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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

การสร้างโค้ช
วิชาที่ ๑.๑  เรื่อง	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

เรื่อง : แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิดเพื่อการต่อต้านทุจริต

สาระสำาคัญ
	 ก�รสร้�งโค้ชที่มีคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รเรียนก�รสอนด้วยเทคนิคและวิธีก�รท่ี
เหม�ะสมเพื่อเป็นตัวแทนของสำ�นักง�น	ป.ป.ช.	 ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้	และประสบก�รณ์เกี่ยวกับ
เรือ่งค่�นยิมก�รต�้นทจุรติไปสูผู่เ้รยีน	จะชว่ยใหผู้เ้รียนมคีว�มตระหนกัรู	้และเหน็คว�มสำ�คญัของปญัห�
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะนำ�ไปสู่ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดค่�นิยมต้�นทุจริต	“ช่วยกันสร้�ง
ชุมชน/สังคมดีให้กับบ้�นเมืองส่งต่ออน�คตที่ดีให้ลูกหล�นอย่�งยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพื่อสร้�งโค้ชด้�นก�รรู้คิดต้�นทุจริต	
	 ๒.		 เพือ่พฒัน�ศกัยภ�พของผูส้อนเก่ียวกบับทบ�ทในก�รเป็นโคช้ใหก้บัผูเ้รยีน	โดยส�ม�รถ
กระตุ้นก�รรู้คิดอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อดึงศักยภ�พของผู้เรียน	
	 ๓.		 เพือ่เพิม่พนูทกัษะของผูส้อนใหส้�ม�รถนำ�นวตักรรมและเทคโนโลยมี�ประยกุต์ใชเ้ปน็
สื่อในก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเหม�ะสม

ขอบเขตเนื้อหา 
	 แนวคดิหลกัก�รโคช้เพือ่ก�รรูค้ดิเพ่ือก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ		ประกอบดว้ยร�ยละเอยีดเนือ้ห�
หลัก	ได้แก่
 ๑. ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	(cognitive	coaching)	เป็นบทบ�ทของผู้สอน	ในโลกแห่ง
ก�รเรียนรู้ยุคใหม่ที่พัฒน�ม�จ�กบทบ�ทก�รสอน	(teaching)	ที่ผู้สอนทำ�หน้�ที่ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ	
ใหค้ำ�ตอบทีถ่กูตอ้ง	ใชส่ื้อส�รท�งเดยีว	กำ�หนดทศิท�งก�รเรียน	กำ�หนดง�นใหผู้้เรียน	กำ�หนดวตัถปุระสงค	์
กำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้	อนึ่งคำ�ว่� “ผู้โค้ช”	ในหนังสือเล่มนี้
หม�ยถึง	ผู้สอนที่ใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
 ๒.  ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	หม�ยถึง	กระบวนก�รฝึกสอน	โดยผู้สอน	ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นโค้ช	
ดงึศกัยภ�พของผูเ้รยีนด�้นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ก�รคดิ	ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์�มท่ีกำ�หนดไว้	
ก�รโค้ช	(coaching)	เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ผู้เรียน	ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ก�รคิดขั้นสูง	
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(higher	–	order	thinking)	มีวิธีก�รเรียนรู้	(learning	how	to	learn)	ก�รตรวจสอบประเมินตนเอง	
กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ตนเองได้
 ๓.  เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีเป้�หม�ยหลักเพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รคิดของผู้เรียน 
ก�รใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 ไม่ใช่เป็นก�รอบรมสั่งสอนโดยตรง	
แต่เป็นก�รใช้เทคนิควิธีก�รต่�งๆ
 ๔.  หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 	 หลักก�รโค้ช	(coaching)	กระบวนก�รที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับก�รโค้ช	ปฏิบัติกิจกรรม
ก�รเรยีนรูไ้ดบ้รรลเุป�้หม�ย	อย�่งมปีระสทิธผิล	และมคีว�มผูกพันอยูก่บัก�รเรียนรู้	สร้�งโอก�สใหผู้้เรียน
ได้ใช้คว�มคิด	และห�คำ�ตอบที่ถูกต้อง	เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ	ไม่ใช่ก�รบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน	ก�รโค้ช
เพื่อก�รรู้คิด	เป็นม�กกว่�ก�รสอน	(teaching)
 ๕.  ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
	 	 มีองคป์ระกอบ	๒	ประก�ร	ไดแ้ก	่๑)	ทกัษะท�งสงัคม	(soft	skills)	เปน็ทกัษะท�งสงัคม	
และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณท์ีแ่สดงออกผ�่นท�ง	EQ	ซึง่อยูท่�งสมองซกีขว�	เปน็คว�มส�ม�รถท�งสงัคม	
ก�รจัดก�รตนเอง	ก�รควบคุมอ�รมณ์	ก�รมองบวก	ก�รติดต่อสื่อส�ร	และคว�มเป็นมิตร	และ	๒)	ทักษะ
ด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	(hard	skills)	จะต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถที่กำ�หนดโดยเช�ว์ปัญญ�	(IQ)	
ซึ่งอยู่ท�งสมองซีกซ้�ย

วิธีการฝึกอบรม
	 ๑.		ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้หลักสูตรโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต
	 ๒.		ก�รยกตัวอย่�งและวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	
	 ๓.		ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม
	 ๔.		ก�รอภิปร�ยกลุ่ม
	 ๕.		ก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม

สื่อการเรียนรู้
	 ๑.		 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย
	 ๒.		สื่อก�รเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
	 ๓.		วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิและปร�ชญ์ช�วบ้�นผู้นำ�ชุมชน

การวัดและประเมินผล 
	 ๑.		 รอ้ยละผลก�รทดสอบและวดัประเมนิผลกอ่นและหลังก�รเรียนรู้กอ่นและหลังบทเรียน	
(Pre	&	Post	Test)
	 ๒.		 ร้อยละของจำ�นวนชั่วโมงที่เข้�รับก�รอบรม
	 ๓.		ก�รผ่�นก�รฝึกทดลองปฏิบัติก�รภ�คสน�ม
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ส่วนที่ ๑ 
เรื่อง การสร้างโค้ช

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๑.๑  เรื่อง	แนวคิดหลักก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดต้�นทุจริต		 	 	 เวลา	๓	ชั่วโมง

รายละเอียดเนื้อหา 

๑. แนวคิดหลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ความเป็นมาของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	(cognitive	coaching)	เป็นบทบ�ทของผู้สอน	ในโลกแห่งก�รเรียนรู้
ยุคใหม่	ที่พัฒน�ม�จ�กบทบ�ทก�รสอน	(teaching)	ที่ผู้สอนทำ�หน้�ที่ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ	ให้คำ�ตอบ
ทีถ่กูตอ้ง	ใช้สือ่ส�รท�งเดยีว	กำ�หนดทศิท�งก�รเรยีน	กำ�หนดง�นใหผู้เ้รยีน	กำ�หนดวตัถปุระสงค	์กำ�หนด
กิจกรรมก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผลก�รเรียนรู้	อนึ่งคำ�ว่�	“ผู้โค้ช”	ในหนังสือเล่มนี้หม�ยถึง	
ผู้สอนที่ใช้ก�รโค้ชให้ผู้เรียนเกิดก�รเรียนรู้ได้เต็มต�มศักยภ�พ
	 นอกจ�กนี้ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดยังเป็นม�กกว่�ก�รเป็นผู้เอื้ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
เรียนรู้	 (facilitator)	 ท่ีผู้สอนมีบทบ�ทกระตุ้นให้มีก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กระตุ้นให้คิดและตั้ง
คำ�ถ�มสื่อส�รสองท�งมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน	รวมทั้งประส�นง�นในกิจกรรมก�รเรียนรู้	ให้ผู้
เรียนส�ม�รถกำ�หนดวัตถุประสงค์และทิศท�งก�รเรียนรู้	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้
และเกณฑก์�รวดัประเมนิผลก�รเรยีนรู	้ก�รโคช้เพือ่ก�รรู้คดิ	มุง่เนน้ก�รฝึก	(training)	หรือกระบวนก�ร
พัฒน�ผู้เรียนแต่ละคน	(individual)	 ให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	ก�รคิด	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รปฏิบัติแบบดั้งเดิม	ที่ผู้สอนเป็นผู้ทำ�หน้�ที่จัดก�รเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน	
ด้วยวิธีก�รเดียวกันภ�ยในระยะเวล�ที่เท่�กัน
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มุ่งให้ผู้โค้ชใช้วิธีก�รฝึกสอนที่หล�กหล�ย	ต�มคว�มแตกต่�งระหว่�ง
บุคคล	 จุดอ่อน	 และจุดแข็งของผู้เรียนแต่ละคน	 ซึ่งมีคว�มต้องก�รพัฒน�ที่แตกต่�งกัน	 ผู้เรียนเกิดก�ร
พัฒน�ได้เต็มต�มศักยภ�พ
ความหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
 การโค้ช	หม�ยถึง	ก�รเป็นคู่คิดของผู้ได้รับก�รโค้ชในกระบวนก�รพัฒน�ที่สร้�งสรรค์	และ
กระตุ้นให้ผู้ได้รับก�รโค้ชได้นำ�ศักยภ�พของตนเองออกม�ใช้ได้อย่�งเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอ�ชีพ	
ก�รโค้ชเน้นก�รลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�และก�รเปลี่ยนแปลงด้�นดีที่เป็นรูปธรรม
 การโค้ชเพื่อการรู้คิด	หม�ยถึง	กระบวนก�รฝึกสอน	โดยผู้สอน	ซึ่งทำ�หน้�ที่เป็นโค้ช	
ดงึศักยภ�พของผูเ้รยีนด�้นคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ	ก�รคดิ	ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์�มทีก่ำ�หนด
ไว้	ก�รโค้ช	(coaching)	เป็นกลไกเพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�ผู้เรียน	ให้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ก�รคิดขั้น
สูง	(higher	–	order	thinking)	มีวิธีก�รเรียนรู้	(learning	how	to	learn)	ก�รตรวจสอบประเมินตนเอง	
กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ตนเองได้
เป้าหมายของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีเป้�หม�ยหลักเพื่อพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รคิดของผู้เรียน	
ก�รใคร่ครวญตรวจสอบตนเองเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	ไม่ใช่เป็นก�รอบรมสั่งสอนโดยตรง	
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แต่เป็นก�รใช้เทคนิควิธีก�รต่�งๆ	เช่น	ก�รตั้งคำ�ถ�ม	ก�รให้ข้อมูลย้อนกลับ	ก�รให้คำ�แนะนำ�	ก�รให้หลักคิด
วิธีก�รคิด	 วิธีก�รเรียนรู้	 ที่ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันด�ลใจในก�รเรียนรู้	 (inspiration)	 และนำ�ไปสู่ก�ร
แสวงห�คว�มรู้	ก�รฝึกฝนทักษะ	และก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม	และให้คว�มสำ�คัญ
กับกระบวนก�รเรียนรู้และผลลัพธ์ของก�รเรียนรู้
หลักการโค้ชเพื่อการรู้คิด
	 หลักก�รโค้ช	(coaching)	กระบวนก�รที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้รับก�รโค้ช	ปฏิบัติกิจกรรม
ก�รเรยีนรูไ้ดบ้รรลเุป�้หม�ย	อย�่งมปีระสทิธผิล	และมคีว�มผูกพันอยูก่บัก�รเรียนรู้	สร้�งโอก�สใหผู้้เรียน
ได้ใช้คว�มคิด	และห�คำ�ตอบที่ถูกต้อง	เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ	ไม่ใช่ก�รบอกคำ�ตอบให้กับผู้เรียน	ก�รโค้ช
เพื่อก�รรู้คิด	เป็นม�กกว่�ก�รสอน	(teaching)	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	มีลักษณะดังต่อไปนี้
	 ๑.		กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดคว�มต้องก�ร	แรงจูงใจ	คว�มปร�รถน�	ทักษะและกระบวนก�ร
คิด	ที่จะนำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	(transformative	learning)
	 ๒.	 	ตัง้คำ�ถ�มผูเ้รยีนดว้ยเทคนิคต�่งๆ	เพือ่เสรมิสร�้งกระบวนก�รคดิ	ทีน่ำ�ไปสูก่�รว�งแผน	
ก�รแก้ปัญห�	และก�รสร้�งสรรค์
	 ๓.		สนับสนุนผู้เรียนให้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ตนเอง	 รวมทั้งก�รว�งแผน	
และก�รประเมินผลคว�มสำ�เร็จ
 ๔.		 สังเกตและประเมินพัฒน�ก�รด้�นต่�งๆ	ของผู้เรียนที่เป็นจุดเน้นของก�รโค้ชในแต่ละครั้ง
	 ๕.		ประยุกต์เทคนิคก�รสอนต่�งๆ	 ม�ใช้ในก�รโค้ชผู้เรียน	 ให้เหม�ะสมกับธรรมช�ติและ
คว�มต้องก�รของแต่ละคนในลักษณะก�รสร้�งเครื่องมือช่วยเหลือผู้เรียน	(scaffolding)	ชี้แนะและ
ช่วยเหลืออย่�งเหม�ะสม
	 ๖.		ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคว�มเชื่อมั่น	คว�มมุ่งมั่นในก�รปฏิบัติที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น
	 ๗.		ดำ�รงรักษ�สิ่งท่ีดีๆ	 ของผู้เรียน	 และให้ก�รสนับสนุนและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	 โดยไม่
ตัดสิน	วิพ�กษ์	วิจ�รณ์	จับผิด
	 ๘.		ประเมนิผลก�รโคช้	ดว้ยวธิกี�รท่ีหล�กหล�ยต�มสภ�พจรงิ	และนำ�ส�รสนเทศม�พฒัน�
ผู้เรียนอย่�งต่อเนื่อง
	 ๙.		ก�รดำ�เนนิก�รโคช้บนพืน้ฐ�นของก�รเค�รพในศกัดิศ์รคีว�มเปน็มนษุย	์คว�มแตกต่�ง
ท�งวัฒนธรรม	คว�มเชื่อของผู้รับก�รโค้ช	เช่น	คนอเมริกันตรงไปตรงม�	กล้�แสดงออก	มีคว�มยุติธรรม	
มีคว�มเป็นประช�ธิปไตย	ต่อสู้เพื่อสิทธิของตน	ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น	คนญี่ปุ่น	มีคว�มซื่อสัตย์	มีระเบียบ
วนัิย	มคีว�มภักดตีอ่องคก์รมคีว�มส�ม�รถทำ�ง�นเปน็กลุ่ม	ส่วนใหญม่คีว�มประหยดั	มคีว�มภมูใิจทีเ่กดิ
เป็นช�วญี่ปุ่น

ตาราง ๑ บทบาท teacher , facilitator และ cognitive coaching

บทบาทของผู้สอน 
(teacher)

๑.	ให้ข้อมูล	เนื้อห�ส�ระ
๒.	ให้คำ�ตอบที่ถูกต้อง
๓.	สื่อส�รท�งเดียว
และทิศท�งก�รเรียน
๔.	กำ�หนดง�นให้ผู้เรียน
๕.	กำ�หนดวัตถุประสงค์

๑.	กระตุ้นให้มีก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๒.	กระตุ้นให้คิดและตั้งคำ�ถ�ม
๓.	สื่อส�รสองท�งมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้สอนและผู้เรียน
๔.	ประส�นง�นในกิจกรรมก�รเรียนรู้
กับผู้เรียน

๑.	พัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รรับรู้
ก�รคิด	และก�รตัดสินใจ
๒.	สร้�งคว�มรู้ใหม่จ�กก�รคิดไตร่ตรอง
และก�รสะท้อนคิด	(reflective	think-
ing)
๓.	แลกเปลี่ยนคว�มรู้	คว�มคิด

บทบาทผู้เอื้ออำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator)

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
(cognitive coaching)
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บทบาทของผู้สอน 
(teacher)

๖.	กำ�หนดกิจกรรมก�รเรียนรู้
และเกณฑ์ก�รวัดประเมินผล
ก�รเรียนรู้

๕.	ผู้เรียนส�ม�รถกำ�หนดวัตถุประสงค์
และทิศท�งก�รเรียนรู้
๖.	เปิดโอก�สให้ผู้เรียนกำ�หนดกิจกรรม
ก�รเรียนรู้และเกณฑ์ก�รวัด
ประเมินผลก�รเรียนรู้

๔.	ใช้สุนทรียสนทน�	(dialogue)
เพื่อก�รเรียนรู้สู่ก�รเปลี่ยนแปลง
(transformative	learning)
๕.	ใช้คำ�ถ�มที่ทรงพลัง	(power	ques-
tions)
๖.	ถอดบทเรียน	(lesson	learned)
๗.	ผู้เรียนว�งแผนพัฒน�ก�รเรียนรู้ของ
ตนเอง

บทบาทผู้เอื้ออำานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ (facilitator)

บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
(cognitive coaching)

ทักษะเสริมการโค้ชให้มีประสิทธิภาพ
	 มีองค์ประกอบ	๒	ประก�ร	ได้แก่	๑)	ทักษะท�งสังคม	(soft	skills)	เป็นทักษะท�งสังคม	
และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณท์ีแ่สดงออกผ�่นท�ง	EQ	ซึง่อยูท่�งสมองซีกขว�	เปน็คว�มส�ม�รถท�งสงัคม	
ก�รจัดก�รตนเอง	ก�รควบคุมอ�รมณ์	ก�รมองบวก	ก�รติดต่อสื่อส�ร	และคว�มเป็นมิตร	และ	๒)	ทักษะ
ด้�นคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	(hard	skills)	จะต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถที่กำ�หนดโดยเช�ว์ปัญญ�	(IQ)	
ซึ่งอยู่ท�งสมองซีกซ้�ย
๑. ทักษะทางสังคม (soft skills)  
 ผู้สอนที่จะเป็นโค้ชที่ดี	ควรมี	soft	skills	ในก�รโค้ชดังที่กล่�วม�ข้�งต้น	ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อก�รโค้ชเพร�ะทำ�ให้ผู้เรียนเปิดใจรับฟังผู้โค้ช	 เกิดก�รรู้คิด	 พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนก�รปฏิบัติ	 และ
ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�	 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 ทั้งในด้�นคว�มรู้	
คว�มส�ม�รถ	ก�รคิด	และคุณลักษณะต่�งๆ		สำ�หรับก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ควรมีทักษะ	ดังต่อไปนี้
 ๑.๑ มีบุคลิกภาพที่ดี	บุคลิกภ�พ	คือ	ภ�พที่ประทับใจผู้เรียนและชวนให้ติดต�มบทเรียน	
เช่น	ก�รแต่งก�ยอย่�งสุภ�พเรียบร้อย	ก�รยิ้มแย้มแจ่มใส	ก�รพูดด้วยคำ�สุภ�พ	และให้เกียรติผู้รับ
ก�รโค้ช	เป็นต้นบุคลิกภ�พที่ดีของผู้โค้ชทำ�ให้เกิดคว�มเจริญใจของผู้เรียน
 ๑.๒ มีมารยาททางสังคม	เค�รพสิทธิของบุคคล	เช่น	ก�รกล่�วคำ�ขอบคุณ	คำ�ขอโทษ 
กับผู้เรียน	ก�รสนทน�พูดคุยด้วยภ�ษ�สุภ�พ	เป็นต้น	ก�รที่ผู้โค้ชมีม�รย�ทท�งสังคมที่ดี	เป็นก�รสอนผู้
เรียนให้มีม�รย�ทท�งสังคมที่ดีต�มไปด้วย	เสมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 ๑.๓ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	ก�รสื่อส�รเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รโค้ช	ก�รสื่อส�รที่ดี
จะต้องมีคว�มชัดเจน	กระชับ	ถูกต้อง	สุภ�พ	สร้�งสรรค์	เชื่อถือได้	และมีคว�มสมบูรณ์	ก�รสื่อส�รแบบ
ดกู�ลเทศะ	อ�จไมพู่ดอย่�งทีคิ่ด	สือ่ส�รตรงไปตรงม�	คดิอะไรพดูอย�่งนัน้	สือ่ส�รออ้ม	สือ่ส�รเปน็ท�งก�ร
สื่อส�รเป็นกันเอง
 ๑.๔ มีความสามารถในการใช้ภาษา	 โดยก�รใช้ภ�ษ�ท�งบวกในก�รโค้ช	 ที่ทำ�ให้ผู้เรียน
เกิดกำ�ลังใจ	เกิดคว�มเชื่อมั่นและคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง
 ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สัมพันธภ�พที่ดีเป็นปัจจัยทำ�ให้ก�รโค้ชประสบคว�มสำ�เร็จ	เพร�ะ
ก�รโค้ชเป็นเรื่องของคว�มสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	ซึ่งไม่ส�ม�รถ
ใช้อำ�น�จในก�รบังคับได้
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 ๑.๖ การบรหิารเวลา	ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นในเวล�ทีม่อียูน่ัน้อย�่งมปีระสิทธภิ�พ	ทีม่อียู่
อย�่งจำ�กัด	ด้วยก�รทำ�สิง่ต�่งๆ	ทลีะอย�่ง	ก�รทำ�ง�นหล�ยๆ	อย�่งพร้อมกัน	มผีลเสยีตอ่คณุภ�พของง�น 
ก�รมีสติอยู่กับง�นที่ปฏิบัติ	ณ	ปัจจุบัน	คือสิ่งที่ดีที่สุด	ไม่ยึดติดอยู่กับอดีต	และไม่ฟุ้งซ่�นกับอน�คต
 ๑.๗ การตั้งคำาถามและการฟัง	เป็นทักษะพื้นฐ�นสำ�คัญที่ผู้โค้ชจะต้องมีก�รตั้งคำ�ถ�มที่มี
ประสิทธิภ�พจะช่วยกระตุ้นก�รคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้เป็นอย่�งดี	คำ�ถ�มที่มีพลัง	(power	questions)	
มุ่งถ�มให้ผู้เรียนคิดวิเคร�ะห์และแก้ปัญห�	 ตลอดจนคำ�ถ�มที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคว�มสงสัยและเกิด
คำ�ถ�มในก�รเรียนรู้ต่อไป	 ส่วนก�รฟังนั้นเป็นก�รเค�รพผู้รับก�รโค้ช	 เปิดโอก�สให้กับตนเองได้เรียนรู้	
และเป็นทักษะที่ทำ�ให้	ผู้โค้ชเข้�ใจแนวคว�มคิดและวิธีก�รคิดของผู้รับก�รโค้ช	ก�รฟังให้เข้�ใจ	และจับ
ประเด็นสำ�คัญได้	จะเป็นข้อมูลส�รสนเทศที่ดีสำ�หรับก�รให้คำ�แนะนำ�	ชี้แนะ	ในขณะที่ทำ�ก�รโค้ช
 ๑.๘ การคิด ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิดมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ผู้โค้ช	จะต้องมีทักษะด้�นก�รคิด	
เพร�ะถ้�ผู้โค้ชมีทักษะก�รคิดแล้วจะส�ม�รถกระตุ้นให้ผู้รับก�รโค้ช	 มีทักษะก�รคิดต�มไปด้วย	 ทักษะ
ก�รคิดที่สำ�คัญ	ได้แก่	ก�รคิดวิเคร�ะห์	ก�รคิดสังเคร�ะห์	ก�รคิดแก้ปัญห�	ก�รคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ	
ก�รคิดอย่�งเป็นระบบ	ก�รคิดสร้�งสรรค์	ทักษะก�รคิดเป็นสิ่งที่ต้องได้รับก�รกระตุ้นและพัฒน�
อย่�งต่อเนื่อง	โดยใช้ก�รตั้งคำ�ถ�ม	ก�รสังเกต	ก�รสะท้อนคิด	(reflection)
 ๑.๙ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	เป็นทักษะสำ�คัญสำ�หรับก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ผู้เรียน
ซึง่เปน็ผูร้บัก�รโคช้จะตอ้งไดร้บัก�รกระตุน้ก�รคดิแกป้ญัห�อย�่งสร�้งสรรค	์ซึง่นอกจ�กจะทำ�ใหส้�ม�รถ
แก้ปัญห�ต่�งๆ	ที่เกิดขึ้นได้แล้ว	 ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกด้วยห�กผู้โค้ชเองมีทักษะก�รแก้ปัญห�อย่�ง
สร้�งสรรค์แล้ว	ย่อมทำ�ก�รโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะก�รแก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ได้อย่�งแน่นอน

 

แผนภาพ ๑	ทักษะท�งสังคม	(soft	skills)	ของก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด
ที่ม�	ก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	 (Cognitive	Coaching)	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิชัย	 วงษ์ใหญ่	และอ�จ�รย์	
ดร.ม�รุต	พัฒผล

มีบุคลิกภาพที่ดี

มีมารยาท

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Soft Skills
ของการโค้ชเพื่อการรู้คิด

มีความสามารถในการใช้ภาษา

มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การบริหารเวลา

การตั้งคำาถามและการฟัง

การคิด

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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 การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ soft skills	ผู้โค้ชที่มีประสิทธิภ�พมีก�รพัฒน�ตนเองเกี่ยวกับ	
soft	skills	ต่�งๆ	เพื่อให้ก�รโค้ชบรรลุคว�มสำ�เร็จ	ซึ่งมีแนวท�งดังต่อไปนี้
	 ๑.		ก�รตระหนักรู้ว่�เป็นส่วนหนึ่งของทีม	ผู้โค้ชควรตระหนักอยู่เสมอว่�ตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมผู้โค้ช	(ผู้สอนคนอื่นๆ)	ซึ่งผู้สอนทุกคน	คือ	ทีมโค้ช	ที่จะช่วยกันพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุ
เป้�หม�ยของก�รเรียนรู้คว�มเป็นทีมมีลักษณะเป็นทีมเรียนรู้	(team	learning)	ที่มีก�รวิเคร�ะห์
เป้�หม�ย	ดำ�เนินก�ร	และประเมินผลด้วยคว�มรับผิดชอบต่อคว�มสำ�เร็จร่วมกัน 
	 ๒.	 ก�รมีวินัยในตนเอง	เค�รพ	อดทน	โค้ชต้องพัฒน�ตนเองในด้�นคว�มมีวินัยในตนเอง	
(self	-	discipline)	ซึง่ประกอบดว้ยก�รนำ�ตนเอง	(self	-	direction)	ก�รควบคมุตนเอง	(self	-	control)	
และก�รกำ�กับตนเอง	 (self	 -	 regulation)	 คว�มเค�รพบุคคลอื่นซึ่งทำ�ให้ก�รทำ�หน้�ที่โค้ชเป็นไปด้วย
คว�มเท่�เทียมกันระหว่�งผู้โค้ชและผู้เรียน	ผู้โค้ชและผู้เรียนร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	นอกจ�กนี้ผู้โค้ช
ยงัตอ้งพฒัน�ตนเองในด�้นคว�มอดทนและคว�มใจเยน็	เพร�ะก�รโคช้แตล่ะครัง้อ�จตอ้งใช้คว�มพย�ย�ม
ม�กเป็นพิเศษ	ดังนั้นห�กผู้โค้ชข�ดคว�มอดทน	และใจร้อน	จะทำ�ให้ก�รโค้ชไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ
	 ๓.	 ทักษะแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้กับบุคคลรอบข้�ง	 โค้ชควรพัฒน�ตนเองในก�รแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น	เพื่อเป็นก�รจัดก�รคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รโค้ช	เช่น	ก�รแลกเปลี่ยนคว�มสำ�เร็จ
ในก�รโคช้ผูเ้รียน	เทคนคิก�รจงูใจผูเ้รยีน	เป็นตน้	ทกัษะก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มทีกัษะยอ่ย	ประกอบด้วย	
ทักษะก�รนำ�เสนอ	ทักษะก�รสื่อส�ร	ทักษะก�รแสดงคว�มคิดเห็น	ทักษะก�รฟัง
	 ๔.		ก�รดำ�เนินชีวิตอย่�งมีสติและปัญญ�	ก�รพัฒน�ตนเองด้�นนี้มีคว�มสำ�คัญม�ก 
โค้ชต้องพัฒน�ตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีสติและปัญญ�อยู่ตลอดเวล�	 สติ	 คือ	 ก�รรู้ตัว	 รู้เท่�ทันคว�มคิดและ
อ�รมณ์ของตนเอง	ส่วนปัญญ�	คือ	ก�รคิดเป็น	ที่อยู่บนพื้นฐ�นของก�รมีเหตุผล	และก�รมุ่งประโยชน์
ตอ่สว่นรวม	ก�รพฒัน�สตแิละปญัญ�นัน้	ส�ม�รถทำ�ได้ทุกเวล�	ทุกสถ�นท่ี	และทุกกจิกรรมโดยไมจ่ำ�เปน็
ต้องละทิ้งหน้�ที่ก�รง�นแต่อย่�งใด
	 นอกจ�กก�รพฒัน�ตนเองท�งด�้นทกัษะดังกล่�วแล้ว	โคช้ยงัต้องมคีณุลักษณะเพ่ิมเติมอกี
ดังต่อไปนี้
 ๑. การยอมรับ (acceptance) ผู้โค้ชควรให้ก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ยของผู้เรียน	
ทั้งท�งก�ยภ�พ	และท�งคว�มคิด	ก�รยอมรับผู้เรียนทำ�ให้ผู้เรียนรู้สึกว่�ตนเองเป็นคนสำ�คัญ
 ๒. ความเขา้ใจ (understanding)	ผูโ้คช้ควรเปดิใจรบัฟงัคว�มคดิเหน็ของผูเ้รยีน	เค�รพ
สิทธิ	มองผู้เรียนด้วยใจที่มีเมตต�โดยไม่ด่วนสรุปและตัดสินผู้เรียน	เอ�ใจของผู้เรียนม�เป็นใจของตนเอง
ให้ม�ก
 ๓. ความจริงใจ (sincerity)	ผู้โค้ชมีคว�มจริงใจในก�รพัฒน�ผู้เรียนทุกคนโดยไม่หวงั
สิ่งตอบแทนใดๆ	นอกจ�กก�รเรียนรู้ของผู้เรียนคุณลักษณะ	และคุณภ�พด้�นต่�งๆ	ที่เป็นร�กฐ�น
ของก�รดำ�เนินชีวิตในอน�คต
 ๔. มีจริยธรรม (ethics)	ด้วยก�รประพฤติตนเป็นแบบอย่�งเป็นครูที่ดี	คิด	พูด	ทำ�	ในสิ่ง
ทีต่รงกนั	รกัและเมตต�ผูเ้รยีนอย�่งเสมอภ�ค	สิง่สำ�คญัประก�รหนึง่ทีต่อ้งม	ีคอื	ก�รใหค้ว�มยตุธิรรมกบั
ผู้เรียนทุกคน	เพร�ะคว�มยุติธรรมเป็นพื้นฐ�นของคุณธรรมด้�นอื่นๆ
 ๕. มีความมั่นคงทางอารมณ์ (maturity) ส�ม�รถจัดก�รอ�รมณ์ของตนเองได้	 ก�ร
แสดงออกท�งอ�รมณ์ด้วยก�รมีอ�รมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส	สนุกสน�นร่�เริง	เบิกบ�น	ช่วยทำ�ให้จิตใจของ
ผู้เรียนแช่มชื่น	เอื้อต่อก�รโค้ชม�กขึ้น
 ๖. มีความยืดหยุ่น (flexibility)	 โดยก�รไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ	หรือกรอบกติก�ม�ก
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จนเกินไป	ทำ�ให้ผู้เรียนไมต่งึเครยีดผอ่นคล�ย	และมคีว�มสขุเมือ่อยูก่บัผูโ้คช้	และผูเ้รยีนส�ม�รถรบัรูแ้ละ
เปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้�หม�ยได้
 ๗. การประเมนิทีเ่สรมิพลงั (empowerment evaluation)	เปน็ก�รประเมนิท่ีเนน้ก�ร
ปรับปรุงและพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	ผู้เรียนมีคว�มสุขจ�กก�รได้รับก�รสะท้อนผลก�รประเมิน	ส�ม�รถใช้
ส�รสนเทศนำ�ไปพัฒน�เรียนรู้ต่อยอดได้
๒. ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (hard skills)
	 นอกจ�กผู้โค้ชจะต้องมี	“จรณ”	หรือ	soft	skills	แล้วยังต้องมีทักษะเชิงวิช�ก�ร	หรือ	วิช�	
(hard	skills)	อีกด้วย	ซึ่งทั้ง	soft	skills	และ	hard	skills	เป็นปัจจัยเอื้อให้ก�รโค้ชดำ�เนินไปอย่�ง
ร�บรื่นและประสบคว�มสำ�เร็จ	ทักษะเชิงวิช�ก�ร	หรือวิช�	(hard	skills)	ที่ผู้โค้ชต้องมีดังต่อไปนี้
	 ๑.	คว�มรู้เกี่ยวกับก�รวิจัย	(research	knowledge)
	 	 -	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ของผู้เรียน
	 	 -	ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�วิธีก�รโค้ชที่มีประสิทธิภ�พ
	 	 -	ก�รวิจัยและพัฒน�นวัตกรรม
	 ๒.	คว�มรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี	(technological	knowledge)
	 	 -	ก�รเข้�ถึงและรู้เท่�ทันเทคโนโลยี
	 	 -	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เหม�ะกับก�รโค้ช
	 	 -	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้กับก�รจัดก�รเรียนรู้
	 ๓.	คว�มรู้ในวิธีก�รสอน	(pedagogical	knowledge)
	 	 -	ก�รคัดสรรวิธีก�รจัดก�รเรียนรู้ที่เหม�ะกับผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
	 	 -	ก�รออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ตอบสนองคว�มสนใจ	และผลลัพธ์ก�รเรียนรู้
	 	 -	ก�รประเมินผลก�รเรียนรู้ต�มสภ�พจริง
	 	 -	ก�รให้ผลย้อนกลับเชิงสร้�งสรรค์
	 ๔.	คว�มรู้เกี่ยวกับส�ระที่สอน	รวมทั้งคว�มรู้ใหม่ๆ	(content	knowledge)
  -	ก�รบูรณ�ก�รส�ระสำ�คัญ	(main	concept)	ที่เหม�ะกับคว�มส�ม�รถของผู้เรียนแต่ละคน
	 	 -	ก�รปรับ	(modify)	ส�ระสำ�คัญให้ง่�ย	ผู้เรียนทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้

	 สรุปแผนภ�พองค์ประกอบของคว�มรู้ท�งวิช�ก�รของผู้โค้ชดังแผนภ�พต่อไปนี้
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ก�รใช้สัปปุริสธรรม	๗	ในก�รดำ�เนินก�รโค้ช
	 เนือ่งจ�กก�รโคช้เป็นกระบวนก�รทีอ่�ศยัคว�มสมัพนัธส์ว่นบคุคล	ก�รรบัฟงั	และก�รยอม
ปฏิบัตติ�มเพื่อก�รปรับปรุงพัฒน�	ดังนั้นผู้โค้ชจึงจำ�เป็นต้องเป็นคนดี	มีคุณธรรม	และมีคว�มเก่งใน
เชิงวิช�ก�รซึ่งหลักธรรมสัปปุริสธรรม	๗	คือ	หลักธรรมที่ช่วยชี้แนวท�งให้ผู้โค้ช	ส�ม�รถปฏิบัติก�รโค้ช
ได้ประสบคว�มสำ�เร็จ	และเกิดก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	ดังนี้
	 ๑.	รู้จักเหตุ	ส�ม�รถคิดไตร่ตรองต�มคว�มเป็นจริงรู้ถึงส�เหตุที่เกิด
	 ๒.	รู้จักก�รค�ดผล	ส�ม�รถค�ดก�รณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
	 ๓.	รู้จักตน	สำ�รวจวิเคร�ะห์จุดอ่อน	จุดแข็งของตน	และพัฒน�จุดแข็งม�ใช้ประโยชน์
	 ๔.	รู้จักประม�ณ	ก�รรู้จักประม�ณตนในก�รดำ�เนินชีวิต
	 ๕.	รู้จักก�ล	ส�ม�รถบริห�รเวล�ของตนเองและองค์กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
	 ๖.	รู้จักชุมชน	เข้�ใจและเรียนรู้สังคม	นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์
	 ๗.	รู้จักบุคคล	ก�รว�งตน	ก�รเข้�สังคม	ได้อย่�งเหม�ะสม
	 จ�กก�รที่ได้กล่�วถึง	จรณทักษะ	(soft	skills)	ทักษะเชิงวิช�ก�ร	(hard	skills)	และก�รใช้
สัปปุริสธรรม	๗	ของก�รโค้ช	ส�ม�รถแสดงเป็นองค์ประกอบของก�รโค้ชเพื่อก�รรู้คิด	ได้ดังแผนภ�พ
ต่อไปนี้

วิชา จรณ

สัปปุริสธรรม ๗








