
 
                        
                    การสอนแนะนํางาน  (COACHING : CH) 
      
          ในโลกของการทํางานปจจุบัน หัวหนางานไมสามารถประสบความสําเร็จ 
จากการทํางานไดลําพังเพียงคนเดียว ความสําเร็จของหัวหนางานจะตองเกิดจาก 
การรวมแรง  รวมมือและรวมใจของลูกนอง  ลูกนองจึงถือไดวาเปนผูมีบทบาท 
สําคัญท่ีมีสวนผลักดันใหผลงานของหัวหนาบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้น 
            หัวหนางานทุกคนจึงเสาะแสวงหาลูกนองท่ีมีทักษะและความรูเพียงพอที่ 
จะแบงเบาภาระหัวหนาได  ท้ังนี้ลูกนองท่ีผานการสรรหาและคัดเลือกมาอยางดีแลว
ไมไดเปนหลักประกันวาจะเกงและมีฝมือตลอดไป  หากหัวหนางานไมเคยสอน 
หรือคิดวางแผนที่จะพัฒนาลูกนองของตนเลย 

   การพัฒนาลูกนองมีหลายรูปแบบที่หัวหนางานสามารถทําได  เชน   
สงไปเขารับการฝกอบรมรวมกับพนักงานในหนวยงานตางๆที่จัดขึ้นภายใน 
(In–House Training) , สงไปเขารับการฝกอบรมภายนอกตามหนวยงานหรือ 
สถาบันตาง ๆ  (Public Training)   ฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job  
Training : OJT)  และการสอน (Coaching) 
            
 
 
 
        รวบรวมโดย …ณัฐภัส ชินกิ่ง 
              กจ.กรอ.  
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COACHING      หมายถึง   การสอนงานลูกนองของตนเอง เปนเทคนิคหนึ่ง  
                                                    ในการพัฒนาลูกนองของตนเอง 
                                              Top Management Level           ไดแก  ผูอํานวยการ 
        ผูสอน “ Coach ”           Middle  management  Level    ไดแก  หัวหนาฝาย 
                                               Low  management   Level        ไดแก  หัวหนางาน 
       ผูท่ีถูกสอน “Coachee”  
  วัตถุประสงค 
1.  มุงพัฒนาลูกนองใหมีความรู (knowledge)  ทักษะ (skills)  และ 
     คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes)  เพื่อใหการทํางานนั้น ๆ  
     ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดขึ้น 
2.  เพื่อถายทอดเทคนิค  และวิธีการทํางานเพื่อใหลูกนองมีศักยภาพ (Potential ) 
     ในการทํางานที่สูงขึ้น  มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน อันนํามาซึ่งตําแหนง 
     ท่ีสูงขึ้นตอไปในอนาคต 
  วิธีการ / รูปแบบ 

1.  ใหคําแนะนําแบบตัวตอตัวหรือกลุมยอย 
2.  เปนการสอนอยางตอเนื่องตลอดการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ 
3.  ระยะเวลาขึ้นอยูกับลักษณะงานและความสะดวกของผูสอนงาน 
4.  อาจจะเปนรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางหัวหนาและลูกนอง 
     เรียกวาการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) คือ หัวหนางาน 
     ใชในการแจงและรับฟงสิ่งท่ีคาดหวังและตองการจากลูกนอง  อีกชองทางหนึ่ง 
     จะเปนการสอบถามถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการทํางาน และเปน 
     โอกาสดีท่ีหัวหนางานและลูกนองไดรวมกันแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการ      
     ทํางาน 
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ประโยชนที่ไดรับ 

 

  ลูกนอง       1.  เขาใจขอบเขต เปาหมายของงาน และความตองการที่หัวหนาคาดหวัง 
                            2. ไดรับรูถึงสถานะการเปลี่ยนแปลง ปญหา และอุปสรรคขององคกรภารกิจที่องคกรจะทาํ 
ในปจจุบันและตองการจะทาํตอไปในอนาคต 
    3. ไดรับรูถึงปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทาํงานรวมกับหัวหนางานและมีสวนรวม 
กับหัวหนางานในการพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
    4. มีโอกาสรูจุดแข็ง (ขอดี)ของตน และจุดออน (ส่ิงที่ตองปรับปรุง) เพื่อสามารถทํางาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    5. รูจักวางแผน ลําดับความสําคัญกอน-หลังของงาน รับรูเทคนิควิธีการทาํงานให 
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายและระยะเวลาที่หัวหนางานกําหนด 
    6. สรางขวัญกําลังใจ ทําใหไมรูสึกวาตนเองทํางานเพียงผูเดียว 
    7. เปนแรงจูงใจ กระตุนใหลูกนองปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรูส่ิงใหม ๆ เสมอ 
    8. สงเสริมใหลูกนองมีคุณคา (Value) ในการทํางานมากขึ้น เนื่องจากการสอนงานที่ 
ถูกตองตามความตองการของลูกนอง ชวยตอบสนองใหลูกนองทํางานไดบรรลุเปาหมายของตนเอง 
 

                      
   หัวหนางาน    1. ชวยแบงเบาภาระงาน ซ่ึงลูกนองทาํงานไดอยางถูกตองสงมอบงานตามเวลาที่กําหนด 
           2. มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการทํางานใหมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          3. มีโอกาสชี้แจงจุดเดนหรือจุดที่ตองการใหลูกนองปรับปรุงการทํางาน 
          4. สามารถแจงใหลูกนองรูถึงวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) กลยุทธ (Strategy) 
และปญหา (Goal) การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ขององคกร 
          5. มีโอกาสรับรูความตองการที่ลูกนองคาดหวัง รับรูปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ 
ทํางานของลูกนอง 
          6. สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทาํงานระหวางหัวหนางานและลูกนอง เนื่องจากการ 
พูดคุย ปรึกษากันมากขึ้น ซ่ึงจะเปนวิธีการหนึ่งในการลดอัตราการลาออกของลูกนอง 
          7. เปนกระบวนการหนึ่งที่ใชผลักดันและสนับสนุนใหลูกนองทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
(Performance  Goal) ตามแผนงานที่กําหนด 
          8. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางานรวมกันเปนทีม (Team Working) ระหวาง 
ผูปฏิบัติงานในกลุม มีการรวมแรง  รวมใจ  รวมคิดหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 



- 4 - 
  ประโยชนท่ีไดรับ    
 
  องคกร         1. องคกรจะมีผลการปฏิบัติงาน (Organizational  Performance) ที่เปนไปตามความ  

คาดหวังที่ตองการ หรือมากกวาความคาดหวังที่ตองการ 
              2. องคกรมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน 
เนื่องจากการสอนงานทาํใหเจาหนาที่มีความพรอมตอการปรับเปลี่ยนตาง ๆ ไมวาจะเปนนโยบาย 
การทาํงาน  กลยุทธ ขั้นตอน วิธีการทาํงาน การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร 
 
 
 

         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource  Development) 

Coaching   =   การสอนงาน 
Mentoring  =  การเปนพี่เลี้ยง 
Counseling  =  การใหคําปรึกษาแนะนํา 
ท้ัง 3 รูปแบบนี้ เปนเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(Human  Resource  Development)   

เปาหมาย 
1. มุงเนนใหเจาหนาท่ีมีความสามารถและผลการทํางานในปจจุบันท่ีดีข้ึน 

(Performance) 
2. มุงเนนใหเจาหนาท่ีมีศักยภาพหรือโอกาสที่จะกาวหนาเติบโตในตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

ตอไปในอนาคต (Potential) 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource  Development)             ผลการปฏิบัติงาน 
                   (Performance) 
 
 
   Coaching                Mentoring                 Counseling                                ศักยภาพ 
(การสอนงาน)         (การเปนพี่เลี้ยง)         (การเปนที่ปรึกษา)               (Potential) 
 
 
หัวหนางานจะรับบทบาทเปน ผูสอนงาน  เปนพี่เลี้ยง หรือเปนที่ปรึกษาขึ้นอยูกับ 
ผลการปฏิบัติงานของลูกนอง ดังนี้ 

         มาตรฐานผลการปฏิบัติงาน             บทบาทของหัวหนา 
 
 ผลการปฏิบัติงาน ดีเดน / ยอดเยี่ยม           หัวหนางานจะรับบทบาทของการ 
 (Above  Average  Performance)                      เปนพี่เล้ียง แกลูกนองที่ถือไดวาเปน 
                         ดาวเดน (Star) ของหนวยงาน 
 
ผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ที่กําหนด          เปนผูสอนงาน แกลูกนองที่ทํางานได  
(Standard  Performance)             เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 
ผลการปฏิบัติงาน ตํ่ากวามาตรฐาน ที่กําหนด      เปนผูใหคําปรึกษา แกลูกนองที่ทํางาน     
(Below  Average  Performance)           ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
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ความสัมพันธระหวางบทบาทของหัวหนางานกับการพัฒนาลูกนอง 
โดยยึดหลักตามมาตรฐานจากผลการปฏิบัติงาน   
 
 
 

 
สูงกวา 

มาตรฐาน 
ผลการ 

ปฏิบัติงาน 
                                                     ตรงตาม                       ตํ่ากวา 
                                    มาตรฐาน                      มาตรฐาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปนพี่เลี้ยง 

การเปนผูสอนงาน การเปนผูใหคําปรึกษา 
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สัญญาณบอกเหตุของการ Coach ที่ลมเหลว  หัวหนางานสามารถจะ 
ตรวจสอบวากําลังอยูในภาวะการสอนงานที่ลมเหลวหรือไม โดยพิจารณาถึง
สัญญาณบอกเหตุ  ท่ีแบงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
  ชวงระหวางการสอนงาน 

1. ภาวะเงียบสงัด   นิ่งฟงเงียบอยางเดียวรู /ไมรูก็นั่งเงียบ ไมสอบถามใน 
ประเด็นที่ไมเขาใจ / สงสัย  ปลอยใหหัวหนาพูด / ชี้แจงฝายเดียว ลูกนองจะเขาใจ
หรือไมเขาใจหัวหนาก็ไมรู / ไมอยากจะรู ภาวะเชนนี้เกิดจาก 

-  เกรงกลัวอํานาจ  หัวหนางานจะมีสวนอยางมากในการใหคุณใหโทษ 
แกตน ไมกลาซักถามกลัวจะไมพอใจหรือราํคาญที่ไมรูเรื่องในสิ่งที่สอน 

- ไมเขาใจสิ่งที่สอน ไมรูจะถามอะไรเพราะไมเขาใจ จับตนชนปลายไมถูก 
ไมรูวาหัวหนางานตองการใหทําอะไร หรือคาดหวังผลลัพธอะไรจากหนาที่ 
งานที่ตนรับผิดชอบ 

-  คิดถึงแตเร่ืองอื่น  คิดถึงแฟน  คิดถึงลูก  คิดถึงงานที่ตองทาํเรื่องอื่น 
-  ไมเห็นความจําเปนของงานที่หัวหนาสอน  เพราะรูไปก็ไมเกิดประโยชน 

กับการทาํงานของตน จึงไมตองการซักถามใหเปนผลใหเวลาขยายเพิ่มออกไปอีก 
-  การรับรูท่ีตางกัน  พ้ืนเพ ภูมิหลัง การศึกษา ประสบการณ ระดับ

สติปญญา ระดับการรับรูและความสามารถของหัวหนางานกับลูกนองที่แตกตาง
กัน 
หัวหนางานจะคิดวา ชี้แจง พูดอะไรออกไปลูกนองจะเขาใจ เชน การสอนงาน 
โดยคาํทับศัพทภาษาอังกฤษ โดยคิดวาลูกนองจะเขาใจในสิ่งที่ตนพูด 
   2. ภาวะลองภูมิหรือปฏิเสธ    ลูกนองบางคนไมตั้งใจฟงที่หัวหนางานกําลัง 
สอน เพราะกําลังคิดหาคาํถามประเด็นในการลองภูมิปญญาของหัวหนา อยากจะรู
วาหัวหนางานคนนี้แนแคไหน ลักษณะลูกนองประเภทนี้  ไดแก 
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-  มีอายุงานมากกวาหัวหนางาน 
-  รูระบบงาน รูจักคนตาง ๆ ในองคกรมากกวา 
-  มีอายุตัวมากกวาหัวหนางาน 
-  เรียนจบการศึกษาสูงกวาหัวหนางาน 
-  เปนเด็กโปรด เด็กเสนของนายใหญ 
-  เปนดาวเดน (Talent) ไดรับการยกยองวาเปนคนเกงขององคกร 
-  มีอิทธิพลสูง ไดรับการยอมรับจากคนในกลุม 
-  ไมเชื่อฝมือ ความสามารถของหัวหนางาน 
-  มีสถานะเปนเพื่อนรวมงานกับหัวหนามากอน 
-  มีทักษะบางดานมากกวาหัวหนางาน  เชน ภาษาอังกฤษ   
    การโนมนาวจูงใจ 

    3. ภาวะไมพรอมรับฟง   หัวหนางานไมสามารถควบคุมเวลาการสอนงานได 
จะพูดไปเรื่อย ๆ ไมใสใจกับเวลาบางครั้งตองประสบกับสถานการณที่กําลัง 
สอนอยู ลูกนองขอออกไปแลวกลับเขามาใหม ดวยสาเหตุ 

-  มีผูติดตองานสาํคัญดวน 
-  ตองรีบแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานของทีมงาน 
-  มีผูขอพบโดยไมไดนัดหมาย 
-  ตองรีบสะสางงานที่คางอยูเพื่อสงตามกาํหนด 
-  ติดประชุมสาํคัญไมสามารถเลื่อนระยะเวลาได 
-  มีธุระสวนตัวเรงดวนตองขอออกไปกอน 
-  มีการนัดหมายกับบุคคลอ่ืนไวกอน  
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  ชวงหลังจากการสอนงาน     ขณะที่หัวหนากาํลังสอนงาน  ลูกนองอาจจะ 
แสดงออกถึงความเขาใจในสิ่งที่หัวหนางานสอน มีการซักถามขอมูลรายละเอียด 
รับฟงการสอนงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  แตเมื่อกลับไปทาํงานพบวาลูกนอง 
ยังคงทํางานไมถูกตองตามที่หัวหนางานสอนหรืออธิบายไปแลว ซ่ึงหัวหนางาน 
สามารถจะสังเกตไดจากสถานการณ ดังนี้ 

- สงงานลาชากวากําหนด 
- งานที่นําสงผิดพลาด นํากลับไปแกไขบอยครั้ง 
- ความไมพรอมของขอมูล เอกสารที่ลูกนองจัดทํา 
- ลูกนองไมมีการตรวจสอบขอมูล และใหขอมูล 

ไมถูกตองแกหัวหนางาน 
- การไมประสานหรือรวมกันของทีมงาน 
- การทะเลาะเบาะแวงและความขัดแยงของทีมงาน 
- ลูกนองไมปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ตกลงกันไว 

หลุมพรางที่จะทาํใหการ Coach ไมประสบความสําเร็จ 
   หลุมพรางหรือกับดักท่ีเกิดจากหัวหนางาน 

- ขาดความรู ไมเขาใจเนื้อหาที่สอน อธิบายไดเฉพาะแตภาพรวมที่เปน    
ขอมูลกวาง ๆ เกี่ยวกับขอบเขต / เนื้องานที่เตรียมมา ไมสามารถอธิบาย 
รายละเอียดไดหากลูกนองซักถามในประเด็นที่สงสัยเรื่องที่สอน 
       - ไมสามารถควบคุมเวลาในการสอนงานได   พูดจานอกเรื่อง คิดอะไรไดก็
พูดไมมีการเตรียมแผนงาน 
       - ขาดทักษะการสื่อสารใหลูกนองเขาใจ  อธิบายขอมูลไมชัดเจน พูดซ้ําไป 



วนมา ฟงไมรูเรื่องวาจะตองทาํอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อใด ผลที่ไดรับจะเปน
อยางไร และทําไมตองทาํสิ่งนั้น 
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       - ไมมีการตรวจสอบความรูความเขาใจของลูกนอง ไมเปดโอกาสใหซักถาม 
คิดวาลูกนองเขาใจในสิ่งที่ตนสอน 
       - เขาใจผิดคิดวาการอธิบาย การชี้แจง การแสดงแบบอยางเปนการสอนงาน 
คิดวาการอธิบายหรือชี้แจงใหลูกนองฟงหรือการแสดงแบบอยางหรือการบอกให
ลูกนองทาํ นั่นคือ การสอนงานแลว ซ่ึงการสอนงานจริง ๆ แลวจะมีความหมาย
และวิธีการมากกวาที่หัวหนากําลังเขาใจวาสอนงาน 
       -  ไมเห็นความจําเปนของการสอนงาน คิดวาลูกนองสามารถศึกษาไดเอง 
เพราะไมเชื่อวาการสอนงานจะพัฒนาความสามารถของลูกนอง ซ่ึงเปน
กระบวนการสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับการปรับปรุงคุณภาพการทํางานใหดี
ขึ้น 
       - ไมใสใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของลูกนอง   คิดวาผลงาน 
ทั้งหมดมาจากตนเอง ลูกนองมีสวนนอยมากที่จะทําใหหัวหนางานมีผลงานเปน 
ที่ยอมรับในสายตาผูอื่น  
       - แสดงอารมณหงุดหงิด และแสดงสีหนาไมพอใจเมื่อลูกนองมีคําถาม จะ
แสดงอารมณหงุดหงิดและไมชอบใจ หากลูกนองซักถามเพราะตอบไมได /  
ขี้เกียจตอบ 
       - ไมรูหลักหรือเทคนิคในการสอนงาน  สาเหตุหนึ่งที่ทาํใหหัวหนางานไม
สามารถสอนงานลูกนองได เปนเพราะไมมีความรู ความเขาใจวิธีการและขั้นตอน
การสอนงาน ไมรูวาควรปฏิบัติตนหรือแสดงกิริยาทาทางอยางไร 

    หลุมพรางหรือกับดักท่ีเกิดจากลูกนอง 
       - ไมมีเปาหมายในการทํางาน ทํางานตามที่หัวหนาสั่งหรือมอบหมาย 



 ไปวัน ๆ  ทํางานตามที่หัวหนางานสั่งหรือมอบหมาย ไมรูวาตนเองตองการหรือ
อยากจะทาํอะไร งานที่ทาํอยูตอบสนองตอเปาหมายในอาชีพของตนในอนาคต
หรือไม 
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       - ไมสนใจที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาไปก็ไมเกิดประโยชนอะไร พัฒนาแลว     
จะตองรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น  
       - ไมอยากเสียเวลา คิดวางานที่ทาํประจําก็จะแยอยูแลว เอาเวลาไปแกไข 
งานที่ทาํประจาํวันดีกวา 
 - ขาดความเคารพ ศรัทธาหัวหนางาน  ไมยอมรับในสิ่งที่หัวหนางานสอน 
ไมเชื่อวาสิ่งที่หัวหนางานอธิบายนั้นจะทําได กระบวนการที่พูดมานั้น คอนขาง 
ยุงยาก / เสียเวลามาก 

-  กลัวการเปลี่ยนแปลง  คิดวาสอนงานจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สถานภาพในหนาที่การงาน เพราะหากสอนงานแลวทาํไมไดสําเร็จตามที่สอน  
จะมีผลตอเนื่องไปยังผลงานและความมั่นคงปลอดภัยในหนาที่การงาน 
 - ไมพรอมท่ีจะรับฟง ไมพรอมในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ในดานการ 
รับฟงขอมูลตาง ๆ แบบฟงหูซายทะลุหูขวา ไมรับรูวาหัวหนางานกาํลังพูดถึงใคร 
พูดอะไร อางอิงถึงเหตุการณหรือบุคคลใดบาง 

- คิดวาตนเองเกงกวา  อาจเนื่องมาจากอายุงาน อายุตัวมากกวา วุฒิ
การศึกษาสูงกวา  รวมถึงคิดวามีความสามารถ ทักษะบางอยางที่ดีกวาหัวหนางาน 
เปนเหตุใหไมไววางใจในขอมูลที่หัวหนางานสอน 
ลักษณะนิสัยของการเปน Coach  ผูเปน Coach ไมวาจะสวมบทบาทใด 
ก็ตาม บาทบาทที่แสดงออกมาจะตองอยูบนลักษณะนิสัยที่ดี เปนที่ยอมรับของ 
ลูกนอง  พรอมท้ังจะตองหลีกเลี่ยงนิสัยไมดี ท่ีสงผลใหลูกนองไมเคารพ ศรัทธา 
ไมยอมรับในตัวหัวหนางาน 
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   ลักษณะนิสัยที่ดี        
    -  ยอมรับความจริง   ตองยอมรับวาไมมีใครสมบูรณไปทุกเรื่อง ยอมรับ 

   จุดแข็ง (Strength) และจุดที่ตองพัฒนาปรับปรุงทั้งของตนเองและ 
   ลูกนอง ยอมรับเหตุการณ หรือสถานการณที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนเรื่อง 
   ดีหรือไมดี ซ่ึงจะทําใหมีความเตรียมพรอมที่จะพัฒนาทั้งตนเองและ 
   ลูกนอง 

 -  เห็นอกเห็นใจ  ตองมีใจปรารถนาที่จะชวยลูกนองในการจัดการกับปญหา 
             โดยไมหวังผลที่งานอยางเดียว บางครั้ง Coach จะตองเขาชวยเหลือเพื่อ 
       ใหงานเสร็จตามเวลา 
 -  มองโลกในแงดี   ผูเปน Coach จะตองมองวาความผิดพลาดที่ลูกนองทํา 
             นั้นเปนบทเรียนอันมีคาอยางหนึ่งที่ลูกนองจะตองหลีกเลี่ยง หัวหนางาน 
    ไมควรซ้ําเติมในความผิดนั้น ๆ  
 -  กระตือรือรน   Coach ที่ดีจะตองมีความมุงมั่นอยากใหงานที่ไดรับ 
       มอบหมายประสบผลสาํเร็จ  จะกระตือรือรนไมหยุดนิ่งและปลูกฝงนิสัย 
       ลูกนองที่ตนดูแลใหกระตือรือรนในการทาํงานเชนกัน 
 -  ชอบใหโอกาส   Coach ที่ดีจะตองดึงลูกนองใหเปนที่ยอมรับตอบุคคล 

   และสังคม สงเสริมใหลูกนองมีความเจริญกาวหนา  ตองแสวงหาวิธี 
   การสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของลูกนอง อันนํามา 
   ซ่ึงผลการปฏิบัติงานที่ดี 
-  ยืดหยุน  Coach ที่ดีจะตองมีความยืดหยุน ในเรื่องเวลา เนื้อหา สถานที่ 



   รูปแบบ วิธีการ เชน เลื่อนเวลาหากทีมงานไมพรอม ปรับเนื้อหาการสอน 
   ที่กําลังสอนใหกระชับเมื่อมีการประชุม/มีภารกิจดวน 
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-  มั่นใจในตัวเอง   Coach ที่ดีตองมีความมั่นใจในขอมูลที่สอนวาถูกตอง 
   สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง  ตองฝกลูกนองใหมีความมั่นใจในความคิด 
   และการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ 
-  กลา “รับผิด” และ “รับชอบ”   Coach ที่ดีจะตองกลาทั้ง “รับผิด” และ 
   “รับชอบ” ในผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตนเองไดสอนลูกนองไป  ไมวาจะ 
   เปนผลดีหรือไมดีก็ตาม 
-  มองไปขางหนา   Coach ที่ดีจะตองมองไปขางหนาตลอดเวลา จะตอง 
   คิดวางแผน ระบบงาน พัฒนาขั้นตอนการทาํงาน และการนาํเอาระบบ 
   ใหม ๆ มาใช   มองถึงปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  มองการ 
   ตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดสาํหรับปญหาที่เกิดขึ้นแลว   
นอกจากการมีลักษณะนิสัยที่ดีแลว Coach ควรจะตองฝกและปฏิบัติใหเกิด 

“ความรู” ซึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สาํคัญ  เพราะการมีความรูเฉพาะงานของตนไมเพียงพอ  
ความรูที่ควรจะมีและถายทอดใหกับลูกนองของตน  เชน ความรูเกี่ยวกับองคกร  ไดแก 
วิสัยทัศน ภารกิจ  เปาหมาย  นโยบาย  วัฒนธรรม โครงสรางองคกร โครงสรางตาํแหนง
งาน ลักษณะงานขององคกร ผูบริหารระดับสูงที่ดูแลรับผิดชอบในสายงานตาง ๆ เพ่ือ 
ลูกนองจะสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามความคาดหวังของหัวหนางานที่สอนงาน 

ธรรมชาติของการเปนลูกนอง       
การเปนหัวหนางานนั้นยาก และสิ่งที่หัวหนางานคิดวายากที่สุด คืออะไร การ

บริหารจัดการงานของตนเอง หรือการบริหารจัดการลูกนอง สวนใหญผูเปนหัวหนางาน
หลายคนจะพูดวาการปกครองลูกนองนั้นคอนขางยาก เพราะแตละคนจะมี



บุคลิกลักษณะนิสัยหลายรูปแบบแตกตางกัน หัวหนางานจะตองใชเทคนิคและ
วิธีการ 
ท่ีตางกันบริหารและปกครองลูกนอง ซ่ึงจะตองทําความเขาใจแบบฉบับของ
ลูกนอง  ประเภทของลูกนอง มีดังนี้ 
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1. ลูกนองหัวดื้อ  เปนพวกไมเชื่อฟง มักจะอางเหตุผลมากมายไมยอมทาํ 

ตามคําสั่ง เพราะขาดความศรัทธา ไมยอมรับนับถือวาหัวหนางานเกงหรือมีบารมี
มากกวา หัวหนางานจะตองเผด็จการบางในบางสถานการณ ตองสรางผลงาน 
ใหลูกนองยอมรับ 
 2. ลูกนองอายุงานมากกวา  หากหัวหนางานไปเจอลูกนองที่อายุงาน
มากกวา และไมยอมรับนับถือไมนินทาพูดเสียๆ หาย ๆ  ก็ไมควรปลอยให
เหตุการณ 
เหลานี้ลอยนวล กอนอื่นตองใหความเคารพในฐานะที่ลูกนองมีอายุมากกวา โดย 
เรียก “พ่ี” หรือ “คุณ” และตองทําความเขาใจในขอบเขตของงานใหมากกวาจะ 
ตองพยายามแสดงทักษะบางอยางที่มีอยูและมีมากกวาใหลูกนองเห็นและยอมรับ 

3. ลูกนองที่มีผลงานไมโดนใจหัวหนางาน  หากลูกนองมีผลงานย่าํแย 
ตองปรับปรุงอยางมาก ก็ไมควรละเลยการพัฒนาหรือไมมอบหมายงานใหทาํ 
แตควรจะใสใจลูกนองพวกนี้ใหมาก พยายามหาทางพัฒนา หาเหตุผล และวิธี 
จูงใจใหรูสึกอยากทาํงานและอยากพัฒนาตนเองใหมีผลงานดีขึ้น 

4. ลูกนองขาดความมั่นใจ  หากลูกนองไมคอยมีความมั่นใจในการทํางาน 
หรือชอบทํางานประจําตามคาํสั่งอยางเดียวโดยไมตองการทํางานที่ทาทาย เพราะ 
คิดวาไมสามารถทาํงานชิ้นนั้นใหสําเร็จได สวนใหญมักจะอางเพื่อนรวมงาน 
คนอื่นที่มีความสามารถกวา  หัวหนางานจะตองพยายามใหโอกาสกับลูกนองและ
จูงใจใหมีกําลังใจทาํงานที่ทาทายและชมเชยเมื่อทําสําเร็จ หากทาํไมสําเร็จก็ให 
คําชี้แนะและเปนกาํลังใจใหโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเสมอ 



5. ลูกนองเอาแตพูด  ลูกนองประเภทนี้จะรับปากทุกเรื่องไมวาทาํไดหรือ 
ไมได บางคนชอบเสนอโครงการใหม ๆ แตไมเคยเห็นนาํไปปฏิบัติไดสําเร็จ 
หัวหนางานจะตองสื่อสารกับลูกนองประเภทนี้โดยแจงผลงานที่หัวหนาคาดหวัง 
พยามยามสรางขอผูกพันถึงผลงานที่อยากเห็น กาํหนดวันเวลาสงงาน โดยคอย 
ติดตามระหวางการทํางานของลูกนองกลุมนี้ดวย เพื่อใหขอเสนอแนะวิธีการ 
หากลูกนองทาํไมได 
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 6. ลูกนองที่คิดวาตนเอง “แน”   จะเปนลูกนองที่ชอบดูถูกคนอื่น แมแต 
หัวหนางาน เพราะคิดวา มีความรู ทักษะบางอยางเหนือกวา เชน จบปริญญาโท 
พูดภาษาอังกฤษได   มีทักษะการนาํเสนองาน ไมเกรงใจใคร มีพฤติกรรมขม 
คน พูดจาโออวด หัวหนางานจะตองแสดงความสามารถแบบสุด ๆ ใหลูกนอง 
ประเภทนี้ยอมรับ และจะตองมีความกลาพอที่จะปฏิเสธหรือยอมรับความคิด 
ของลูกนองที่วานี้ ซ่ึงไมจาํเปนวาคนเกงจะเสนอความคิดที่ถูกตองเสมอไป 
 7. ลูกนองชางประจบ   ลูกนองประเภทนี้วัน ๆ จะไมทําอะไร คอยหา 
วิธีการเอาใจ ปรนนิบัติหัวหนางาน ปากหวานกนเปรี้ยว อยูตอหนาพูดจาดีมาก 
สนับสนุนงานโครงการที่หัวหนาเสนอ ลับหลังนินทาใหราย  หัวหนางานจะตอง 
แยกแยะใครทาํดี ไมดี อยาพิจารณาประเมินผลงานหรือเลื่อนตําแหนงโดย 
ความชอบหรือไมชอบสวนตัว หรือสนับสนุนใหลูกนองชางประจบไดเลื่อน 
ตําแหนงงานที่สูงขึ้น หากมีความสามารถที่ดีพรอมที่จะรับตําแหนงที่สูงขึ้นก็ดีไป
แตหากเลื่อนเพราะประจบเกง หัวหนางานจะโชครายจะหนักใจกับการ
บริหารงานของลูกนองประเภทนี้ 
 8. ลูกนองชอบเอะอะโวยวาย  เปนลูกนองประเภทพูดจาโผงผาง ไมพอใจ 
หากหัวหนางานพูดจาไมรูเรื่อง ทาํไมเปนที่ถูกใจลูกนองพวกนี้จะไมหยุดนิ่ง 
จะแสดงกิริยา พูดจาตอวาแบบเสียงดังใหเพื่อนรวมงานไดยิน  โดยไมสนใจวา 
ผูอื่นจะมองหัวหนางานของตนในทางไมดี  หัวหนางานจะตองไมแสดงกิริยา 
โตตอบ ตองใจเย็น ตองพูดจากันดวยเหตุผล หลีกเลี่ยงการใชอารมณ ก็จะทําให 



เรื่องที่เกี่ยวของกับงานประสบผลสําเร็จได 
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 9. ลูกนองไมชอบทาํงานหนัก  ลูกนองประเภทนี้จะเกี่ยงงาน ไมชอบ 
รับงานตาง ๆ มาทาํ ชอบทาํงานเบา ๆ สบาย ๆ ไมยาก โดยจะเกี่ยงงานอื่นวาไมใช
งานของตน  ลูกนองประเภทนี้จะอยูไปวัน ๆ ไมสนใจอาสาชวยเหลือเพื่อน 
รวมงาน ไมคํานึงถึงเปาหมายสวนรวม จะเนนเปาหมายของตนเปนหลัก ทาํงาน
เพื่อตอบสนองความตองการและที่คาดหวังของตน หากหัวหนางานปลอยปละ 
ละเลยลูกนองกลุมนี้จะไมไดรับการพัฒนาความรูความสามารถที่จะทําใหตนเองมี
มูลคางานเพิ่มขึ้น 
 10. ลูกนองไมเคารพศรัทธานาย  ลูกนองประเภทนี้อาจไมถูกชะตาหรือ 
ไมประทับใจหัวหนางานตั้งแตแรก จึงแสดงกิริยามารยาทที่ไมดีกับหัวหนางาน 
ไมใหความชวยเหลือ  หัวหนางานจะตองแสดงความสามารถในการทํางาน 
พยายามทาํใหลูกนองกลุมนี้ยอมรับ จะตองพยายามซื้อใจใหได โดยจะตองใช 
เวลาทําความเขาใจถึงธรรมชาติและเหตุผลที่ลูกนองแสดงออก  

รูปแบบการเรียนรูและการรับรูของลูกนอง   นอกจากการ Coach ท่ีจะทํา
ใหลูกนองเกิดการเรียนรูและการับรูแลว ยังมีรูปแบบและวิธีการที่ทําใหลูกนอง 
เกิดการเรียนรูหรือรับรูขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

1. การเรียนรู / รับรูจากการฟงใหมาก  เชน  การเขากลุม  การเขารวม 
โครงการฝกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวของที่จัดขึ้นโดยองคกรภายในหรือ 
สถาบันภายนอก การฟงวิทยุ การดูทีวี  และจะถูกตองเหมาะสมลูกนองสามารถ 



จะขอคําแนะนาํจากหัวหนางานในการเขาถึงแหลงขอมูลที่ควรรับฟง 
 2. การเรียนรู / รับรูจากการอานใหเยอะ  เชน การจัดสรรเวลาเพื่ออาน 
ขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ หนังสือและตําราทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  
บางรายมีประสบการณในเรื่องงานไมมากนักแตดวยนิสัยรักการอานจะไดเปรียบ
เพราะการอานจะทําใหเกิดการพัฒนาองคความรูไดเปนอยางดี 
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 3. การเรียนรู / รับรูจากการถามใหรู  การซักถามเมื่อสงสัยในสิ่งที่ตน 
ไมเขาใจ หรือไมแนใจวาที่ไดฟงมานั้นถูกตองหรือไม เปนวิธีการหนึ่งที่สราง 
องคความรูใหเกิดขึ้น  ทั้งนี้จะตองรูจักซักถามและกําหนดขอคาํถามที่เหมาะสม 

4. การเรียนรู / รับรูจากการสังเกตใหเปน  การเปนคนชางสังเกตจะได 
เปรียบในเชิงของความรูที่ไดรับ  การสังเกตอยางถูกวิธีจะทาํใหลูกนองไดเรียนรู
และรับรูขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว การสังเกตหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน  
วัฒนธรรมองคกร  สถานการณองคกร  ปจจัยรอบขางตัวเราจะทําใหมีขอมูล 
มากพอในการปรับตัวและวางตัวในสถานการณนั้น ๆ ไดอยางเหมาะสม 
การสังเกตที่ดีควรจะมีการตั้งคาํถามขอมูลตาง ๆ จากหัวหนางานหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของดวย 

5. การเรียนรู / รับรูจากการบันทึกชวยจํา  การบันทึกขอมูลจะเปนวิธีการ
หนึ่งในการพัฒนาและเตือนความจําจากความรูตาง ๆ ที่ไดรับ ทุกครั้งที่มีการ 
ประชุมรวมกับหัวหนางาน ทั้งการประชุมตัวตอตัวหรือประชุมรวมกลุมกับ 
คนอื่น ๆ ควรจะจดบันทึกขอมูลใหถูกวิธีโดยเลือกบันทึกขอมูลจากประเด็น
สําคัญ ประเด็นหลัก ๆ ที่เปนประโยชนและสามารถนาํไปประยุกตใชได 
 6. การเรียนรู / รับรูจากการคิดเพื่อจุดประกาย  การฝกคิดหรือการสราง 
พลังความคิดริเริ่มใหม ๆ ใหเกิดขึ้นจากการผสมผสานความรูทั้งหมดที่ไดรับ 
จากการฟง การอาน การถาม การสังเกต และการจดบันทึกมาประยุกตใช 
ใหเกิดประโยชนกับวิชาชีพของตนเอง  



 
 
 
 
 
  

- 18 - 
 การ Coach ของหัวหนางานก็เปนที่รวมของรูปแบบหรือ
กระบวนการดังกลาวดวยเชนกัน  ดังภาพแสดงตอไปนี้ 
 
       การฟงใหมาก 
       การอานใหเยอะ 
 การสอนงาน (Coaching)    การถามใหรู 

       การสังเกตใหเห็น 
       การบันทึกชวยจํา 
       การคิดเพื่อจุดประกาย 
 
รูปแบบของการเปนนัก Coach     

นัก Coach มือใหม    
• ลักษณะ     เปนบุคคลท่ีเพิ่งเขามารับตําแหนงหัวหนางาน 

           เปนบุคคลท่ีไมเคยปกครองหรือบริหารจัดการลูกนอง 
                     เปนบุคคลท่ีไมเคยมีลูกนองมากอน 
• ความสามารถ    



                    -  มีความรูในดานเทคนิคเฉพาะงาน  เปนผูที่เคยปฏิบัติงานนั้นๆ  
มากอน   รูวิธีการรวบรวม จัดทาํ จัดเตรียม จัดพิมพ และขั้นตอนการทํางาน 
ตาง ๆในรายละเอียด 
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           -  การติดตอประสานงาน  ผูไมเคยมีลูกนองมากอนมักจะมีทักษะและ
ความสามารถในการตองติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ กลุม
คนที่กาวขึ้นมาเปน Coach มือใหมจึงมีความชาํนาญในการติดตอประสานงาน
เปนอยางดี 
  -  มนุษยสัมพันธ   การติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อขอขอมูล ความรวมมือ ความชวยเหลือใหประสบผลสําเร็จนั้น  
มนุษยสัมพันธ จึงเปนพฤติกรรมที่พึงจะมีอยางหนึ่งของระดับผูปฏิบัติซ่ึงทักษะนี้
จะติดตามตัวผูที่กาวขึ้นไปเปนหัวหนางานที่มีบทบาทการเปน Coach มือใหม 
  -  การติดตอสื่อสาร  การพูดสื่อสารไดอยางชัดเจน ถูกตองครบถวน
ดวยน้าํเสียงที่สุภาพ แสดงความเปนมิตรนั้น จะนาํมาซึ่งความประทับใจ ความ 
พึงพอใจจากผูส่ือสารหรือพูดคุยดวย 
  -  การรวบรวมจัดทาํและจัดเก็บขอมูล  การเปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ
ที่ไมเคยมีลูกนอง จะมีหนาที่ในการรวบรวมจัดทาํจัดพิมพจัดเตรียมและ 
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ดังนั้น Coach มือใหมจึงมีพ้ืนฐานของการเปนนักปฏิบัติดวย
เชนกัน 
•  ปญหา อุปสรรค  
  -  เคยชินกับการเปนนักปฏิบัติ  เปนหัวหนางานที่ชอบทาํ แทนที่จะ 
มอบหมายใหลูกนองทาํ เพราะกลัววาหากมอบหมายไปแลวลูกนองจะทํางาน 
ไมสําเร็จ  สงงานลาชา  ไมไดคุณภาพอยางที่ตองการ 



  -  ไมรูวิธีการสอนงาน  เปนหัวหนางานที่อยากจะกระจายงานให 
ลูกนองทาํ แตไมรูวิธีการพูด การถายทอด หรือการสอนงานใหลูกนองเขาใจหรือ 
บางคนคิดวาพูดแบบนี้ลูกนองนาจะเขาใจ เพราะเปนงานที่ไมยากเลยตนเองทาํได 
ลูกนองก็นาจะทาํไดเชนกัน 
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  -  จัดสรรคนไมเปน Coach มือใหมบางคนไมรูวาควรจะจัดสรรงาน 
แบบนี้ใหกับลูกนองคนไหน ขาดการวิเคราะหความรูความสามารถของลูกนอง 
ทําใหเกิดปญหาในการมอบหมายงานและการสอนงานใหกับลูกนอง 

-  ไมรูวิธีการบริหารเวลา  เจาหนาที่บางคนจะเคยชินกับการทํางาน 
ประจาํของตน รับผิดชอบกับงานของตนใหเสร็จสิ้นตามเปาหมายและเวลาที่
กําหนด แตพอกาวมาเปนหัวหนางานที่จะตองสอนและมอบหมายงานใหลูกนอง 
จะรูสึกสบสน จัดสรรเวลาไมเปน ไมรูวาจะสอนงานลูกนองกอน หรือจะทํางาน
ของตนใหเสร็จกอน 
  -  ขาดความเชื่อมั่นในการสอนงาน  ลูกนองที่ตนตองบริหารจัดการ 
เปนบุคคลที่เคยเปนเพื่อนรวมงานกันมากอน จึงเปนเหตุใหผูที่กาวขึ้นมาเปน 
Coach  มือใหมไมมั่นใจที่จะสอนงานและมอบหมายงานใหกับลูกนองกลุมนี้ 

นัก Coach มืออาชีพ 
• ลักษณะ     เปนบุคคลท่ีเคยบริหารและปกครองลูกนองมากอน 

  เปนบุคคลท่ีมีบทบาทของการเปนนัก Coach มือใหมมาแลว 
                   เปนบุคคลท่ีมีประสบการณดานการบริหารและพัฒนาลูกนอง 
•  ความสามารถ   Coach มืออาชีพ จะมีขอดีหรือจุดแข็ง (Strength) ท่ีชัดเจน คือ 
  -  ความเขาใจหนาที่ของหนวยงาน  รูขั้นตอนและวิธีการทาํงาน 
สามารถอธิบายงานใหกับลูกนองหรือบุคคลตาง ๆ ที่อยูภายนอกหนวยงานได 



อยางชัดเจน 
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  -  ความเขาใจลักษณะธุรกิจและนโยบายขององคกร  การประชุม 
กับผูบริหารระดับตาง ๆ ในองคกรทาํให Coach มืออาชีพมีความเขาใจในภาพ 
ภารกิจและนโยบายตาง ๆ ขององคกร สามารถเตรียมความพรอมในการกาํหนด 
นโยบายและกลยุทธการดาํเนินงานของหนวยงานใหตอบสนองตอเปาหมาย 
และนโยบายขององคกร 
  -  ทักษะการแกไขปญหาและสถานการณ   จากที่เคยผานการเปน 
Coach มือใหม ที่ตองตัดสินใจในการแกไขปญหาและสถานการณตางๆ ที่ 
เกิดขึ้นมากอน ทําใหพบวาปญหาก็สามารถแกไขไดดวยตนเอง แตบางปญหา 
จะตองขอคําปรึกษาหัวหนางานโดยตรงหรือผูอื่นที่มีประสบการณ  จากบทเรียน 
ดังกลาว Coach มืออาชีพจึงมีทักษะในการแกไขปญหาและสถานการณตาง ๆ  
ไดเปนอยางดี 
  -  การเปนผูนําของการเปลี่ยนแปลง  จะเปนบุคคลที่ตองคิดริเริ่ม 
ที่จะนาํระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม ๆ มาใชในการปรับปรุงและเปลี่ยน
ระบบการทํางานของหนวยงานหรือขององคกรใหดียิ่งขึ้น 
  -  ความสามารถในการวางแผน  การวางแผนทั้งแผนงาน แผนเงิน 
และแผนคน นัก Coach มืออาชีพ จะตองมีความสามารถบริหารจัดการงานของ 
ตนไปพรอม ๆ กับการจัดสรรกาํลังคนใหสามารถรับผิดชอบงานตาง ๆ ที่
มอบหมายใหปฏิบัติ รวมไปถึงการวางแผนการใชเงินและงบประมาณของ
หนวยงานดวย 
  -  ทักษะในการพัฒนาลูกนอง  นัก Coach มืออาชีพไมสามารถจะ 



บริหารจัดการงานของตนเองไดเพียงลาํพัง งานบางอยางจะตองอาศัยความรู 
ความสามารถจากลูกนอง ฉะนั้นการพัฒนาลูกนองใหมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจึงเปนทักษะที่สําคัญของการเปนนัก Coach  
มืออาชีพ 
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•  ปญหา อุปสรรค   หัวหนางานบางคนที่กาวมาดาํรงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
อาจจะเนื่องจากมีตาํแหนงวางพอดี หรือดวยเหตุผลอื่น ๆ  จึงประสบปญหาของ 
ยังไมสามารถพัฒนาตนเองจากนัก Coach มือใหม ขึ้นมาเปนนัก Coach มืออาชีพ  
ดวยเหตุผล ดังนี้ 
  -  อยูในชวงของนัก Coach มือใหม   ซ่ึงอาจจะทาํหนาที่นี้ไมคอยดี 
เปนพวกยึดติดกับการเปนนักปฏิบัติมากกวาที่จะถายทอดหรือสอนงานให 
ลูกนองไปปฏิบัติ 

-  ไดรับการโปรโมตเร็วเกินไป  เปนพวกเพิ่งจะเรียนรูและ 
รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นของการเปนหัวหนางาน แตไดรับการโปรโมตใหเปน 
ระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงจะตองมีภาระงานและความรับผิดชอบมากขึ้น จึงรูสึกสับสน 
หงุดหงิด เครียด วิตกกังวล ที่จะตองบริหารงานทั้งของตนและลูกนอง 
  -  ไมมั่นใจที่จะตองบริหารลูกนองของตน  ขาดความเชื่อมั่นในการ 
บริหารจัดการลูกนองในตําแหนงระดับหัวหนางาน หรือเทียบเทาที่มีบทบาท 
เปน Coach มือใหม ทําใหประหมาที่จะสอนหรือถายทอดความรูและ 
ประสบการณที่มี รวมถึงไมมั่นใจในการมอบหมายงานและใหอาํนาจแกลูกนอง 
ในการจัดการงานตาง ๆ  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


