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ทักษะการเปนโคช
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Potential

Performance

Interference
ศักยภาพ

การปฏิบัติ

ตัวกวน

Focus Attention

     หวาดกลัว ไมมั่นใจ พยายามมากเกินไป

    พยายามใหสมบูรณ พยายามใหประทบัใจ

 โกรธ หงุดหงิด เบื่อหนาย วาวุนใจ

บทบาทของโคช
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                              การโคชคืออะไร

Coaching is the art of facilitating the 
performance, learning and development of 
anotherการโคชคือศิลปะในการชวยใหผูอ่ืนมีผลงานดีขึ้น ได

เรียนรู และไดพัฒนา

Facilitating = การชวยใหงายขึ้น หมายความวา

ผูถูกโคชมีความสามารถที่จะคิดดวยตนเอง มองเห็น

ไดทะลุปรุโปรง มีความคิดสรางสรรค

โคชตองไมคิดวาตัวเองมีคําตอบที่ถูกตอง แตชวยใหผู

ถูกโคชสํารวจตรวจสอบ ทําความเขาใจ เพื่อนําไปสู

การตัดสินใจที่ดีกวา
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ลักษณะของโคชที่ดี

เชื่อมั่นในศักยภาพ เคารพปญญา ความคดิสราง

สรรค และญาณทัศนะ ของผูคน

ใสใจตอการเรียนรูมากกวาผลลพัธท่ีจะเกิดขึ้น

เปดโอกาสใหผูถูกโคชเปนผูลงมือทํา

เปนผูฟงท่ีดี พยายามทําความเขาใจกับเอกลักษณ

ของแตละคน

ใชระบบประเมินผลเพื่อสรางความมั่นใจในเปา

หมายและบทบาท
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Telling (บอก)
Instructing (สอน)

Giving Advice (ใหคําปรึกษา)
Offering Guidance (เสนอ)

Giving Feedback (ปอนกลับ)
Making Suggestions (ชี้แนะ)

Asking Question That Raise 
Awareness (ถาม)

Summarising (สรุป)
Paraphrasing (ปรับคําพูด

Reflecting (สะทอนความเListening to Understand

DIRECTIVE

NON-DIRECTIVE
The Spectrum of Coaching Skill
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การฟง

เปรียบเหมือนจานจํานวนมากซึง่ซอนกันและวางอยู

บนแทนสปริง

จานแตละใบเปรียบเหมือนความคิดแตละอัน

เม่ือนําเสนอความคิดออกมาเหมือนกับจานใบบน

ถูกหยิบออก  ทําใหจานใบตอไปขึ้นมาอยูบนสุด

ความคิดท่ีสามารถใชการไดจะปรากฎออกมาอยา

ตอเนื่อง  ขอเพียงมีใครสักคนยินดีรับฟงความคิด

ของเรา  และอยาดวนสรุป
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บุคคล

บริบท 

(ครอบครัว ชุมชน) บริบท 

(องคกร)

งานบุคคล

Counselling Coaching
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จะทําอะไรไดบาง
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TOPIC
initial 

understanding

GOAL
for session

REALITY
who/what/where

how much

OPTIONS
what’s possible?

WRAP-UP
clarity/commitment,

support

GROW Model
อยากจะคุยเรื่องอะไร

จริงๆแลวเกิดอะไรขึ้น

แลวตัดสินใจจะทําอยางไร

อยากไดผลอะไร
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เวทเีสวนาเปนการประเมินตนเองงายๆ

ผูแทนหลายหนวยมาคุยกัน

ทําความเขาใจกับมาตรฐานแตละขอ

เปาหมายของมาตรฐานขอนั้นคืออะไร

แตละคนเลาวาในมาตรฐานขอนี้ทําอะไร

ไปแลวบาง

ชวยกนัวิเคราะหจุดแข็งจดุออนสิ่งทีท่ํา

ผูนําเสนอนําความคิดเหลานี้ไปพัฒนา

แนวทางการศึกษามาตรฐาน

๑.เปาหมายของมาตรฐานขอนี้คืออะไร

๒.ผูปวยจะไดประโยชนอะไรจากมาตร

ฐานขอนี้
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๓.เราไดนํามาตรฐานขอนี้มาทําอยางเต็มที่?
สิ่งที่ทําน้ันครอบคลุมเปนระบบ

(INTEGRATION)
๔.จุดแข็งจุดออนของสิ่งที่ทําน้ันเปนอยางไร

๕.เราทบทวนความกาวหนาในการปฏิบัติ

อยางไร

๖.ทบทวนแลวตอบสนองอยางไร

ทักษะสําคัญของการเปนโคช

การฟง

การสรางความตระหนัก

การตั้งคําถาม
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ปรับปรงุทักษะการฟง

เริ่มสังเกตวาชวงไหนที่ไมไดฟง (ในตอนที่
กลับมาฟงใหม)
จัดวงรอบของการสื่อสารใหสมบูรณ

– เริ่มตน

–ตอบสนอง

–สรุป

ทวนคําพูด, สรุป, ปรับคําพูด

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:010

การสรางความตระหนัก

ขอใหผูถูกโคชสังเกต

ขอใหระบุประเด็นท่ีสําคัญที่สุด

ขอใหบอกเลาความรูสึกเพิ่มเติม

ขอใหประเมินออกมาเปนตัวเลข ทําซ้ํา ดูความกาว

หนา

ถามวาสังเกตเห็นอะไร

ขอใหระบุสถานการณท่ีเปนปญหาอยางชัดเจน
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การตั้งคําถาม

คําถามที่ติดตามประเด็นท่ีผูถูกโคชสนใจ/สังเกต

– มีอะไรบางทีผู่ถูกโคชสนใจ

– เลือกสิ่งทีน่าสนใจที่สุด

– แจกแจงคณุลักษณะของสิ่งนั้น

คําถามเพื่อรวมความคิดมาสูความมุงม่ันท่ีจะทํา

– แผนในใจขณะนี้คอือะไร จะสําเร็จเมื่อไร

คําถามเพื่อสรางความกระจาง

– What, Who, Where, When 
– Not Why -> อะไรคือเปาหมายของเรื่องนี,้ อะไรคือเหตุ
ผลเบ้ืองหลงัการตัดสินใจ, เรื่องนี้มคีวามสําคญัอยางไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:12

ใชัทักษะการเปนโคช ในการประเมินตนเอง

เวทีสนทนา (Team Dialogue

เยี่ยมสํารวจ (Quality 
Round/Internal 
Survey)
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ประเมินในเวทีสนทนา

 เชิญผูแทนหนวยงานอยางนอย 2 หนวย จํานวน 

8-12 คน
 มี facilitator เปนผูตั้งประเด็นตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล

 สลับกันตอบคําถามในประเด็นเดียวกัน 

 เมื่อหนวยหนึ่งตอบ อีกหนวยหนึ่งพยายามตั้งขอ

สังเกตหรอืกระตุนการพัฒนา

 ขอสรุปคือแผนที่จะไปทํางานตอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:15

การประเมินในสถานที่จริง/เพื่อนชวยเพื่อน

เดิมเรียกวาการเยี่ยมสํารวจภายใน  (Internal 
Survey)
ถาไมพรอม ไมมั่นใจ ไมควรเรียกวาการเยี่ยมสํารวจภายใน
การที่บุคคลภายในไปเยีย่มหนวยงานตางๆ ทํานองเดียวกับ
ที่ผูเยี่ยมสํารวจภายนอกกระทํา
ผูเยี่ยมสํารวจภายในคือผูบริหารและผูเขาใจ QI
ประโยชนที่ไดรับ
– ผูบริหารทราบปญหาของผูปฎิบัติงาน
– สรางความตืน่ตัวและคุนเคยใหแกทีมงาน
– ทีมงานไดรับทราบมุมมองใหมๆ
– ผูประเมินไดประโยชนที่จะไปปรับปรุงหนวยงานของตนเองสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:19
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การเยี่ยมสํารวจแบบงายๆ

ถามผูปวย
– ไดรับขอมูลอะไรบาง  อยากรูอะไรเพิ่ม
– เมื่อไรจะไดกลับบาน ไดรับการเตรียมตัวอะไรบาง
– มีขอเสนอแนะอะไรตอ รพ.
ถามตวัเอง
– ถาเราเปนผูปวย อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร
– มีความเสี่ยงอะไรที่เห็นชัด
ถามเจาหนาที่
– ประเด็นสําคัญในเร่ืองคุณภาพคืออะไร
– อะไรคือความตองการของลูกคา ตอบสนองไดเพียงใด
– ควรทําอะไรเพื่อใหทํางานไดงายขึ้น

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:20

การเสริมพลังของทีมEMPOWERMENT
๑.การธํารงคไวซึ่งความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง SELF ESTEEM
๒.การรับฟงอยางตั้งใจ
๓.การใหความชวยเหลือโดยไมรับไว
ในความรับผิดชอบ
๔.การขอความชวยเหลือท่ีไมเกินเลย
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การฟงอยางมีประสิทธิภาพ
  ผูฟงทีด่ี?
๑.ปลอยใหผูพูดแสดงความคิดเห็น
โดยไมขัดจังหวะ
๒.มีการจดสาระสําคัญของสิ่งที่ไดยิน
๓.ทวนความที่สําคัญ
๔.ตั้งใจฟง  ไมคดิเรื่องอื่น

๕.แสดงทาทีวาสนใจในคําพูดของผูอื่น
๖.รูวาการผูกขาดการพูดคนเดียวไมดี
๗.มีอาการสนใจในการฟง
๘.ใชอวจนะในการตอบรับการฟง
๙.สังเกต   อวจนะของคูสื่อสาร
๑๐.ถาความคิดไมตรงกันจะไมแสดง
อาการกาวราวหรือตืน่เตนเกินไป
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1.  ฟงอยางตั้งใจ ไมวอกแวก
2.  มองผูพูดอยางมชีีวิตชีวา  การทําตัวผูฟงใหนาสนใจจะ

             กระตุนผูพูด
3.  สรุปประเด็นสําคัญและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไดคุยกันไปแลว
4.   ตรวจสอบความเขาใจเปนระยะ
5.  ไมฟงดวยอารมณหรืออคติ
6.  บันทึก
7.  ตอบสนองอยางเหมาะสม

แนวทางการฟงที่ดี

ระดับของการฟง
แกลงทําเปนฟง
ฟงอยางกระตือรือรน
ฟงเพื่อความเขาใจ
ผูยิ่งใหญมักผูกขาดการฟง
ผูต่ําตอยมักผูกขาดการพูด
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สาเหตุท่ีฟงไดไมดี
๑.ขาดความสนใจ
๒.การคาดคิดไปลวงหนา
๓.การเลือกฟง
๔.คิดไปเร็วกวาที่ผูบรรยายพูด
๕.ความเชื่อและทัศนคติไมตรงกับผูพูด
๖.สนใจสิ่งภายนอกของผูพูด

๗.รําคาญถอยคําของผูพดู
       คําพูดที่เราไมคุนเคย
       คําพูดซ้ําซาก
       คําเฉพาะ
๘.สมมตุิฐานที่ผิดพลาด
๙.สิ่งรบกวนภายนอก
๑๐.สภาพรางกายไมพรอม
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อาการของคนไมฟง
   หันหนาหนีผูพูด
    วุนวายกับเอกสารบนโตะ
    สหีนาวางเปลา
    แสดงอาการตอบสนองอยางเนือยๆ
    ตอบไมตรงคําถาม 

ลักษณะผูฟงที่ไมด(ีเชิงรุก)
ขัดจังหวะ
ดวนสรุป
ตอประโยคคูสนทนา
เปลี่ยนเรื่องพูด
จดทุกอยางแทนที่จะฟง
หงุดหงิดงาย
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ประเภทของคําถาม

ประเภท                     ตัวอยาง                                       โอกาสที่ใช

ปลายเปด                                อยางไร, อะไร,                              เปดประเด็นกระตุน

เจาะลึก                                  ชวยเลา, ชวยอธิบาย, ชวยบรรยาย           เขาใจลึกซ้ึงข้ึน มีสวนรวมมากข้ึน

โยนลกู                                     ทานอื่นคิดวาอยางไร                                ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหา

ซักซอมความเขาใจ                  ชวยยืนยันวาผมสรุปถูกหรือไม           ไมแนใจวาจะเขาใจ, มกีารอภิปรายวนเวียน

ปลายปด                                 เทาไร, ที่ไหน, หรือไม                            คนหาขอเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจง, ปดประเด็น

1. คําถามที่ใชบอยมักเปนคําถามปลายเปด
2. หยุดรอเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกของทีมมีเวลา
พิจารณาคําถามอยางสบาย ๆ

3. คําถามงาย ชัดเจน
4. มีความตอเนื่อง เช่ือมโยง

แนวทางในการตั้งคําถาม
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1. มีคําตอบในตัวและกดดัน
2. หลอกลอ
3. ไมชัดเจน
4. คําถามซอนคําถาม
5. ไมตรงประเด็น
6. ถามผิดคน

การตั้งคาํถามที่ควรหลีกเล่ียง

การใชมาตรฐาน

ใหดูเจตนารมณและหลกัการของมาตรฐาน มาก

กวาแปลความตามตัวอักษร

วิเคราะหผลการทํางานของหนวยงานอยางเปน

ระบบตามเกณฑแตละขอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:16
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คําถามที่ควรใช

มาตรฐานนี้มีเปาหมายอะไร

มาตรฐาน/เกณฑขอนี้มีความหมายอยางไร เม่ือนํามา

ใชกับหนวยงานของเรา

เรากําลังทําอะไรเพื่อนําหลักการของเกณฑขอนี้มาสู

การปฏิบัติ

ภาวะผูนําและการเนนผูรับผลงานเปนศูนยกลางไดปรา

กฎอยางชัดเจนในกิจกรรมของเราหรือไม

วิธีการของเรามีจุดแข็งจุดออนอะไร

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:17

คําถามที่ควรใช (2)
ผลลัพธที่บรรลุแลวมีอะไร

มีหลักฐานอะไรที่แสดงวาเราไดปฏิบัติตามมาตรฐานและ

เกณฑดังกลาว

การสนับสนนุจากองคกรเปนอยางไร

เราควรทําอะไรเพิม่เติม, ควรทําอะไรเพื่อปรับปรุง

เราคาดหวังผลลัพธอะไรจากกิจกรรมที่จะทําตอไป

ลําดับความสําคัญในเรือ่งนี้คืออะไร

กิจกรรมนี้ควรจะเสร็จเมื่อไร

ควรรวบรวมเอกสารและขอมลูอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมและผล

ลัพธงานของเรา

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:18
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คือ การสะทอนใหทีมทราบถึงผลงานของเขา  
1. supportive feedback  เปนการกลาวชื่นชมกับสิง่ที่ดี  เพื่อใหผู

รับไดรักษาสิง่นั้นไว
2. constructive feedback  เปนการแสดงความตองการใหมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค 

การสะทอนกลับ( feedback) 

Feedback
สิ่งท่ีถายทอดไปคือ ขอมูล ความตั้งใจ อารมณ

กระบวนการ feedback ในงานประจํา 

– ตกลงกันกอน

– ใหขอมูลทีม่คีุณภาพ

– ตอบสนองดวยการกระทํา

การ feedback ระหวางการโคช
– ถามวาผูถูกโคชตองการหรือไม

– มิฉะนัน้อาจจะทําลายสมัพันธภาพได

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Coach:13
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1.  สนทนา
2.  เขียนบันทึก/รายงาน

วิธีการสะทอนกลับ( feedback) 

      ควรมกีารใชประโยชนจากตัวชี้วัดใหเกดิความ

ครอบคลุม เกดิการนาํมาใชในการบริหารจัดการและ

การวางแผนเพื่อการดูแลผูปวย ซึง่พบวายังใชไดคอน

ขางนอย
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     เริ่มมีการนําตัวชี้วัดมาใชในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานแลว การพฒันาตัวชี้วัดใหครอบคลุมดาน

การบริหารจัดการ และ การดูแลผูปวยจะทําให

สามารถใชประโยชนจากตัวชี้วัดไดอยางเต็มที่

      ควรเพิ่มเติมเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรที่ยังไมชัด

เจน  ไมสามารถรองรบัภาระกิจของหนวยงาน  อีกทัง้

ยังขาดการปฐมนิเทศ

นาจะปรับเปนอยางไร?


