คานา
การจัดทาผลการศึกษาการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 : ภาค
ตะวั น ออก มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาผู้ ส อนงานนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่ ง รู ป แบบการพั ฒ นาที่ ดี ที่ สุ ด และก าหนดให้ เ ป็ น แนวทางการสอนงานนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตรภาคตะวั น ออก
ที่ สอดคล้ องกั บพฤติ กรรมและบริ บทของหน่ วยงานภายใต้ ส านั กงานส่ งเสริ มและพั ฒนาการเกษตรที่ 3 จั งหวั ดระยอง
ให้ผู้สอนงานและนักส่งเสริมการเกษตร ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสอนงาน สามารถ
นาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการสอนงานไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ผู้จัดทาขอขอบคุณ นายชาตรี บุญนาค ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัด
ระยอง นางอุบล มากอง ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายชนินทร์ สุขสาราญ ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาบุคลกากร สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนาในการจัดทาวิจัย
และขอขอบคุ ณ ที มวิ ทยากรหลั กสู ตรการพั ฒนาผู้ สอนงานนั กส่ ง เสริ มการเกษตรในเขตจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก
ที่ให้คาแนะนา นักส่งเสริมการเกษตรในการให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็ จ
สมบูรณ์ตามเป้าหมาย

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาในการทาวิจัย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีการจัดวางระบบงานหรือกาหนด
วัตถุประสงค์ไว้ดีเพี ยงใดก็ตาม หากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความชานาญไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการทางาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา การบริหารบุคลากรในระบบราชการพลเรือน เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารทุนมนุษย์อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับระบบราชการในต่างประเทศโดยมี
แนวความคิดที่จะยกระดับ การบริหารบุคลากรจากการทางานในระดับกิจกรรมพื้นฐาน (Baseline Activities) ไปสู่
การบริหารบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ที่มีจุ ดมุ่งเน้นต่อผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถวัด
และประเมินผลสาเร็จของการบริหารบุคลากรได้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ
พลเรือน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศบัง คับใช้กับ
ข้าราชการพลเรือนทุกประเภท เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ การ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และ
ยึดสังคมและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลในราชการ จึงได้มีการออกแบบให้
เป็นระบบการบริหารงานบุคคลเป็นระบบที่ส่งเสริมให้ข้าราชการได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการฝึกอบรม/สัมมนา จึงถูกนามาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่ดี อันจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และผู้บัง คับบัญ ชาก็เป็นปัจจัยที่สาคัญ ในการนาความรู้ และ
ประสบการณ์ในการทางานของตนไปถ่ายทอดและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ
สร้างองค์กรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง วิธีที่นิยมใช้และเกิดผลในทางปฏิบัติได้แก่ การสอนงาน
(Coaching) เนื่องจากการสอนงานเป็นกระบวนการในการพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร การสอน
งานเป็นการทางานและเรียนรู้งานไปในตัว โดยผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่สอนข้าราชการและบุคลากร ให้มีความรู้ความ
ชานาญในการปฏิบัติงาน มีการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องทาและวิธีการปฏิบัติงาน ให้ข้อแนะนาต่าง ๆติดตามผลและนาไป
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่ง พาตนเองได้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริม
การเกษตร และบูรณาการการทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน การดาเนินการดัง ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการขับเคลื่อนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง
บุคลากรและเกษตรกรให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถปรับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้อง
ใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้ของรุ่นพี่ที่อาวุโสถ่ายทอดสู่รุ่นน้องที่เป็นกาลัง สาคัญในการพัฒนาองค์กร ในลักษณะ
ผู้สอนงานแบบพี่สอนน้อง (Coach to Coachee) จึงจะส่งผลให้งานของกรมส่งเสริมการเกษตรลุล่วงด้วยดี อย่างไรก็

ตามในปี 2559 มีกรอบอัตรากาลังข้าราชการเท่ากับ 94469 คน โดยมีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปี
ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 เท่ากับ 24942 คน หรือเฉลียปีละ 588 คน จึงมีแนวโน้มที่รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ มีทักษะ
ในการทางานส่งเสริมการเกษตรจะเกษียณอายุราชการเป็นจานวนมาก ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดช่วงการถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเกิดขึ้นกับทุกๆสายงานในกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้สอนงานขึ้นโดยมีวิทยากร
จากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและภูมิภาค
จานวน 60 คน และกลายเป็นทีมผู้สอนงานในระบบส่ง เสริมการเกษตรรุ่นแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
หน้าที่นาองค์ความรู้ที่ได้รับไปศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนงานในระบบส่งเสริมการเกษตร
หรือ DOAE Coaching เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น coach มืออาชีพ และสร้างรุ่นน้องผู้เรียนรู้งานให้เป็นนักส่งเสริม
การเกษตรรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งหวังให้ระบบส่งเสริมการเกษตรดาเนินไปได้อย่างยั่งยืน เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทาโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อ มนาไปใช้ในการปฏิบัติง านในระดับพื้นที่ มีทักษะในการสอนและถ่ายทอดงานให้กั บ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา สร้างความมั่นใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เน้นให้นักส่งเสริมการเกษตรมี
ความรู้ความสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพของผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน เกิดความสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดความเข้าใจในงาน
สามารถปฏิบั ติ ง านได้ ถูก ต้อ งตรงตามวั ต ถุป ระสงค์ น าไปสู่ ความส าเร็จ งานงานและบรรลุ เ ป้า หมายขององค์ ก ร
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจึงเห็นควรมีการศึกษา วิจัย และค้นคว้าเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ใน 9
จัง หวัดของภาคตะวันออก เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการนาองค์ความรู้ที่ไ ด้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการ
ทางานทั้งของผู้สอนงานที่ผ่านการอบรม และผู้ถูกสอนงาน และเพื่อค้นหารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยการสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาผลการด าเนิน งานโครงการฝึก อบรมหลั กสู ตรการพัฒ นาผู้สอนงานนัก ส่ง เสริ มการเกษตร
(Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
2. เพื่อค้นหารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
โดยการสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญของงานวิจัย
1. ข้ อมู ลที่ ได้ จากการวิจั ยสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นาบุ คลากรของสา นัก งานส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยการสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทาให้ทราบถึงผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนัก
ส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่
1. ทีม วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 24 คน
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 117 คน
3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานอยู่สานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการทั้ง
5 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ดังนี้
1. ทีม วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 5 คน ได้มาโดยการคัดเลือกผู้แทนจากทีม
วิทยากรทั้ง 4 จัง หวัด (จัง หวัดจันทบุรี นครนายก ชลบุรี และฉะเชิง เทรา) และศูนย์ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา

2. ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching)
ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการจับสลาก
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 5 คน และศูนย์ปฏิบัติการละ 1 คน (9 จังหวัด และ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ)
3. นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ทั้ ง 9 จั ง หวั ด และศู น ย์
ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2 จานวน 50 คน
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 6 เดือน (1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2560)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ผู้จัดทาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการศึกษา โดยเน้นเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการกับการสอนงาน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ความหมายของการสอนงาน (Coaching)
จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความหมายของการสอนงานไว้หลายทัศนคติ ดังนี้
Jim Knight (2006) ให้คานิยามไว้ว่า การสอนงาน หมายถึง การช่วยชี้แนะและช่วยเหลือผู้เป็นหุ้นส่วน
ด้วยการนาวิธีการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ดี ถ่ายทอกต่อเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
Gary Bloom,Claire Castagna และ Betsy Warren (2003) กล่าวว่า การสอนงานเป็นการใช้ภาวะ
ผู้นาเพื่อนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความสาเร็จ
Mink, Owen and Mink (1993) ให้ความหมายว่า การสอนงานเป็นกระบวนการของบุคคลที่ เรียกว่า
ผู้สอนงาน (coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ช่วยให้ เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ สอนงานช่วยให้ บุคคลได้บรรลุ
เป้าหมายการทางานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้ซึ่ง บุคคลมีความเข็มแข็งขึ้น ภูมิใจใน
ตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อ การทางานที่จะตามมา กระบวนการสอนงานจึงเป็นกระบวนการเสริมพลัง
อานาจ
Fournies (1978) กล่าวถึง การสอนงานว่า เป็นการอภิปรายแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
ในสายการบังคับบัญชา เพื่อรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร
Werner and Desimoone (2006) กล่าวว่า การสอนงานเป็นการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
ตามกระบวนการที่วางไว้ เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น พร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีและข้อผูกพันในการพัฒนา
ปรับปรุงการทางาน
สมิต (2547) กล่าวถึงความหมายของการสอนงานไว้ว่า การที่หัวหน้างานได้สอนหรือแนะนาให้ลูกน้องได้
เรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมาย อันจะทาให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชานาญและสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง
โดยหัวหน้างานจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนาไปสู่ความสาเร็จของ
งานและองค์กรในที่สุด
วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ให้ความหมายว่า การสอนงานคือการให้ความช่วยเหลือและอานวย ความ
สะดวกแก่ผู้รับการสอนงานเพื่อพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา ซึ่งครอบคลุมถึงการสอนงานทาง
ความคิด
เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์ (2549) ได้ให้ความหมายของการสอนงานในวารสารสมมาคมนักฝึกอบรมแห่ง
ประเทศ ว่ า การสอนงานคื อ การที่ คนคนหนึ่ ง ช่ว ยให้ ใ ครก็ ต ามพั ฒนาขี ดความสามารถในการทางาน ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายความถึงสาระของการสอนงานหรือวิธีการทางานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คาแนะนา การให้
กาลังใจและให้โอกาสในการทาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความสาเร็จในการทางานอย่างเป็น
อิสระและมีประสิทธิภาพ
แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มาตรี (2550:34) กล่าวว่า การสอนงานจะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและเป็น
ระบบ เป็นกลวิธีที่ต้องใช้การวิเคราะห์ทักษะ และทฤษฎีการเรียนรู้โดยสามารถสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่ม
ย่อยก็ได้
พรรณี สวนเพลง (2550) กล่าวว่า การสอนงาน (Coaching) เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้อย่าง
หนึ่ง ที่มีความเหมาะสมก่อให้เกิดการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ของผู้บริหาร โดยการนาวิสัยทัศน์องค์กรมาแปลงสู่การ
ปฏิบัติงาน

ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ (2558) ได้ให้ความหมายของการสอนงานว่า การสอนงาน คือ การ เรียนรู้งาน
โดยมีผู้บัง คับบัญ ชาหรือ ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน และให้ผู้ รับการสอนลงมือปฏิบั ติ มีการ
ติดตามการทางาน เพื่อให้ผู้รับการสอนมีการนาไปใช้ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในการทางาน คิด
เป็น ทาเป็นช่วยแก้ปัญหาในการทางานและเกิดความมั่นใจ
สาวิตรี ลาดับศรี (2558) ได้ให้ความหมายของการสอนงานว่าการสอนงานหมายถึง การที่ หัวหน้างาน
ได้สอนหรือแนะนา ให้ลูกน้ องได้เรียนรู้ งานที่ได้รับมอบหมายว่ามีวั ตถุประสงค์และข้อ ปฏิบัติอย่างไร จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวดเร็ว และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือ
การให้กาลังใจ และให้โอกาสในการทาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น
ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ (2560) กล่าวว่า การสอนงานคือ ศาสตร์และศิลปะของการช่วยคน ให้สามารถ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า สู่เป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
สรุปได้ว่า การสอนงาน (C0aching) คือ กระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาใชเพื่อเสริมสรางและพัฒนาผู
ใตบังคับบัญชาใหมีความรู Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการ
ปฏิบัติง านนั้นๆ ใหประสบผลสาเร็จตามเปาหมายที่กาหนดขึ้น ซึ่ง เปนเปาหมายหรือผลการปฏิบัติง านที่ผู บัง คับ
บัญชาตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
การสอนงานนอกจากจะมุงเนน ไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาแลว ยังมุ่งเน้นไปที่
การพั ฒนาศักยภาพของผู ใตบังคับ บัญชา ใหมีพั ฒนาการด้ านความรู ทั กษะและความสามารถเฉพาะตัว และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตอไปเพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนี้การสอนงานยังถือไดวาเปนรู
ปแบบการสรางสัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยอาศัยการสื่อสารทั้งที่มีทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการระหวางผู บังคับบัญชาและผู ใตบัง คับบัญชาหรือ เรียกวาการสื่อสารแบบสองทาง (Two-ways
Communication) ที่ผู บังคับบัญชาใชในการชี้แจง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ใตบังคับบัญชาใหมีการเตรียม
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา รวมทั้งรับฟงสิ่งที่เป็นความตองการของ
ผูใตบังคับบัญชา และเปนชองทางในการสอบถามถึงสถานะปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป
นโอกาสอันดีที่ผู บังคับบัญชาและผู ใตบังคับบัญ ชารวมกันแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน เพราะผู
บังคับบัญชาถือไดวาเปนบุคคลสาคัญที่มีสวนในการรับรูถึงเปาหมายและกลยุทธในการดาเนินงานขององคกรจากการ
รับนโยบายจากฝายบริหารของหนวยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. วัตถุประสงค์ของการสอนงาน
แพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี (2550, หน้า37) และสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน
กพ.(2548) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ความสาคัญของการสอนงานไว้ดังนี้
วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปของการสอนงาน ได้แก่
1. เพื่อถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทางานให้กับพนักงาน
2. เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการทางานที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทันที
3. เพื่อให้พนักงานมีหลักการทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อป้องกันการทางานผิดพลาดของพนักงาน
กล่าวโดยสรุปว่า วัตถุประสงค์ของการสอนงานเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางาน
ให้ยกระดับสูงขึ้น หรือได้มาตรฐานที่กาหนด เตรียมคนทดแทน ตาแหน่งสูงขึ้น พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สร้าง
บรรยากาศที่มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เสริมสร้างขวัญกาลังใจของสมาชิกในองค์กร (ทั้งผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา) ก่อให้เกิด การประหยัดเวลาในการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ สร้าง
มาตรการป้องกัน ความผิดพลาดในการทางาน สมาชิกในองค์กรทางานแทนกันได้ทั้งในสภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ
ด้านกาลังคน ทาให้ใช้ประโยชน์ด้านศักยภาพของคนได้สูงสุด รวมถึงสร้างพฤติกรรม ความเอื้ออาทร การแข่งขันใน
การทางานแบบสร้างสรรค์

3. ลักษณะและรูปแบบการสอนงาน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะการสอนงานที่เป็นมิติ
ความคิดดังนี้
มิติที่ 1 เป็นกระบวนการไม่ใช่กิจกรรมที่ทาแล้วจบสิ้นไป แต่ต้องอาศัยความสม่าเสมอและระยะเวลาใน
การสอนงานแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดเกิดการเรียนรู้ หล่อหลอมจนเป็นทักษะความชานาญในเวลาที่
เหมาะสม
มิติที่ 2 เป็นเรื่องการ "ให้" การถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ค่านิยม และทัศนคติให้ค่อยๆ ซึมซับอย่างเป็น
ธรรมชาติ นุ่มนวล สบายใจทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ความสามารถค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ จากทาไม่ได้ เป็นทาได้ และ
ทาให้ดีกว่าเดิม แม้ว่างานนั้นจะมีระดับความยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด
มิติที่ 3 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล หัวใจสาคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ความชานาญ
นั้น หนีไม่พน้ ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว เกิดความรู้ความชานาญ ในที่สุดนาไปสู่ความเป็นทีมที่
มิติที่ 4 เป็นการปฏิรูปการทางาน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน สร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม
อาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนรู้กับผู้สอน ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ ฝึกฝน จนเชี่ยวชาญ
ลักษณะของการสอนงาน เป็นการที่หัวหน้างานได้สังเกตการณ์ทางานของลูกน้องในขณะปฏิบัติงานและ
เห็นว่าลูกน้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทางานในบางเรื่อง หัวหน้างานจึงเข้าไปชี้แนะโดย ทดลองทาให้ดู
เป็นตัวอย่าง อธิบายเพิ่มเติมแล้วให้ลูกน้องทาตามจนกระทั่งลูกน้องทางานนั้นได้จริง การสอนงานจึงมีความสาคัญมาก
สรุปความสาคัญของการสอนงาน ดังนี้
1. ไม่เกิดการลองผิดลองถูก การสอนงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะลดความผิดพลาด
เสียหาย และเวลาในการทางาน
2. การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน
ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทาให้เกิดความรู้ในการทางานที่ถูกต้อง
3. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วและปลอดภัย ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสม่าเสมอและได้
มาตรฐานเดียวกัน
4. ไม่เสียเวลาในการกลับไปแก้ไขงานที่ผิดพลาดและบกพร่อง
5. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงาน
6. ทาให้องค์ความรู้ไม่ติดกับบุคคล เมื่อมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้สืบต่องานได้
Mink, Owen and Mink (1993) กล่าวว่า วิธีการที่ใช้ในการสอนงานมีวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การ
เป็นแบบอย่าง (modeling) เป็นการสอนงานโดยทาเป็นตัวอย่างให้ผู้ถูกสอนงานเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การเป็น
กระจกสะท้อน (mirroring) คือการช่วยให้บุคคลได้สะท้อนประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ก้าวผ่านมโนทัศน์และคุ ณค่าเดิมที่
จากัดศักยภาพที่มีอยู่ การช่วยทบทวนการกระทาของผู้ถูกสอนงาน การเลือกยุทธวิธีในการสอนงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพความต้องการในการรับความช่วยเหลือหรือการเป็นที่ปรึกษา
Knight (2004) เสนอว่าผู้สอนงานต้องเรียนรู้และปรับตัวในการมีส่วนร่วม โดยใช้ วิธีการหลัก คือ การ
สร้างทางเลือก (choice) กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทางาน เคารพในการตัดสินใจของผู้ถูกสอนงานให้ได้รับ
ทางเลือกในการทางานร่วมกับผู้สอนงาน การสนทนา (dialogue) ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานใช้เวลาในการสนทนา
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น แ ล ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ไ ป พ ร้ อ ม กั น
Beach and Reinhartz (2000) ได้ประมวลรูปแบบการสอนงาน ดังนี้
1. การสอนงานแบบเพื่อนสอนเพื่อน (peer coaching) เป็นการสอนงานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดย
สมาชิกในกลุ่มผลัดกันทาหน้าที่ผู้สอนงานและผู้รับการสอนงาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและการให้กาลังใจซึ่งกัน
และกัน แนวทางที่ใช้จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กในการเรียนรู้ ในระหว่างการเรียนรู้ในกลุ่มมี การตั้งคาถามเพื่อช่วยให้
เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

ตนเอง ทักษะที่สามารถนามาใช้ประกอบด้วย คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา การ
สอนงานในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ถูกสอนงานประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. การสอนงานทางปัญญา (cognitive coaching ) เป็นกระบวนการที่ไม่เน้นการตัดสิน ความถูกผิดแต่
ใช้การประชุมวางแผน การสังเกต และการประชุมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมการสอนและยัง ใช้เพื่อการวางกลยุทธ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การตัดสินเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางการพัฒนาผู้ถูกสอน
งานโดยใช้ผลสะท้อนกลับที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด จากการเรียนรู้แบบชี้นาตนเอง ส่งผลให้ผู้ถูก
สอนงานเกิดความสามารถในการตัดสินใจ ผู้สอนงานมีบทบาทในการเป็ นสื่อกลาง เป็นผู้ฟัง ผู้ตั้ง คาถาม พูดทวน
เพื่อให้ผู้ถูกสอนงานเกิดการคิดสะท้อนเกี่ยวกับการกระทาของตนและนาไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมการทางานที่พึง
ปรารถนา โดยผู้สอนงานจะให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
หลักการของการสอนงานทางปัญญา ประกอบด้วย การที่ผู้สอนงานนากลยุทธ์ต่างๆ (Coach’s Strategies ) มาใช้
เพื่อให้ผู้ถูกสอนงานเกิดกระบวนการคิดภายใน (Coachee’s Inner Thought Processes) จากการคิดสะท้อนและ
นาไปสู่การเกิดพฤติกรรมภายนอกของผู้ถูกสอนงาน (Coachee r’s Overt Behaviors) ลักษณะสาคัญของการสอน
งานทางปัญญา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและรักษาความไว้วางใจ 2) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และ 3) การ
ส่งเสริมความงอกงามในพฤติกรรมที่เป็นอิสระและพึ่ง พาอาศัยกัน การสอนงานทางปัญ ญา มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน
ได้แก่ การประชุมเพื่อวางแผน (Planning Conference) การสังเกต (Observation) การประชุมเพื่อสะท้อน
ความคิด (Reflecting Conference) และการประยุกต์ใช้ (Application) การสอนงานทางปัญ ญา จะประสบ
ความสาเร็จเมื่อผู้สอนงานมีเวลาเพียงพอให้สมาชิกในกลุ่มได้ ทางานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่มีอิสระในการพิ จารณา
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคยและทาการสังเกตซึ่งกันและกัน จึงเป็นรูปแบบที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ การสอนงานใน
รูปแบบนี้จะทาให้ผู้ถูกสอนงานมีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตนเองและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานที่ดี
ขึน้
3. การสอนงานสะท้อนคิด (reflective coaching) เป็นการสอนงานที่ช่วยให้บุคคลได้สะท้อน ความสามารถ
ของตน เพื่อหาจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเป็นการช่วยเหลือโดยการนาความรู้ไปใช้ในการทางานและพัฒนา
ความสามารถของตน การสอนงานสะท้อนคิดไม่ใช่การสอนสิ่งใหม่ แต่เป็นการสอนงานที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้หรือ
ทักษะเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมายในการสอนงานว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร เวลาที่ใช้ในการดาเนินการ และ
การเลือกกิจกรรมที่นามาใช้ในการสอนงาน
4. เทคนิคและหลักในการสอนงาน
ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ (2558) ได้อธิบายถึงเทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพว่า ส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานที่มีหน้าที่ในการสอนงาน ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชา ต้องมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Comprehension) สามารถตอบคา ถาม
ของผู้ใต้บังคับบัญชาได้และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการทางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2) ผู้บังคับบัญชา ต้องเต็มใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งเสี ย สละเวลาบางส่ ว นเพื่ อ การสอนงานแก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา (Coachee)
ซึ่งในบางครั้งอาจใช้เวลานานพอสมควร
4) ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีความเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกัน
สาวิตรี ลาดับศรี (2558) ได้อธิบายว่าการสอนงานนั้นต้องมีการเตรียมวางแผนการสอน และทดสอบ
เทคนิคเกี่ยวกับการสอนงานที่ได้ผ่านการทดลองและเป็นที่ยอมรับว่าได้ ผล และยัง มีเทคนิคอีกหลายอย่างที่ควรจะ
ทราบ คือ
1) เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้
2) เทคนิคการทาให้ผู้ถูกสอนงานมีความพร้อม สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ทาให้ผ่อนคลายความเครียด
3) เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ โดยคานึงถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ของงาน ทาให้ผู้ถูกสอน
งานเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้

4) เทคนิคการอธิบาย เป็นการสอนเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม เน้นการบอกเล่าวิธีการ พร้อมทั้ง
อธิบายตามขั้นตอน และต้องเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อให้เกิดการซักถามสร้างความเข้าใจ
5) เทคนิคในการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
6) เทคนิคการให้ผู้ถูกสอนงานฝึกปฏิบัติ
7) เทคนิคการทดสอบและติดตามผล เพื่อให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้และเกิดการเรียนรู้จริง
8) เทคนิ ค การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ โดยต้ อ งพยายามสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก สอนงาน
ควรมีการชมเชยเพื่อให้กาลังใจไปพร้อมกัน
9) เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่น เป็นการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ และฝึกซ้อมให้เกิดความ
ชานาญทาให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องที่ได้เรียนรู้
สมิต (2557) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการสอนงาน ไว้ดังนี้
1. การเรียนรู้ร่วมกัน คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและประสบการณ์
2. การให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นหลักการสอนที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้า
3. การเสริมพลังอานาจ เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคลนั้ นๆ เป็นการสอนให้รู้จักการค้นหาศักยภาพ
ของตนเอง
4. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ
5. กระบวนการในการสอนงาน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) ได้อธิบายกระบวนการในการสอนงานควร
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) การอธิบาย ให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดขอบเขตของงาน ว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานหรือทีมงานอย่างไร
เพื่อให้เห็นบทบาทสาคัญ วัตถุประสงค์ จุดหมายที่จะก่อให้เกิดผลต่อองค์กรในภาพรวม ผู้สอนมีความสาคัญต่องาน
อย่ า ง ไ ร แ ล้ ว จึ ง น า ไ ปสู่ ห ลั ก ก าร แน ว ทา ง ขั้ น ตอ น ขอ ง ง า น ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ อุ ปก ร ณ์ เ ทค โ น โ ล ยี
อะไรประกอบ รวมถึงการดูแลรักษาด้วย
2) แสดงให้ดู เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถทาได้จริงรวมถึงถ่ายทอดเทคนิคหรือเกร็ดความรู้ ปัญหา
อุ ป สรร ค ข้ อ พึ ง ระ วั ง แน วทาง ป้ อ ง กั น อุ ป สร ร คเพื่ อ ให้ เ กิ ดคว าม ร อ บคอ บ ปร ะ กั น ความเสี่ ย ง ใน
การทางาน
3) ให้ ผู้ เ รี ย นลองปฏิ บั ติ เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น และจู ง ใจท้ า ทายความสามารถของตนเอง
เกิดการอยากลอง ความสามารถของตนเองเมื่อเริ่มต้นลองทาเองตั้งแต่ต้นจนจบ โดยที่ผู้สอนงานดูแลอย่างใกล้ชิด
และตั้งคาถามว่าทาไมต้องทาอย่างนั้น หากพบว่าขั้นตอนใดไม่ถูกต้องรีบแก้ไขในขณะปฏิบัติจริงให้เรียนรู้ และจดจาได้
แม่นยา
4) ประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ขั้ น สุ ด ท้ า ยผู้ ส อน งานควรให้ ค าติ ช ม วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
การปฏิบัติงานว่ามีจุดดีในประเด็นใด ให้คงรักษาและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และมีจุดบกพร่อง ใดบ้างที่ต้องปรับปรุง
ผู้สอนงานควรให้ให้ข้อแนะนาอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ เช่น การติเพื่อก่อ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ความ
ชานาญ ไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่สุด
Blanchard & Thacker (2004) กล่าวว่ากระบวนการสอนงานส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้
1) การทาความเข้าใจกับสภาพการทางาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและระดับความสามารถของผู้ถูก
สอนงาน
2) ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานร่วมกันวางเป้าหมายในการพัฒนาที่ต้องการโดยใช้การวางแผน และตาราง
ปฏิบัติงาน

3) ดาเนินการสอนงานในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยการให้คาแนะนา การสังเกตการณ์ทางาน การให้ ข้อมูล
ย้อนกลับในลักษณะของการสอนไปพร้อมกับการปฏิบัติงานงาน
4) ดาเนินการในข้อ 3 ซ้าจนกว่าจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
Hargrove (2000) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนงาน ดังนี้
1) การตั้งเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา โดยการสะท้อนประสบการณ์เพื่อให้ได้ เป้าหมายที่ต้องการวิธีการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ใช้การสื่อสารจากแนวคิด เรื่องราวหรือตัวอย่าง
2) การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนการสอนงาน
3) การวางเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันด้วยการคิดไปด้วยกัน
4) การวางเป้าหมายความสามารถ
5) การดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้
6) การจัดให้มีการทบทวนการเรียนรู้ที่ได้
Mink, Owen and Mink (1993) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนงาน ดังนี้
1) ระบุเป้าหมายในการเรีย นรู้ ควรเป็นเป้าหมายที่ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานกาหนดร่วมกันโดยมี
เป้าหมายที่อยู่บนความต้องการของผู้ ถูกสอนงาน เพื่อให้เห็น ถึงสิ่ง ที่ต้องการพัฒนา โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้ องกับ
ความรู้ เจตคติ ทักษะหรือพฤติกรรม
2) การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ผู้ถูกสอนงานได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้และจุดบกพร่องของตนเอง
3) การพัฒนากิจกรรมการเรียน เป็นการดาเนินการให้ผู้ถูกสอนงานได้นาสิ่งที่ต้องการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
4) การออกแบบตารางการสอนงาน เป็นการช่วยให้กาหนดการสอนงานภายในเวลาที่เหมาะสม โดยต้อง
พิจารณาถึงทักษะที่จะสอนงาน ลาดับขั้นตอน สื่ออุปกรณ์และการประเมินผล
5) การดาเนินการสอนงาน โดยเริ่มตั้งแต่ การเตรียมการ การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้สอนงานกับผู้ถูก
สอนงาน ว่าวัตถุประสงค์ในการสอนงานคืออะไร ดาเนินการอย่างไร โดยใช้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน การ
นาเสนอสิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้ ผู้ถูกสอนงานได้ ฝึกปฏิบัติ โดยการนา
ความรู้หรือทักษะใหม่ๆ ไปใช้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการประเมินติดตามผลการสอนงาน
6. ความสาคัญในการสอนงาน
ในมุมมองของนักวิชาการภาคเอกชนได้ ให้ความคิดที่สอดคล้องกัน
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2551),พจนารถ ซีบังเกิด,Senior Faculty & Executive Coach,เอ พีเอ็ม
Group (2550),มิชิตา จาปาเทศ รอดสุทธิ( 2548) กล่าวว่า การสอนงานมีบทบาทสาคัญ มากในการพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความรู้ความสามารถ ทักษะที่มีอยู่อาจล้าหลัง
หรือไม่เพียงพอ จาเป็นต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
และทั ก ษะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการขององค์ ก ร นอกจากนี้ การสอนงานยั ง เป็ น การเตรี ย มบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในตาแหน่งที่กาหนด การพัฒนาบุคลากรควรเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้บุคลากรเป็นนักสอน
งานที่เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) ในอนาคต สามารถถ่ายทอดและสอนงานคนอื่น ๆ ต่อไป
ชนิตว์สรณ์ (ม.ป.ป) ให้ความสาคัญของการสอนงานว่า เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้เป็นอย่างดี และทาให้กระบวนการจัดการ
ความรู้ขององค์กรดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้รับการสอนงานนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ใหม่ๆ
และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สอนงานให้แก่ผู้รับการสอนงานในรุ่นต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดี
สมิ ต สั ช ฌุ ก ร (2547) และบุ ษ ยมาศ (2553) กล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของการสอนงานว่ า
การสอนงานมี คุ ณ ค่ า พิ เศษท าให้ เ กิ ด ผลดี ท าให้ ก ารท างานมี ป ระสิท ธิ ภ าพสู ง เป็ น การช่ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ดังนั้น การสอนงานจึงมีความสาคัญทั้งต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กร ดังนี้

1. ความสาคัญต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานทาให้มีเวลาในการพิจารณาปรับปรุง
งาน มีโอกาสได้พู ดคุยและรับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญ ชา สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เป็น
กระบวนการหนึ่งที่มีส่วนช่วยผลักดันการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. ความส าคั ญ ต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ได้ แ ก่ เข้ า ใจขอบเขตและเป้ า หมายกการปฏิ บั ติ ง าน รั บ รู้ ถึ ง
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาและอุ ป สรรคขององค์ ก ร ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
การทางาน รู้จัดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงตนเอง สร้างขวัญและกาลังใจให้รู้สึกถึงคุณค่า
ของตนเอง
3. ความสาคัญต่อองค์ก ร ได้แก่ องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามความคาดหวังหรืออาจมากกว่า
องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
7. ประโยชน์จากการสอนงาน
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548 ) และสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน กพ. (2548) ได้
กล่ า วถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ การจากสอนงานว่ า การสอนงานถื อ ว่ า เป็ น รู ป แบบของการสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เรียกว่าการสื่อสารแบบสองทาง (Two
Way Communication) ที่ผู้บังคับบัญชา ใช้ในการแจ้ง และรับฟังความต้องการของผู้ใต้บัง คับบัญชา และใช้เป็น
ช่องทางในการสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางาน รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการช่วยกันแก้ไขปัญหา
ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการท างาน การสอนงานที่ ถู ก ต้ อ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ ตั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อ องค์การ ดังนั้น การสอนงานจึงนับได้ว่าเป็นวิธี การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ผลดีมากใน
ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ทุกระดับ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือเป็นการพัฒนาตนเองของ
ผู้บริหารอีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะใช้ประสบการณ์แล้ว ยังต้องใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เตรียมการสอนและ
ได้ทบทวนว่า ประสบการณ์ใดเหมาะสมในการแก้ไ ขปัญหาเรื่องใด รวมถึงทบทวนการทางานในภาพรวมว่า ต้องการ
องค์ความรู้อะไร ประกอบการทางานอีกแล้วจึงนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความชานาญเฉพาะด้านนั้น ๆ ต่อไป
เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์ (2558) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการสอนงานว่า การสอนงานนั้นได้ประโยชน์
ทั้งต่อผู้ได้รับการสอนงาน ผู้สอนงาน และต่อองค์กร โดยการสอนงานจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการ
ทางานให้ผู้รับการสอนงาน สาหรับผู้สอนงานนั้นการสอนงานถือ ว่าเป็นการมอบหมายงานที่มีประโยชน์ และช่วย
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน สาหรับประโยชน์ต่อองค์กรแล้วเมื่อพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะเห็น
ว่ามีค่าใช้จ่ายน้อยมาก เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการจัดฝึกอบรมในลักษณะเต็มรูปแบบ การสอนงานที่ดีจึงมี
ความสาคัญและเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานในองค์กรอย่างแท้จริง
8. คุณลักษณะผู้สอนงาน (Coach)
อาจารยอาภรณ ภูวิทยพันธุ (ม.ป.ป) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูสอนงาน ดังนี้
1. ทั ก ษะในการวางแผนงาน หมายถึ ง ความสามารถในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงาน
และกาหนดแผนการปฏิบัติงานสาหรับงานที่เปนงานประจาและงานที่เรงดวนได รวมทั้งการกาหนดผลที่คาดหวั งของ
งานที่ ป ฏิ บั ติ และก าร หาวิ ธี ประ เมิ น ผลก ารปฏิ บั ติ ง าน ขอ ง ตน เอ งและ ของ ผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ อ ยู
ในทีมงาน
2. ทักษะการมุ งเนนที่ผลลั พธ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ ง านใหสาเร็ จไดตามเปาหมายที่
กาหนด โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู ใ หเกิดประโยชนสูง สุด เพื่อสรางประสิ ทธิภาพ และประสิทธิ ผลในการ)
ปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร
3. ทักษะในการรับฟง หมายถึง การแสดงออกถึงความเขาใจ การรับฟงความคิดเห็น ประเด็น ปัญ หา
เหตุการณและเรื่องราวตางๆ ของผูอื่น รวมทั้งความสามารถในการโตตอบผูฟงไดอยางเหมาะสม

4. ทั ก ษะการสื่ อ สาร หมายถึ ง การสื่ อ สารดวยการใชค าพู ด เพื่ อ อธิ บ าย ชี้ แ จง โนมนาว ชั ก จู ง
และแสดงความคิ ด เห็น ตางๆ ใหผู ฟ งเขาใจอยางชั ดเจน รวมทั้ ง การปรั บเปลี่ย นวิ ธีก ารและลัก ษณะของค าพู ด
ที่ใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมผูฟงในระดับที่แตกตางกันได
5. ทักษะในการคาดคะเนการพยากรณ หมายถึง การกาหนดกรอบและปจจัยที่ควรคานึง ถึง ในการ
พยากรณ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะหแนวโนมของเหตุการณ ผลกระทบ และปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้
6. ทักษะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง การวิเคราะหและประเมินจุดแข็ง จุดออนของผูใตบังคับ
บัญชาแตละคน เปนการหาวิธีการหรือหนทางที่จะเสริมจุด แข็งและพัฒนาจุดออน ซึ่งเปนจุดที่ตองปรับปรุงของผู ใต
บังคับบัญชาใหดีขึ้น
7. ทักษะในการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการรับรูขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ที่รับผิดชอบไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งความกระตือรือรนและความพยายามที่จะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู งานที่ตน
รับผิดชอบทั้งงานในปจจุบันและงานใหมๆ อยูเสมอ
เกรียงศักดิ์ วัฒนรัตน์ (2549) และสมิต สัชฌุกร (2547) อธิบายคุณลักษณะและแนวทางการสอน
งานของผู้สอนงานที่ดี ไว้ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่จะสอนอย่างชัดเจน หากผู้สอนงานยังไม่รู้ กระจ่าง
ในเรื่องที่จะสอน จะทาให้ผู้รับการสอนงานเกิดความสับสน
2. มีความรักและมีเทคนิคกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับการสอนงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการ
สอนงานเกิดความสนใจ
3. มีความมุ่งมั่นจริงจังในการสอนงานให้เกิดผลสาเร็จ ทั้งนี้ต้องทาความเข้าใจกับผู้ รับการสอนงานให้มี
ความมุ่งมั่นจริงจังที่จะรับการสอนงานเช่นกัน
4. มีความตั้งใจในการสอนงานและเต็ มใจที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมีอย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสานให้เกิดความเข้าใจ ใช้ภาษาในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้รับการสอนงาน
ดังนั้นก่อนการสอนงานผู้สอนงานควรมีข้อมูลพื้นฐาน และทาความรู้จักกับผู้รับการสอนงาน
6. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้รับการสอนงาน เพราะผู้รับการสอนงานแต่ละคนจะมีพฤติกรรมและมี
ความพร้อมจะรับการสอนงานไม่เท่ากัน บางคนอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว บางคนอาจยังไม่มีความเชื่ อถือศรัทธาในตัว
ผู้สอนงาน หากผู้สอนงานประสงค์จะให้การสอนงานประสบผลสัมฤทธิ์ ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อพฤติกรรมในเชิง
ต่อต้าน
7. มีจิตวิญญาณของการเป็นครู นั้นคือ มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
8. วิเคราะห์ รวบรวมข้อผิดพลาดจากผู้รับการสอนงาน หรือกลุ่ มเป้าหมายเพื่อพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่
สามารถเรียนรู้ได้
9. มีช่วงเวลาของการถาม – ตอบปัญหาบ่อยๆ เพื่อวัดความเข้าใจของผู้รับการสอนงานเป็นระยะ
10. ให้ผู้รับการสอนงานช่วยกันทารายการแนวทางและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละประเด็น
ปัญหา
11. ถามผู้รับการสอนงานเพื่อขอข้อแนะนาในการสอนงาน เพื่อนาไปปรับปรุงวิธีการสอนงานให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับการสอนงาน
12. ถามผู้รับการสอนงานว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีอะไรที่สามารถจะทาได้ดีกว่าเดิมหรือแตกต่าง
จากเดิม
13. ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับการสอนงานได้มีส่วนร่วมในการคิด
วิเคราะห์ และร่วมหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศในการทางานเป็นทีม

14. เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้รับการสอนงานได้พูด และแสดงความคิดเห็นในเรื่องและประเด็นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นอื่นที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
อาภรณ์ ภูวิทยพันธุ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติการสอนงาน ดังนี้
1. มีทักษะในการวางแผนงาน
2. มีทักษะการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
3. มีทักษะในการรับฟัง
4. มีทักษะการสื่อสาร
5. มีทักษะในการคาดคะเนการพยากรณ์
6. มีทักษะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. มีทักษะในการเรียนรู้
www.edu.nrru.ac.th/Coachingnrru อธิบายไว้ว่า ผู้สอนงานควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหา
ความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ จากการเข้าร่วม
กลุ่มหรือสมาคมต่างๆ เพื่อจะได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาทาหน้าที่นักฝึกอบรม นักพัฒนา/นักเปลี่ยนแปลง ผู้ให้คาปรึกษา
นักจิตวิทยา นักแก้ไขปัญหา นักคาดคะเน นัดคิด/นักประดิษฐ์ และนักปฏิบัติ บทบาทดังกล่าวจะแสดงออกมาในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียวหรือมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่า บทบาทผสมผสาน

(Mixed Roles) แต่ไม่ว่าผู้สอนงานจะสวมบทบาทใดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของลักษณะนิสัยที่ดี เป็นที่ยอมรับของ
ลูกน้อง ลักษณะนิสัยที่ดี ได้แก่ การยอมรับความจริง ความเห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ชอบให้โอกาส
ยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง กล้ารับทั้งผิดและชอบควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี ได้แก่ การไม่ไว้วางใจ ขี้ราคาญ เอาแต่
ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดีและไม่รีบร้อน

บทที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยเพื่อ ศึกษาผลการ
ดาเนิ นงานโครงการฝึ กอบรมหลั กสูตรการพั ฒนาผู้ สอนงานนั กส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ของ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่
1. ทีม วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 24 คน
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 117 คน
3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานอยู่สานักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ใน
เขตภาคตะวันออก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ดังนี้
1. ทีม วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 5 คน ได้มาโดยการคัดเลือกผู้แทน
จากทีมวิทยากรทั้ง 4 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี นครนายก ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching)
ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการจับสลาก
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 5 คน และศูนย์ปฏิบัติการละ 1 คน (9 จังหวัด และ 5 ศูนย์ปฏิบัติการ)
3. นั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ทั้ ง 9 จั ง หวั ด และศู น ย์
ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออก ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่างในข้อ 2 จานวน 50 คน
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 6 เดือน (1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2560)

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งผู้วิจัยใช้การ
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) และการทาแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
โดยสัมภาษณ์ทีมวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560
ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 5 คน (จัง หวัดจันทบุรี นครนายก ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ) โดยการใช้คาถามในแบบสอบถามเพื่อ
ทบทวนและเน้นย้าเพื่อเจาะลึกประเด็นต่างๆ ให้ได้ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทความต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สอนงาน
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการเก็บข้อมูลตามรูปแบบเครื่องมือที่ออกแบบทั้งจากประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และความคิดเห็นในแบบสอบถามของผู้ที่ได้รับการสอนงาน
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อประเมินผลและสรุปผลการวิจัยให้ได้มาซึ่ง
รูปแบบการสอนงานที่เหมาะสมสาหรับนักส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออก

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานศึกษาวิจัย
การศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ ส อนงานนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร
(Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ ส อนงานนั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร
(Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
2. ค้นหารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดย
การสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
จากข้อมูลที่รวบรวมผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ซึ่งได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมจานวน 4 รุ่น
ตามกลุ่ มจั งหวั ดที่ มี พื้ นที่ ใกล้เคี ยงกั น โดยให้ ที มวิ ทยากรหลั กของจั ง หวั ดนั้นๆ ร่ว มกับ ที ม สานั ก งานส่ง เสริม และ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองเป็นวิทยากรและทีมงานในการดาเนินการ รวมทั้งสิ้น จานวน 153 คน ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 50 จัดอยู่ในประเภทของคนสไตล์ S ตามหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบ DISC ซึ่งผู้เข้า
อบรมร่วมกันวิเคราะห์ว่าคนสไตล์นี้เป็นผู้ชอบเตรียมความพร้อม อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบการต่อรอง ทางานอย่างมี
ความสุข สนุกกับการทางาน หนักแน่นจริงใจ ไม่เรื่องมาก มีหลักในการทางาน ไม่ชอบขัดแย้ง มีระเบียบเรียบร้อย รับ
ฟังผู้อื่น มีเหตุผล เสมอต้นเสมอปลาย สงบ ไม่ชอบมีเรื่อง อดทน ระมัดระวัง สุขุม ไม่ค่อยพูด ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
สงบ ไม่ชอบมีเรื่อง เชื่อถือได้ เป็นผู้ฟังที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบแสดงออก ฟังมากกว่า
พูด ตรงเวลา ไม่ชอบพูดมาก ชอบผ่อนปรน
ผู้อ บรมมี ค วามพึง พอใจในเนื้ อ หาหลัก สู ต รคิ ด เป็ น ร้ อยละ 72.2 ในระดับ มาก (3.61) เห็น ว่ าเนื้ อ หาหลัก สู ต ร
กระบวนการและรูปแบบที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม หลากหลาย สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้และถ่ายทอดต่อได้ ด้านวิทยากรผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 70.76 ในระดับมาก
(3.53) เห็นว่าวิทยากรมีเทคนิคการนาเสนอและการถ่ายทอดความรู้มีการเปิดโอกาสให้ซักถามและให้ผู้อบรมมีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์ วิทยากรมีเทคนิคในการนาประสบการณ์จริงมาเป็นกรณีศึกษา ทาให้ผู้เข้อบรมเห็น
ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ด้านสถานที่/ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ร้อยละ 66.15 มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
(3.40)
นอกจากนั้น ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร ของสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง หลังจากที่ได้รับความรู้และได้นาไปปรับใช้กับการทางานแล้ว พบว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทางานโดยสามารถทางานได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น
นาเทคนิคที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการสอนงานให้กับรุ่นน้อง/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรน้องใหม่ มีความเข้าใจงาน
เข้าใจคน และธรรมชาติของคนมากขึ้ น รู้จั กเตรี ยมความพร้ อมและวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติง านมากขึ้น โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มให้มีการประเมินผลในทุกๆ 3 เดือน ควรมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งระยะเวลาในการอบรมต้อง
ไม่ต่ากว่า 3 วัน และควรใช้วิทยากรที่เป็นมืออาชีพ
และจากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสอนงานโดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว พบว่า
หลังจากผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรผ่านเวทีต่างๆ ของ
หน่ ว ยงาน เช่ น การประชุ ม ประจ าเดื อ น เวที DW
สอนโดยเน้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง การท าให้ เ ห็ น
ในเชิง Learning by doing ในลักษณะของพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน หัวหน้าสอนลูกน้องพร้อมทั้งสามารถให้
คาแนะนา อธิบายและชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงได้ดีขึ้น

2. ผลการศึกษารูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
โดยการสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการสอนงานในงานส่งเสริม
การเกษตรเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในการสอน
งานนั้นสามารถทาได้ในหลายลักษณะ ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ การบอกให้รู้เมื่อพบว่าผู้ที่
เรากาลังสอนงานอยู่นั้นไม่มีความรู้ในรายละเอียดของงาน/โครงการที่ต้องดาเนินการ การทาให้ดูควรใช้ผู้ที่กาลังสอน
นั้นไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ตามรายละเอียดหรือกิจกรรมที่วางไว้ การฝึกทักษะใช้เมื่ อผู้ถูกสอนงานขาดทักษะ/
ความชานาญในงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้เมื่อพบว่าผู้ถูกสอนงานนั้นมีความรู้และทักษะที่
แตกต่างกันเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในหลายๆ ประเด็น โดยสามารถแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้
2.1 ความสาคัญของการสอนงานในงานส่งเสริมการเกษตร
1) ผู้ ไ ด้ รั บ การสอนงาน มี ค วามเข้ า ใจในงานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ สามารถปฏิบัติงานในลักษณะการทางานเป็นทีมได้
2) ผู้สอนงาน ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เกิดทีมงานและเครือข่ายใน
การปฏิบัติงานที่ส่งผลให้งาน/โครงการได้รับผลผลิตและผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เกิดผลสาเร็จที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดทักษะและประสบการณ์การสอนงานมากขึ้น
3) องค์กรมีผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีองค์ความรู้ด้านการสอนงาน
2.2 คุณลักษณะที่จาเป็นของผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน
1) ผู้สอนงาน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและรู้ข้อมูลเชิงลึกในงานที่จะนามา
ถ่ า ยทอด มี เ ทคนิ ค กระบวนการในการถ่ า ยทอดงาน สามารถ กระตุ้ น ให้ ผู้ ถู ก สอนงานเกิ ด ความสนใจ
มี ค วามใจเย็ น อดทนต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ ถู ก สอนงาน เข้ า ใจธรรมชาติ ข องคน ของงาน และบริ บ ทต่ า งๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสอนงาน มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ควรเป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี พ ร้ อ มเปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง พร้ อ มที่
จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
2) ผู้ถูกสอนงาน ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และเติมเต็มในสิ่งที่ตนเองขาด เปิดใจและยอมรับผู้สอนงาน
ไม่ ท าตั ว เป็ น น้ าเต็ ม แก้ ว เป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี กล้ า ซั ก ถามเมื่ อ สงสั ย เรี ย นรู้ แ ละคิ ด พร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามพร้ อ ม
ที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.3 รู ป แบบการสอนงานที่ เ หมาะสมในงานส่ ง เสริ ม การเกษตร ควรใช้ เ ทคนิ ค การสอนงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย การบอกให้ รู้ การท าให้ ดู การเรี ย นรู้ / แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
เป็น วิธีก ารพั ฒนาคนในหลายๆ วิธี ด้วยกันไม่ว่า จะเป็น วิธีก ารสอน (Teaching) การฝึกอบรม (Training) การให้
คาแนะนาปรึกษา (Mentoring) และการให้คาปรึกษา (Consulting) โดยควรใช้รูปแบบการสอนงานแบบ GROW
Model ควบคู่ไปกับวิธีดังกล่าว เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1) การบอกให้รู้ คือ การกาหนดเป้าหมายหรือความคาดหวังของงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในลักษณะ
ของการทาความตกลง สร้างความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับงาน ได้แก่ เป้าหมายของงาน เนื้อหาขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบ การให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน
เพื่อให้การทางานนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การท าให้ดู เป็ นเทคนิคส าคั ญ ที่ เหมาะสมกับ การสอนงานที่ต้ องใช้เ ทคนิค ในการปฏิ บัติ ง าน
รูปแบบการสอนงานแบบนี้อาจเกิดขึ้นในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วแต่จังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตามสถานการณ์ ผู้ถูกสอนงานต้องเป็นผู้ ที่ชอบสังเกตการณ์ในระหว่างการปฏิบัติงานจึงจะเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานนั้น ทาให้การสอนงานเนียนไปกับเนื้องาน เกิดการซึมซับการสอนงานโดยผู้ถูกสอนงานไม่รู้ตัว

3) การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู่ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในลักษณะของ
การท างานเป็ น ที ม รู ป แบบนี้ ผู้ ส อนงานต้ อ งกระตุ้ น ให้ ผู้ ถู ก สอนงานมี ค วามเชื่ อ มั่ น สามารถใช้ ศั ก ยภาพ
การท างานของตั ว เองได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ด้ ว ยตนเอง เน้ น บรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เป็นกันเองทาให้ผู้ถูกสอนงานรู้สึกอยากเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่
เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยให้ผู้อื่นนาไปเป็นแนวทางและปรับใช้ได้ตามพื้นที่ในแต่ละสถานการณ์ เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเติมเต็มประสบการณ์การทางานที่ดี
4) GROW Model เป็ น ตั ว แบบ กระบวนการ หรื อ เครื่ อ งมื อ การโค้ ช ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มแพร่ ห ลาย เป็ น ตั ว แบบในการสอนงานเพื่ อ ปลดล็ อ คศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ผลการปฏิ บั ติ ง านและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ บุ ค คล เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารสอนงานเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการตั้งคาถามใน 4 ประเด็น ดังนี้
G = Goal หมายถึ ง การตั้ ง เป้ า หมายขึ้ น มาก่ อ น เช่ น เป้ า หมายของการพู ด คุ ย
กับผู้ใต้บังคับบัญชาครั้งนี้ คือ การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ห่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 40 % เป็นต้น
R = Reality หมายถึง การช่วยให้ผู้ถูกสอนงานเกิดความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน
ในแง่ข้อเท็จจริง วิธีการคิด มุมมอง ความคิด ความรู้สึก เพื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับความจริง
O = Options หมายถึง การช่วยให้ผู้ถูกสอนงานเห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ในการบรรลุ
เป้าหมาย โดยกระตุ้นให้ผู้ถูกสอนงานใช้ความคิดในการแสวงหาและคิดค้นทางเลือกต่างๆ ในการบรรลุวัตถุประสงค์
นั้นๆ
W = Will หมายถึง การช่วยให้ผู้ถูกสอนงานแสดงถึงความคาดหวังและสิ่งที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้จากทางเลือกที่ตนเองเลือก พร้อมทั้งระบุวิธีการดาเนินงานตามทางเลือกนั้น

2.4 การสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
1) การสอนงานที่ประสบผลสาเร็จ เกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ประสบการณ์ของผู้สอนงาน ความต้องการ
เรียนรู้ของผู้ถูกสอนงาน การยอมรับและศรัทธาซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน เทคนิคและวิธีการ
สอนงานของผู้สอนงาน ทักษะการประสานงานและการสื่อสาร
2) การสอนงานที่ไม่ประสบผลสาเร็จ เกิดจากหลายปัจจัยทั้งจากผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน ได้แก่ การ
สอนงานไม่เป็น การไม่ให้ความสาคัญในการสอนงาน ไม่มีการกระตุ้นให้ผู้ถูกสอนงานเกิดความสนใจในการเรียนรู้ การ
ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้สอนงานขาดความรู้และความชานาญในเรื่องที่จะสอนหรือถ่ายทอด ผู้ถูกสอนงานไม่พร้อมที่
จะเปิดใจและเรียนรู้ ขาดแรงจูงใจไม่มีความทะเยอทะยานในการทางาน
กล่าวโดยสรุป หัวใจสาคัญของการสอนงานอยู่ที่ผู้สอนและผู้ถูกสอน ต้องมีความเชื่อมั่นซึ่ง กันและกัน
มั่นใจในแนวทางการสอนงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้สอนงานทุกคนอาจไม่ใช่ผู้สอนงานที่ดี บางคนทางานได้ดีแต่ไ ม่
สามารถเป็นผู้สอนงานที่ดีได้ หรืออาจไม่ต้องการถ่ายทอดความรู้ของตนเองให้ผู้อื่น นอกจากนั้นปัญ หาที่สาคัญอีก
ประการคือ ความรู้และทักษะในการทางานที่ผู้บังคับบัญชามีอยู่อาจจะล้าสมัยไปแล้ว เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ความรู้ก็ไม่หยุดนิ่งด้วยเช่นกัน ผู้บังคับบัญชาที่มีอายุมากและทางานมานานอาจไล่ตามเทคนิคใหม่ๆ ใน
การทางานไม่ทั น บางหน่ ว ยงานอาจมีก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นั้น ด้ วยการจั ด ฝึก อบรมเทคนิค การสอนงานให้ กั บ
ผู้บัง คับบัญชาหรือหัวหน้างาน เพื่อที่จะนาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกน้องได้อีกเป็นจานวนมาก การสอนงานเป็น
วิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) จากคนหนึ่ง
ไปสู่อีกคนหนึ่งได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้รับการสอนงานสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดความรู้ใหม่ๆ และ
เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สอนงานให้แก่ผู้ถูกสอนงานในรุ่นต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดี

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผู้ ส อนงานนั ก ส่ ง เสริ ม กา รเกษตร
(Coaching) ปี 2560 ของส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั ง หวั ด ระยอง ท าให้ ท ราบผล
การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ของ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 3 จั ง หวั ด ระยอง และรู ป แบบในการสอนงาน ที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากทีม วิทยากร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่ง เสริมการเกษตร
(Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 5 คน (จังหวัดจันทบุรี นครนายก
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่ง เสริมและพั ฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดฉะเชิง เทรา) ผู้เข้าร่ ว มการอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี 2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จานวน 50 คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ปฏิบัติงานอยู่สานักงานเกษตรจังหวัด
ทั้ง 9 จัง หวัด และศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศู นย์ ในเขตภาคตะวันออกจากการศึกษาข้อมูล สามารถวิเคราะห์ ได้ 2
ประเด็น คือ
1. ผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตร (Coaching) ปี
2560 ของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ซึ่งผู้อบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหาหลักสูตร
และการดาเนินงานในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในระดับมาก และสามารถทางานได้อย่างมีระบบ
มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น
2. รู ป แบบในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษ ตรที่ 3 จั ง หวั ด ระยอง
โดยการสอนงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พบว่าการพัฒนาขีดความสามารถในการสอนงานนั้นสามารถทาได้ใน
หลายลักษณะ ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความสาคัญของการสอน
งาน คุ ณลั กษณะที่ จ าเป็ นของผู้ สอนงานและผู้ ถู กสอนงาน รู ปแบบการสอนงานที่ เหมาะสม และการสอนงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังจากลงไปปฏิบัติจริงทุก 3 เดือน
2. ควรดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง (เนื่องจากปัจจุบันมี นวส. บรรจุใหม่มาก)
3. ควรจัดฝึกอบรมทุกคนเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน คนเก่าเริ่มเกษียนไป เลือดใหม่เข้ามาแทนการให้เกียรติ
เคารพซึ่ ง กั น และกั น จะน าพาองค์ ก รไปทางที่ ดี ทุ ก คนต้ อ งปรั บ ตั วเข้ า หากั น ยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น
จัดอบรมหรือประชุมบ่อยๆ เราจะได้เจอกันและถ่ายทอดส่งผ่านประสบการณ์ให้น้องๆ
4. ควรมีการประเมินผลด้านศักยภาพของผู้ถูกสอนงานใน 3 ระยะ คือ ก่อนการสอนงาน ระหว่างการสอนงาน และ
หลังจากการสอนงาน โดยทาควบคู่ไปกับการประเมินผลด้านผลสาเร็จของงาน
กล่าวโดยสรุป การสอนงานนั้นผู้สอนงานควรใช้หลักการส่งเสริมมิใช่การสั่งสอน เพราะการส่งเสริมจะเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ถูกสอนงานรู้จักคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างสรรค์โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ผู้ถูกสอนงาน
รู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้งาน กระตุ้นให้ผู้ถูกสอนงานได้ใช้ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ช่วยให้ผู้
ถูกสอนงานเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่ใช้การชี้นา เพราะการสอนงานที่ประสบความสาเร็จคือ การทา
ให้ผู้ถูกสอนงานได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงความสามารถในการทางานสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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