ผูบังคับบัญชากับการสอนงาน (Coaching)
การสอนงานเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารในปจจุบนั นี้ มีการพูดถึงและเนนบทบาทการ
สอนงานกันมากไมวาจะเปนแวดวงธุรกิจหรือภาคราชการ ณ โอกาสนี้จึงขอนําเรือ่ งราวตาง ๆ
เกี่ยวกับการสอนงานมาเสนอ เพื่อใหเขากับกระแสนิยมและเปนไปตามหลักก็คงตองเริ่มกันที่
ความหมายของการสอนงานกันกอน

การสอนงาน (Coaching) คืออะไร
มีผูใหคําจํากัดความของการสอนงานไวมากมาย
แตขอสรุปงาย ๆ ดังนี้ การสอนงาน คือการที่คน ๆ หนึ่ง
ชวยใหใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
การสอนงานไมไดหมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึง
วิธีการทํางานเทานั้น แตหมายรวมถึงการชวยเหลือ การ
ใหคําแนะนํา การใหกําลังใจ และใหโอกาสในการทําสิ่งตาง ๆ
ใหดีขึ้น เปนสิ่งที่พึงตระหนักวา การสอนงานเปนวิธีทจี่ ะ
ชวยใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จในการทํางาน
อยางเปนอิสระและมีประสิทธิภาพ การสอนงานจึงเปน
วิธีการหนึ่งในการบริหาร ที่ผูบังคับบัญชาควรทําความเขาใจใหละเอียดถองแท เพื่อการนําไปใชใน
การบริหารงานจะไดเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ

เมื่อไรจึงควรจะมีการสอนงาน
มีตัวอยางการพิจารณางาย ๆ วาควรจะใชการสอนงานเมื่อไรดังนี้ เมื่อใดที่พนักงานขาย
สินคาไมทราบวิธีการที่ถูกตองในการแนะนํา หรือสาธิตใชสินคาหรือผลิตภัณฑของตนแกลูกคา
หรือพนักงานควบคุมเครื่องจักรกล เปดปดอุปกรณตามอําเภอใจ โดยไมทราบถึงลําดับขั้นตอนที่
ถูกตอง การสอนงานถือไดวา มีความจําเปนแลว

ประโยชนของการสอนงาน
การสอนงานมีประโยชนมากมายทั้งตอผูไดรับการสอน ผูสอน และตอองคกร อาทิเชน
ชวยพัฒนาความรูความเขาใจใหแกผูใตบังคับบัญชา เปนการมอบหมายงานที่มีประโยชน กอใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ชวยพัฒนาสัมพันธภาพในระหวางผูปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาดูเรื่อง
คาใชจายก็จะเห็นวามีคาใชจา ยนอยมาก เมือ่ เปรียบกับคาใชจายทีเ่ กิดขึน้ กับการจัดการฝกอบรมใน
ลักษณะเต็มรูปแบบ
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ประโยชนที่ไดรับจากการสอนงานในมุมมองของผูใตบังคับบัญชา
การสอนงานเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งทั้งตอการทํางานและชีวิตประจําวันโดยสามารถ
สรุปไดดังนี้
Î จุดประกายกระตุน ใหเกิดความพยายามเพื่อไปสูเปาหมาย
Î ชวยเพิ่มความมั่นใจในการทํางาน
Î เพิ่มความพอใจในงาน และการใชชวี ติ
Î เพิ่มประสิทธิภาพใหแกทีมงานและองคกร
Î ชวยใหสื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
Î ชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น
Î เพิ่มขีดความสามารถของความรับผิดชอบ และความรอบคอบในการตัดสินใจ

หลักสําคัญในการสอนงาน
อยางไรก็ตามหากนําการสอนงานไปใชหลักการพื้นฐานที่จําเปนจะตองทราบ และเขาใจ
เกี่ยวกับผูที่จะรับการสอนงานมีดังนี้
Î อะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากผูที่เราจะสอนงาน
Î เขาจะตองทําอะไร
Î อะไรที่เขาสามารถ
โดยปกติการสอนงาน และการใหขอมูลยอนกลับ เปนวิธีการที่ดีที่ชวยประกันใหประสบ
ความสําเร็จตามที่ตองการ

ขอผิดพลาดของการสอนงาน
มีหลายสิ่งหลายประการที่สมควรหลีกเลี่ยง เมื่อคุณพยายามที่จะสอนงานผูใตบังคับบัญชา
ขอยกตัวอยางที่สําคัญ ๆ ดังนี้
“ การเนนพูดเฉพาะความสําเร็จที่กระทํา โดยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความ

ผิดพลาดที่ผูเรียนกระทํา ถือเปนการสอนงานที่ไมดี ”
การกลาวถึงขอผิดพลาดหรือการไรความสามารถเปนเรื่องที่ไมนายินดี และในฐานะ
ผูบังคับบัญชาที่คุณชี้ไปที่ขอผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการทํางาน อาจทําใหคุณไมเปนที่
ชื่นชมของผูใตบังคับบัญชา อยางไรก็ตามหนาที่ประการหนึ่งของคุณก็คือการชวยใหงานบรรลุ
ความสําเร็จ ดังนั้น เมื่อพบวามีสิ่งใดผิดพลาด คุณตองทําใหเขาตระหนักถึงขอผิดพลาดและยอมรับ
ที่จะแกไขโดยที่ไมรูสกึ วาตัวเองไรคาหรือไมไดเรื่อง
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ตอเนื่อง เพราะพฤติกรรมเชนนี้ ไมไดกอใหเกิดการปรับปรุงใด ๆ ”
ความผิดพลาดที่มักพบนี้จึงเปนการกระทําที่ไรประโยชน การวิพากษวิจารณอยางรุนแรงก็
เชนกัน เพราะจะทําใหผูใตบงั คับบัญชาไมพอใจ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาไมสามารถทํางานรวมกันได
อยางราบรื่นตอไป
“ ผูบังคับบัญชา คิดวาที่ผานมาเขาก็ทํางานกันไดดี ดังนั้น เขาก็นาจะ

ทํางานและเผชิญกับปญหาที่จะเกิดขึ้นไดดวยตนเอง ”
แตโดยขอเท็จจริงในระยะยาวแลว พนักงานมักจะไมสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได จึงถือเปน
หนาที่สําคัญของผูบังคับบัญชาที่จะตองสอนชี้แนะใหเห็นปญหาและวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น

บทบาทของผูบังคับบัญชา
ผูบังคับบัญชามีบทบาทที่พึงปฏิบัติในการสอนงานมีสี่ประการ ดังนี้
Î สงเสริม ขอเนนวาแตกตางจากการสั่งสอน การสงเสริมเปนไปเพือ่ กระตุนให
รูจักคิดและกระทําดวยตนเอง
Î สรางสรรค บรรยากาศของความไววางใจใหเกิดความเชื่อมั่นวาสถานที่แหงนี้
คือที่ทํางานที่เขาสามารถทุมเทและทํางานไดโดยไมตองกังวลใด ๆ หากเกิดขอผิดพลาดจากการ
ทํางาน นั่นก็เปนสิ่งที่จะตองเรียนรู
Î กระตุน เพือ่ ใหคงความรับผิดชอบในสถานการณการเรียนรูโดยปรับให
สอดคลองกับแตละบุคคล
Î ชวยแกปญ
 หา

ทักษะที่จําเปนตอการเปนผูสอนงานที่ดี
ทักษะของผูสอนงาน โดยพืน้ ฐานแลวก็คอื ทักษะของการบริหาร และการสื่อสารนั่นเอง
ทักษะตาง ๆ สามารถจัดเปนประเด็นไดรวม 5 ประการคือ
Î การฟง
Î การถาม
Î การสรุปใจความ
Î การเขาใจผูอื่น
Î การใหขอมูลยอนกลับ
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คุณลักษณะที่ผูสอนงานควรมี...
Î ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน
Î เปนที่ยอมรับในเรื่องความรูความสามารถ
Î มีความยินดีที่จะไดชว ยเหลือผูอื่น
Î มีความอดทนและมีความเปนระบบ
Î มีความเขาใจผูอื่น
Î มีความตื่นตัวตอการเรียนรู
Î มีความสามารถแสดงใหผูอื่นสนใจและเกิดความเชื่อมั่น

การสอนงานกับการแกปญ
 หา
การสอนงานทีป่ ระสบความสําเร็จนั้น ตองผนวกควบคูไปกับการแกปญ
 หาดวยในการเรียนรู
และทํางานรวมกันของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีลําดับขั้นตอนที่ควรเปนดังนี้
Î แจกแจงปญหาใหชดั เจน
Î หาวิธกี ารที่เปนไปไดในการแกปญหา
Î ประเมินและเลือกวิธีการในการแกปญ
 หา
Î วางแผน กําหนดวิธีการแกปญหา

ลักษณะของการสอนงาน
ลักษณะของการสอนงานที่พึงมี อยางนอยก็คือการกระทําตามคุณลักษณะ ซึ่งประกอบดวย
วิธีการที่สามารถชวยแกไข ชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่งควรประกอบดวย
Î เต็มใจและมีปฏิสัมพันธ คือการใหและรับ มีการถาม การแบงปนขอมูล
แลกเปลี่ยนความคิดโดยทุกคนมีสวนรวม ไมใชผูบังคับบัญชาหรือผูสอนควบคุม
Î เปนรูปธรรม ใชถอยคําในการสอนงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรมไมคลุมเครือ
การพูดคุย สนทนา ในระหวางการสอนงานมุงไปที่วาอะไรบางที่สามารถแกไขได อะไรที่สามารถ
เรียนได หรือสามารถพัฒนาได
Î ความเปนเหตุเปนผล ผูสอนรักษาการสนทนาใหอยูในวัตถุประสงค พยายาม
แสวงหาขอมูลใหรอบดานกอนที่จะกําหนดวิธีการแกปญหา
Î ใหเกียรติและยอมรับกันในฐานะผูสอนพึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่สื่อใหเห็นถึง
การดูหมิ่นวาดวยหรือถากถางเสียดสี ตัดสินประเมินเขาใหผูอื่นมีสวนรวมในการสนทนาอยางเต็มที่
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รูปแบบของการสอนงาน
รูปแบบหรือสไตลของการสอนงานควรจะเปนแบบไหน เรื่องนี้ขึ้นอยูกบั วาการสอนงานนั้น
กระทํากับผูใตบังคับบัญชาโดยตรงหรือไม หากเปนผูใ ตบังคับบัญชา การสอนงานตองเนนที่การให
ความชัดเจนถึงกระบวนการแกปญหา และเสนอการมีสวนรวมชวยแกปญหาในการทํางาน หลังจาก
นั้นใหกําลังใจเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาความคิดเกีย่ วกับโครงสรางขององคการโดยทดสอบ
ขอเสนอแนะซึ่งเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา ถาไมไดเปนผูใตบังคับบัญชาในการสอนงานนั้น ให
มุงเนนที่ขอคําถามแลวพยายามตอบใหชัดเจน โดยสาระของการตอบควรประกอบไปดวยขอคิดเห็น
ที่ประมวลจากประสบการณของผูสอนงานโดยภาพรวม ถึงแมวารูปแบบการสอนงานของคุณนั้นจะ
สามารถยืดหยุน และปรับเปลี่ยนไปได แตทุกคนก็มกั จะมีลักษณะเฉพาะของแตละคน และไมวาแต
ละคนจะมีรูปแบบประจําตัวอยางไรก็แลวแต ขออยาใหเปนแบบชี้นํา (Directive) อยาลืมวาการสอน
งานที่ประสบความสําเร็จนัน้ คือการชวยใหผูอื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อใหเกิดพัฒนาการปรับปรุง
ความสามารถในการทํางาน

อะไรที่ทําใหการสอนงานถูกละเลย
Î การไมมีความประสงคจะพัฒนา
Î ลักษณะที่เปนคนครอบงําผูอื่น
Î ไมมีเวลา
Î ขาดความเขาใจเรื่องการสอนงาน
Î ขาดทักษะที่จําเปนของการสอนงาน

ตัวอยางแนวทางในการสอนงาน
จากที่ไดนําเสนอใหทราบถึงประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการสอนงานมาหลายแงมุม
พอสมควร ตอไปจะขอนําเสนอถึงแนวหรือตัวอยางในการสอนงานที่เปนรูปธรรม โดยตอไปนี้
อาจจะเรียนผูใตบังคับบัญชาในบางครั้งวากลุมเปาหมายตามความเหมาะสม และขอนําเสนอแนวทาง
เปนประเด็นฯ เพื่อสะดวกตอการทําความเขาใจดังนี้
Î วิเคราะหรวบรวมขอผิดพลาดจากผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมเปาหมาย เพื่อ
พิจารณาดูวาอะไรบางที่สามารถเรียนรูได
Î ใหมชี ว งเวลาของการถาม-ตอบปญหาบอย ๆ
Î ใหกลุมเปาหมายชวยกันทํารายการแนวทางและผลลัพธที่คาดวาจะเกิดของแต
ละประเด็นปญหา
Î ถามกลุมเปาหมายเพื่อขอขอแนะนําวา “คุณจะทําอะไรถา...........”

-6Î ถามกลุมเปาหมายวาวันนี้ไดเรียนรูอะไรบางและมีอะไรที่สามารถจะทําไดดีกวา
เดิม หรือแตกตางจากเดิม
Î ใหทํางานพิเศษหรืองานนอกเหนือความรับผิดชอบในชวงวันหยุด
Î ใหทํางานที่สนใจซึ่งเปนงานที่เกินขอบเขตงานปกติ
Î ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน
Î เปนผูฟงทีด่ ี เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายพูด
Î กลาวยกยองชื่นชมผูที่ทํางานไดดหี รือทํางานมอบหมายพิเศษใหไดยินกันอยาง
นอยสัปดาหละครั้ง
Î มอบหมายรายงานหรือหนังสือที่นาสนใจไปอาน เพื่อทําสรุปใจความใหเหลือ 1
หนากระดาษ
Î ตั้งเปาหมายการทํางานแลวนํามาพิจารณารวมกัน
Î มอบหมายใหรับผิดชอบเงิน
จากตัวอยางแนวทางในการนําการสอนงานไปใชเพื่อพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อผนวก
กับหลักตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว เชื่อไดวาจะเปนประโยชนชวยใหทานมีมุมมองที่กวาง และรอบดาน
ยิ่งขึ้นเกีย่ วกับเรื่องการสอนงาน ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนหนาที่ประการสําคัญของผูบังคับบัญชา
หรือผูบริหารถึงขนาดมีการกําหนดบทบาทนี้ไวเปนลายลักษณอักษร ในสวนของภาคราชการจะ
นําไปปรับใชในการสอนงานจริงนั้น ก็คงตองพิจารณาองคประกอบและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกัน
ใหถี่ถวนเพื่อความเหมาะสมซึ่งมั่นใจวาไมเหลือบากวาแรงของทานผูอานทั้งหลาย
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