ่งที่จะตองเรียนรู 
   กระตุนเพือ่ใหคงความรบัผิดชอบในสถานการณการเรียนรูโดยปรบัให
สอดคลองกับแตละบุคคล 
   ชวยแกปญหา 
 

 ทักษะที่จําเปนตอการเปนผูสอนงานที่ดี 
ทักษะของผูสอนงาน โดยพืน้ฐานแลวก็คอืทักษะของการบริหาร และการสื่อสารนั่นเอง  

ทักษะตาง ๆ สามารถจัดเปนประเดน็ไดรวม 5 ประการคือ 
 การฟง 
 การถาม 
 การสรุปใจความ 
 การเขาใจผูอ่ืน 
 การใหขอมูลยอนกลับ 
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 คุณลักษณะที่ผูสอนงานควรมี... 
 ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน 
 เปนที่ยอมรับในเรื่องความรูความสามารถ 
 มีความยนิดีที่จะไดชวยเหลือผูอ่ืน 
 มีความอดทนและมีความเปนระบบ 
 มีความเขาใจผูอ่ืน 
 มีความตื่นตัวตอการเรียนรู 
 มีความสามารถแสดงใหผูอ่ืนสนใจและเกดิความเชื่อมั่น 

 

 การสอนงานกับการแกปญหา 
การสอนงานทีป่ระสบความสําเร็จนั้น ตองผนวกควบคูไปกับการแกปญหาดวยในการเรียนรู

และทํางานรวมกันของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีลําดับขั้นตอนที่ควรเปนดังนี ้
   แจกแจงปญหาใหชัดเจน 
   หาวิธีการที่เปนไปไดในการแกปญหา 
   ประเมินและเลือกวิธีการในการแกปญหา 
   วางแผน กาํหนดวิธีการแกปญหา 
 

 ลักษณะของการสอนงาน 
ลักษณะของการสอนงานที่พึงมี อยางนอยก็คือการกระทําตามคุณลักษณะ  ซ่ึงประกอบดวย

วิธีการที่สามารถชวยแกไข  ชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่งควรประกอบดวย 
 เต็มใจและมีปฏิสัมพันธ คือการใหและรับ มีการถาม การแบงปนขอมูล 

แลกเปลี่ยนความคิดโดยทุกคนมีสวนรวม ไมใชผูบังคับบัญชาหรือผูสอนควบคุม 
 เปนรูปธรรม ใชถอยคําในการสอนงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรมไมคลุมเครือ  

การพูดคยุ สนทนา ในระหวางการสอนงานมุงไปที่วาอะไรบางที่สามารถแกไขได อะไรที่สามารถ
เรียนได หรือสามารถพัฒนาได 

 ความเปนเหตุเปนผล ผูสอนรักษาการสนทนาใหอยูในวัตถุประสงค พยายาม 
แสวงหาขอมลูใหรอบดานกอนที่จะกําหนดวิธีการแกปญหา 

 ใหเกียรติและยอมรับกันในฐานะผูสอนพงึหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่ือใหเห็นถึง 
การดูหมิ่นวาดวยหรือถากถางเสียดสี ตัดสนิประเมินเขาใหผูอ่ืนมีสวนรวมในการสนทนาอยางเต็มที่ 
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 รูปแบบของการสอนงาน 
รูปแบบหรือสไตลของการสอนงานควรจะเปนแบบไหน  เร่ืองนี้ขึ้นอยูกบัวาการสอนงานนั้น 

กระทํากับผูใตบังคับบัญชาโดยตรงหรือไม  หากเปนผูใตบังคับบัญชา  การสอนงานตองเนนที่การให
ความชัดเจนถึงกระบวนการแกปญหา และเสนอการมีสวนรวมชวยแกปญหาในการทํางาน  หลังจาก
นั้นใหกําลังใจเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาความคิดเกีย่วกับโครงสรางขององคการโดยทดสอบ
ขอเสนอแนะซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา ถาไมไดเปนผูใตบังคบับัญชาในการสอนงานนั้น ให
มุงเนนที่ขอคําถามแลวพยายามตอบใหชัดเจน  โดยสาระของการตอบควรประกอบไปดวยขอคิดเหน็
ที่ประมวลจากประสบการณของผูสอนงานโดยภาพรวม  ถึงแมวารูปแบบการสอนงานของคุณนั้นจะ
สามารถยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปได  แตทุกคนก็มกัจะมีลักษณะเฉพาะของแตละคน และไมวาแต
ละคนจะมีรูปแบบประจําตวัอยางไรก็แลวแต  ขออยาใหเปนแบบชี้นํา (Directive)  อยาลืมวาการสอน
งานที่ประสบความสําเร็จนัน้  คือการชวยใหผูอ่ืนพัฒนาตัวเอง เพื่อใหเกิดพัฒนาการปรบัปรุง
ความสามารถในการทํางาน 
 

 อะไรที่ทําใหการสอนงานถูกละเลย 
 การไมมีความประสงคจะพัฒนา 
 ลักษณะที่เปนคนครอบงําผูอ่ืน 
 ไมมีเวลา 
 ขาดความเขาใจเรื่องการสอนงาน 
 ขาดทักษะที่จําเปนของการสอนงาน 

 

 ตัวอยางแนวทางในการสอนงาน 
จากที่ไดนําเสนอใหทราบถงึประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการสอนงานมาหลายแงมุม 

พอสมควร ตอไปจะขอนําเสนอถึงแนวหรอืตัวอยางในการสอนงานที่เปนรูปธรรม โดยตอไปนี้
อาจจะเรยีนผูใตบังคับบัญชาในบางครั้งวากลุมเปาหมายตามความเหมาะสม และขอนําเสนอแนวทาง
เปนประเด็นฯ เพื่อสะดวกตอการทําความเขาใจดังนี ้
   วิเคราะหรวบรวมขอผิดพลาดจากผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมเปาหมาย เพื่อ
พิจารณาดวูาอะไรบางที่สามารถเรียนรูได 
   ใหมชีวงเวลาของการถาม-ตอบปญหาบอย ๆ  
   ใหกลุมเปาหมายชวยกันทํารายการแนวทางและผลลัพธที่คาดวาจะเกิดของแต
ละประเดน็ปญหา 
   ถามกลุมเปาหมายเพื่อขอขอแนะนาํวา “คุณจะทําอะไรถา...........” 



ท่ีมา : วารสารสมาคมนักฝกอบรมแหงประเทศไทย ฉบับที่ 32 มกราคม – มิถุนายน 2549 โดย เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน 
 

นําเสนอ  โดย : อรรจนา  จุใจ 
                           กลุมสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
         สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
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   ถามกลุมเปาหมายวาวนันี้ไดเรียนรูอะไรบางและมีอะไรที่สามารถจะทําไดดีกวา
เดิม หรือแตกตางจากเดมิ 
   ใหทํางานพิเศษหรืองานนอกเหนือความรับผิดชอบในชวงวันหยุด 
   ใหทํางานที่สนใจซึ่งเปนงานที่เกนิขอบเขตงานปกต ิ
   ถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   เปนผูฟงทีด่ี เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายพูด 
   กลาวยกยองชื่นชมผูที่ทํางานไดดหีรือทํางานมอบหมายพิเศษใหไดยินกันอยาง
นอยสัปดาหละครั้ง 
   มอบหมายรายงานหรือหนังสือที่นาสนใจไปอาน เพื่อทําสรุปใจความใหเหลือ 1 
หนากระดาษ 
   ตั้งเปาหมายการทํางานแลวนํามาพิจารณารวมกนั 
   มอบหมายใหรับผิดชอบเงิน 
 

 จากตัวอยางแนวทางในการนําการสอนงานไปใชเพื่อพฒันาผูใตบังคบับัญชา ซ่ึงเมื่อผนวก
กับหลักตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว เชื่อไดวาจะเปนประโยชนชวยใหทานมีมุมมองที่กวาง และรอบดาน
ยิ่งขึ้นเกีย่วกับเรื่องการสอนงาน  ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนหนาที่ประการสําคัญของผูบังคับบัญชา 
หรือผูบริหารถึงขนาดมีการกําหนดบทบาทนี้ไวเปนลายลักษณอักษร ในสวนของภาคราชการจะ
นําไปปรับใชในการสอนงานจริงนั้น  กค็งตองพิจารณาองคประกอบและปจจยัตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน
ใหถ่ีถวนเพื่อความเหมาะสมซึ่งมั่นใจวาไมเหลือบากวาแรงของทานผูอานทั้งหลาย 
 
 

 
 
 
 


