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 ในปัจจุบันการฝึกและสอนงานในภายในองค์กร นั้น มักจะเน้นไปที่ 
2 วิธีการหลัก คือ การโค้ช (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
ซึ่งเป็นหลักการที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนน ามาใช้การฝึกสอนงาน และ
ถ่ายทอดงานกันอย่างแพร่หลาย และเป็นหลักการที่ช่วยส่งเสริม พัฒนา
องค์กรให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาทิ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ พนักงานในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมกันท างาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ส่งผลให้การด าเนินการของ
องค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น มีการพัฒนา และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ยังก่อให้เกิดความมั่นใจทั้งจากผู้บริหารในองค์กรเอง และจากบุคล
ภายนอก ก่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ โดยการพัฒนา
บุคลากรภายในแต่ละหน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ และ
ฝึกสอนงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องค านึงถึง
ระบบภายในองค์กรนั้น  ๆ ตลอดจนพยายามดึงเอาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ ยังจะสามารถส่งผล
เชิงบวกต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และระบบราชการไทย และก่อให้เกิด



การการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นต้น 
 ในระบบราชการไทย การฝึกและสอนงานส่วนใหญ่มักกระท าโดย  
ผู้ฝึกสอนงาน หรือผู้บังคับบัญชา ชี้ให้เห็นถึงวิธีการ รวมถึงขั้นตอนในการ
ท างาน ตลอดจนถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกระท างานจนส าเร็จลุล่วง 
ซึ่งในบางครั้งถูกมองว่า การท างานในระบบราชการไทยในปัจจุบัน คือการ
ท างานตามค าสั่ง ขั้นตอน และวิธีการ ผู้ปฏิบัติงานจักต้องด าเนินการตามที่
ผู้ฝึกสอน หรือหัวหน้างานเป็นผู้ก าหนด ซึ่ง ในหลาย ๆ ครั้ง สิ่งเหล่านี้
ก่อให้ เกิดความไม่ เข้าใจกันระหว่างผู้ฝึกสอนงานและผู้ปฏิบัติงาน  
ยิ่งไปกว่านั้น ในการท างานในภาครัฐบาลในปัจจุบัน เป็นการท างาน 
ในยุคเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงระบบการท างาน การน าเอาเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ทั้งผู้ปฏิบัติงานส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ 
ที่รับเข้ามาทดแทนบุคลากรเดิม ดังนั้น รูปแบบ และวิธีการในการฝึกสอน
งานควรมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากในแต่ละยุคสมัยของกลุ่มคนในแต่ละ
ช่วงอายุ บุคคลมีคุณลักษณะ ที่แตกต่างกันไป ทั้งพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
ทัศนคติความเชื่อ และค่านิยม เป็นต้น การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ย่อมสามารถเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน หรือ
ในทางกลับกันอาจเข้ากันได้ดี อันเป็นผลสืบนื่องมาจากความเหมือนและ
ความแตกต่างในหลาย ๆ ด้าน  ดังนั้น จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษา
ภาวะความเป็นผู้น าในภาครัฐ ในหัวข้อการฝึกสอนงานโดยวิธีการโค้ช 
(Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากประเทศสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ระบบการสอนงานที่



นิยมท ากันในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเห็นว่าระบบการฝึกสอนงานของ
ระบบราชการไทยควรมีการปรับปรุง และพัฒนาซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วม
แรงร่วมใจ และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจตน 
และองค์กร ซึ่งหากผู้ฝึกสอนงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในระบบ 
การฝึกสอนที่ถูกต้อง ทั้งในด้านการท างาน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการไทยในโอกาสต่อไป 
 หลักการสอนงานการโค้ช (Coaching) และการสอนงานระบบ 
พี่เลี้ยง (Mentoring) 
 บทบาทของผู้บังคับบัญชา คือการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มอบหมาย
ให้ทุกคนร่วมกันท างาน น าไปสู่จุดหมายเดียวกัน คอยวิเคราะห์ปัญหา 
เมื่อติดขัด และชี้แนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแง่คิดในการปรับปรุง
วิธีการท างานให้สะดวกขึ้น เบาแรงขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีทักษะในการ
ถ่ายทอด และสอนงาน เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานให้เสร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี การสอนงาน แบ่งออกได้เป็น 2 หลักส าคัญ ๆ ได้แก่ การสอนงาน
โดยวิธีการโค้ช (Coaching) และการสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
 การสอนงานโดยวิธีการโค้ช (Coaching) 
 การโค้ช (Coaching) เป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้ฝึกสอนงาน ที่จะดึง
ศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ปฏิบัติงานออกมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างสูงสุด การโค้ช (Coaching) คือกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง 
ผู้ฝึกสอนงานและผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ฝึกสอนงานมักจะกระท าการฝึกสอน
งานโดยการตั้งค าถาม และเป็นเพ่ือนชวนคิด โดยพยายามในการให้
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความคิด ความถนัด ความสามารถ



ของตนเอง โดยหลักส าคัญของการโค้ ช คือ ผู้ ฝึกสอนงานจะถาม
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ฝึกสอนงานรอค าตอบจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ฝึกสอนงาน 
สร้างงานให้เกิดขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงาน และผู้ฝึกสอนงานช่วยผู้ปฏิบัติงาน
ท างานโดยไม่ใช่การสอนงาน ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ที่ส าคัญที่ผู้
ฝึกสอนงานใช้ดึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
กระท าได้ ได้แก่  
 ทักษะการตั้งค าถาม การถามท าให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ และค้นหาค าตอบ การถามจึงเป็นการกระตุ้นความคิด  
เมื่อผู้ปฏิบัติงานถูกถามจะต้องพยายามคิด และหาวิธีแก้ไขปัญหา 
ด้วยตัวเอง ตัวอย่างค าถามท่ีผู้ฝึกสอนงานสามารถน าไปใช้ถามผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่  
 - ปัญหาที่เกิดข้ึนที่แท้จริงเกิดจากอะไร 
 - ปัญหาที่เกิดข้ึนสามารถแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง 
 - สาเหตุใดบ้างที่ท าให้งานประสบปัญหา สาเหตุที่งานนั้นล่าช้า 
เกิดจากอะไร 
 - มีวิธีการใดที่จะช่วยให้การท างานดีขึ้น หรือคิดว่าจะท าอะไร
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว 
 - มีข้อเสนอแนะอะไรในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นบ้าง 
 ทักษะการฟัง การฟัง เป็นทักษะการสื่อสารพ้ืนฐานที่ผู้ฝึกสอนงาน
ควรให้ความส าคัญ เนื่องจาก จะช่วยลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสาร และ
ประสานงานกันระหว่างผู้ฝึกสอนงานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน การฟังแบบการโค้ช จะมุ่งเน้นไปไปยังการฟังให้ถึงความรู้สึก 



ความเชื่อ ความคิด และจับประเด็นปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไข จากตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง 
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์เป็นกระบวนที่จะ
ท าให้ผู้ฝึกสอนงานและผู้ปฏิบัติงาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เป็นการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อว่าตนมีศักยภาพ 
และพร้อมที่จะเปิดใจ ให้ความเห็น สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของตน
ได้อย่างมีอิสระ และให้ความร่วมมือกับผู้ฝึกสอนงาน อีกทั้งยังช่วยลดความ
แตกต่างกันทางความคิด ช่องว่างระหว่างวัย ลักษณะการท างาน จนท างาน
ได้อย่างราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
 การสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เป็นการสอนงานโดยให้ผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถ ให้ค าปรึกษา และแนะน า
ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การบอกวีธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม ตลอดจนขั้นตอน และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ 
ความรู้ ความารถของผู้ฝึกสอน ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามที่
ผู้ฝึกสอนงานต้องการในระบบราชการในยุคปัจจุบัน ระบบพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring System) จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นช่องทางที่ดีส าหรับการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานในการเรียนรู้ระบบ วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานไปตาม
วิธีการที่ท าต่อเนื่องกันมา และเป็นวิธีการที่ง่ายต่อผู้ฝึกสอน (Mentor) 
และผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเดิม ๆ ทักษะระบบ



การฝึกสอนงานระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring Skill) ที่ส าคัญที่ผู้ฝึกสอนงาน
นิยมปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามค าสั่ง สามารถกระท าได้ ได้แก่ 
 - ผู้ฝึกสอนงาน ก าหนดขั้นตอน วิธีการให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 - ผู้ฝึกสอนงานบอกปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 - ผู้ฝึกสอนงานก าหนดระยะเวลา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแก้ไข
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานพึงกระท า 
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
 จากการที่ได้ไปศึกษาระบบการฝึกสอนงานของภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และช านาญในเรื่องการ
ฝึกสอนงาน พบว่า ในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีความแตกต่างกับ
ระบบการฝึกสอนงานในประเทศไทย ดังนี้ 
 การฝึกสอนงานผู้ปฏิบัติ งานจะมุ่ ง เน้นไปที่ การฝึกสอนงาน  
โดยวิธีการโค้ช (Coaching) ซึ่งผู้ฝึกสอนจะพยายามสอบถาม กระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานพยามคิด ริเริ่ม แก้ไข กระบวนการท างาน ขั้นตอนการท างาน 
และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ผู้ฝึกสอนมักจะใช้ค าถามในการสอนงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความคิด และความพยายามในการหาค าตอบ  
ซึ่งวิธีการท างานนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความตั้งใจ และสมัครใจ  
อีกทั้งยังได้ข้อเสนอแนะ แนวคิดใหม่ ๆ มาเพ่ิมเป็นทางเลือก ซึ่งส าหรับ
ประเทศไทย การฝึกสอนงานที่ถูกสอนกันอย่างแพร่หลายที่ถูกเรียกว่า 
การโค้ช และการสอนงานนั้น มักมีการเข้าใจผิดว่าวิธีการทั้ง 2 นั้นมี
ลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือการสอนงานให้ผู้ปฏิบัติงานท าตามวิธีต่าง ๆ  
ที่ตนเสนอแนะ ขั้นตอนและปัญาข้อผิดพลาดที่พบจะถูกแก้ไข และแนะน า



โดยผู้ฝึกสอน ซึ่งหากผู้ฝึกสอนงานทราบถึงข้อแตกต่างของวิธีการสอนงาน
ดังกล่าว และน ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละโอกาสอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิด
การปฏิรูประบบการท างานของระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ในประเทศที่ก าลังพัฒนา ปัญหาในการฝึกสอนงานมีหลายด้าน 
ผู้สอนงานทุกคนอาจจะไม่ใช่ผู้สอนงานที่ดี บางคนท างานเก่งแต่ไม่สามารถ
ถ่ายทอด หรือสอนงานผู้ปฏิบัติงานได้ หรือในบางโอกาสผู้ฝึกสอนงาน 
ไม่ต้องการส่งต่อความรู้ที่มีในตัวเองให้กับบุคคลอ่ืน นอกจากนั้นยังมีปัญหา
ส าคัญคือ ความรู้และทักษะในการท างานที่ผู้บังคับบัญชามีอยู่อาจจะ
ล้าสมัยไปแล้ว เพราะระบบการท างานมีการปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ผู้ฝึกสอนงานที่มีอายุมากและท างานมานานอาจจะไม่เข้าใจถึงระบบใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการสอนงานโดยวิธีพ่ีเลี้ยงจึงไม่อาจท าได้เหมือนในอดีต 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งจากประสบการณ์ของผู้ฝึกสอน และการ
น าเอาความคิดของผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสม ที่จะช่วย
ให้การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้  ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และส่งผลให้กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ผู้รับการสอนงานน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ 
ใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สอนงานให้แก่ผู้รับการสอนงานใน
โอกาสต่อไปไดเ้ป็นอย่างด ี
 ในระบบราชการไทยหากผู้ฝึกสอนงาน หรือผู้บั งคับบัญชา 
ยึดหลักการสอนงานโดยวิธีการโค้ช (Coaching) และการฝึกสอนงานระบบ
พ่ีเลี้ยง (Mentoring) อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสภาวการณ์ ก็จะ



ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ที่ปรึกษา ได้พัฒนาตนเอง 
รวมทั้งมีทักษะการท างานที่ดีขึ้น และผลสุดท้ายก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความรักองค์กร เนื่องจาก ได้รับความช่วยเหลือ การสอนงาน การ
สนับสนุน ทั้ งการมีความรู้สึกไว้ ใจ และเป็นมิตรกับผู้ฝึกสอน หรือ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนหากมีข้อผิดพลาด ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดร่วมกัน 
ช่วยแก้ปัญหา จะท าให้เกิดการพัฒนาในระบบราชการไทยอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืนต่อไป 

 
 


