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คานา
หนัง สือ “การโค้ชเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพผู้เ รียน” เล่ม นี้ ได้น า
ผลการวิจัยของผู้เขียนมาเรียบเรียงผสมผสานกับประสบการณ์การโค้ช
และประสบการณ์การวิจัยที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
มี ความมุ่ ง หมายเพื่ อ นาเสนอองค์ ค วามรู้ ในเชิง วิ ช าการและ
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บทบาทการโค้ ช ของผู้ส อนในฐานะที่ เ ป็น โค้ช
ของผู้เรียน (Teacher as the Coach) ให้กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์
และผู้ส อนที่ มี ความสนใจศึก ษาค้ น คว้ า วิจัย ตลอดจนพัฒ นาทั ก ษะ
การโค้ชเพื่อพั ฒ นาศัก ยภาพของผู้เ รียน ซึ่ง เป็นกุ ญ แจส าคัญ ในการ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่โลกอนาคต
แนวทางการเขียนหนังสือเล่มนี้ มุ่งนาเสนอสาระสาคัญที่เ ป็น
แก่นขององค์ความรู้ โดยยังไม่ได้เขียนขยายรายละเอียดไว้ และผู้เขียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มจะให้ แนวคิดแนวทางที่เป็น ประโยชน์
ต่อผู้อ่านได้มากพอสมควร และขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกคน
ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยดีตลอดมา
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การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1. กระบวนทัศน์พื้นฐานของการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การเรียนรู้ ของผู้เ รียนแต่ล ะบุคคลเกิ ดขึ้นจากการลงมื อ
ปฏิบัติด้วยตนเองจนมี ประสบการณ์ส่วนบุคคลและนาประสบการณ์
เหล่านั้นมาวิเ คราะห์และสัง เคราะห์เป็นองค์ความรู้ และเมื่ อปฏิบัติ
บ่อยๆ ซ้าๆ จะพั ฒ นาเป็น ทักษะ สั่ง สมเป็น ความเชี่ ยวชาญในที่สุด
ดังที่จอห์นดุย (John Dewey) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
นั้นเกิดจากการมีประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้นเอง และสามารถ
เรีย นรู้ไ ด้ตลอดชี วิต (Dewey, 1934) และนาไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลง
ความคิดและพฤติกรรม โดยเฉพาะด้านความคิดนั้นเป็นพลังที่นาไปสู่
การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (Dewey, 1997)
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ การด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ในโลกปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นการศึกษาที่แท้ จริงจึงมีจุดเน้นที่สาคัญคือ การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการเจริญเติบโต (Growth) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศักยภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการคิดขั้นสูง
เช่ น การคิ ดวิ เ คราะห์ การคิ ดสั ง เคราะห์ การคิ ดอย่ างเป็ นระบบ
การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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บทบาทของผู้สอนคือการสร้างแรงปรารถนา แรงบั นดาลใจ
ในการเรียนรู้ การชี้แนะให้ผู้เ รียนมี จินตนาการสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียน
ใช้ ศั ก ยภาพของตนเองในการเรีย นรู้ผ่า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ การคิ ด
ไตร่ตรอง และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทบาทผู้สอนดังกล่าวนี้
เป็นรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การเรียนรู้อะไรต้อ งตระหนัก ถึง คุณภาพ สามารถเข้าถึง การเรียนรู้
เพื่อสร้างความเท่าเทียม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หมายถึง การที่ ผู้สอน
ในฐานะที่เป็นโค้ชของผู้เรียน (Teacher as the Coach) ดาเนินการ
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ กระบวนการเรี ย นรู้
กระบวนการคิดขั้นสูง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้วิธีการ
สร้างกระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต (Growth mindset)
การสร้างบรรยากาศทางบวก (Affirming) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรี ย นรู้ (Feed–up) การใช้ พ ลั ง ค าถาม (Power questions)
การชี้แนะเพื่อการรู้คิด (Cognitive guide) การเป็นนั่งร้านการเรียนรู้
(Scaffolding) การให้ ค วามเอื้ อ อาทร (Caring) การก ากั บ ติดตาม
ความก้า วหน้า ทางการเรีย นรู้ (Monitoring) การประเมินเพื่อการ
เ รี ย น รู้ ( assessment for learning) ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ย้ อน ก ลั บ
(Feedback) และการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ อ ยอดด้ ว ยตนเอง
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( Feed–forward) (Costa & Gramston, 2002; Downey, 2003; Feather
& Aznar, 2011; Kise, 2017; Ellison & Carolee, 2009; Whitmore, 2009;
Knight, 2011; DoFour & DoFour, 2012; Morel & Cushman, 2012;
Sweeney, 2013)
การโค้ชมีประโยขน์ที่ สาคัญ คือ ท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการ
ทางความคิดเพื่อการเติบโต (Growth mindset) มีทักษะกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดขั้นสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีวินัยในการ
เรียนรู้ กากับตนเอง มีทักษะในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
ได้ อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นคุ ณลั กษณะที่ จ าเป็นอย่ างมากในโลกอนาคต
(Dweck, 2006; Middleton & Perks, 2014; Gregory & Kaufeldt, 2015;
Marz & Hertz, 2015; Duckworth, 2016; Fogarty, 2016; Goldberg, 2016;
Hildrew, 2018; Smith & Firth, 2018)
การโค้ชเป็นบทบาทของผู้สอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และพั ฒนาตนเองได้อย่างเต็ มตามศั กยภาพ เป็นการช่วยทาให้ผู้เรี ยน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นทักษะจาเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจาเป็นต้องมี
ในโลกปัจจุบันและอนาคต และเป็น Soft skills ในการโค้ชเพื่อเสริมสร้าง
Soft skills ให้เกิดกับผู้เรียนซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในยุคดิจิทัล
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2. รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “3Es”
นั กวิ ชาการเกี่ ยวกั บการโค้ ชหลายท่ าน ได้ น าเสนอแนวคิด
หลักการและเทคนิคเกี่ยวกับการโค้ชไว้อย่างหลากหลาย โดยรวมแล้วได้ให้
แนวคิดเกี่ ยวกั บการโค้ชไว้ ว่า เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรี ยนรู้
ด้ านต่ างๆ ตลอดจนทั กษะการเรียนรู้ ทั กษะการคิ ด ด้ วยการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้เป็นสาคัญ
โดยการใช้วิธีการที่สอดคล้องกับแนวคิดมนุษยนิยม ด้วยการ
กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นก าหนดเป้ า หมายและวิ ธี การเรี ย นรู้ ด้ วยตนเอง
การใช้พลังคาถาม การสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ แรงปรารถนา
การให้คาแนะนา คาชี้แนะที่ปราศจากการตัดสินและการสั่งการ การให้ข้อมูล
ย้ อนกลั บ การให้ ผู้ เรี ยนสะท้ อนคิ ด ตรวจสอบตนเองประเมิ นตนเอง
ก ากับตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง โดยมี ความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
จากการวิ เคราะห์แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการโค้ ชของนั กวิ ชาการ
รวมทั้งผลการวิจัยต่างๆ ได้ทาให้เห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในบริบทโลกยุคปัจจุบันนั้น เน้นการกระตุ้นมิติด้านใน (inner) ของผู้เรียน
มากกว่าการอบรมสั่งสอนและการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียน
โดยตรง
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อันเนื่องมาจากบริบทในปัจจุบันผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้
ต่างๆ ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ประกอบกับมีความรู้ใหม่
เกิดขึ้นอย่ างรววดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกั บความหลากหลายของ
ผู้ เรี ยนในด้ านวิ ธี คิ ด วิ ธี การเรี ยนรู้ ลั กษณะนิ สั ย ระดั บความสามารถ
ที่ แตกต่างกัน ท าให้ผู้สอนไม่ สามารถนาความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
ได้อีกต่อไป อีกทั้งผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิดขั้ นสูง
(higher–order thinking) มีทักษะการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นปัจจัย
ที่ ท าให้ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้
มาเป็นโค้ช เป็นโค้ชของผู้เรียน (teacher as the coach) เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ด้วยเหตุที่การโค้ชเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
และพั ฒนาได้ ด้ วยตนเอง ผ่ านวิ ธี ก ารโค้ ชแบบต่ างๆ ซึ่ ง มี หลั กฐาน
จากผลการวิจัยที่ผ่านแสดงให้เห็นว่าการโค้ชสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า รูปแบบการโค้ช บทบาทการโค้ช
ที่สาคัญและจาเป็นในการโค้ชนั้นควรเป็นอย่างไร
จากการศึกษาแนวคิดหลักการโค้ชของนักวิชาการหลายท่ าน
ได้ แสดงให้ เห็ นในเบื้ องต้ นว่ า บทบาทการโค้ ช มี หลายประการ เช่ น
การสร้างความไว้วางใจ (trust) การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน การเสริมสร้างกระบวนการทางความคิด
เพื่อการเติบโต (Growth mindset) การกระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย
และวิธีการเรียนรู้ของตนเอง การใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูง การ
สร้างแรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเอง การติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ การให้คาแนะนาชี้แนะ
การส่งเสริมสนับสนุน การกระตุ้นให้จัดการตนเอง การเปิดโอกาสให้ประเมิน
ตนเอง การกระตุ้นให้ปรับปรุงและพั ฒนาตนเอง การประเมินเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีบทบาทอื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายประการ
จากการสังเคราะห์เอกสารต่างๆ เช่น Berger, 2003; Downey,
2003; Bossidy, & Charan, 2004; Kauffman, 2006; Stix, Andi, & Hrbex,
2006; Stotzfus, 2008; Ellison, & Hayes, 2009: Whitmore, 2009; Dickson,
2011; Knight, 2011; Duhigg, 2012; Morel, & Cushman, 2012; Sweeney,
2013; Marquardt, 2014; Costa, & Gramston, 2015; Gregory, & Kaufeldt,
2015; Stone, & Heen, 2015; Campbell, 2016; Fogarty, 2016; Goldberg,
2 0 1 6 ; Markham, 2016; Gill, & Thomson, 2 0 1 7 ; Kise, 2017;
Nieuwerburgh, 2017; Poliner, & Benson, 2017; Sweeney, & Harris,
2017; York – Barr, & others, 2017; Abdulla, 2017; Fogarty, Kerns, &
Pete, 2018; Knight, 2018 ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ท าให้ พบว่ า การโค้ ช เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพผู้ เ รี ย นนั้ น ประกอบด้ วย
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3 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพัน (Engage) การเสริมพลัง
การเรียนรู้ (Empower) และการสร้างความกระตือรือร้น (Enliven)
Engage หมายถึง ความยึดมั่นผูกพัน การทาให้เกิดความสนใจ
ความไว้ วางใจ ความดึ งดู ด ความยึ ดมั่ น ความผู กพั น การมี ส่ วนร่ วม
การยอมรั บนั บถื อ การเชื่ อมต่ อเข้ าด้ วยกั น และปฏิ สั มพั นธ์ ที่ น าไปสู่
ความสาเร็จ
Empower หมายถึง การเสริมสร้างพลังอานาจ การให้อานาจ
การตัดสินใจในการกระทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความเป็นตัวตน
ของตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง กระตุ้นให้เห็นความสามารถของตนเอง
ทาให้พึ่งพาตนเองได้ ผู้เขียนใช้คาว่า “เสริมพลังการเรียนรู้ ” แทนคาว่า
การเสริมสร้างพลังอานาจ
Enliven หมายถึง ความกระตือรือร้น ความตื่นเต้น ความท้าทาย
มี แรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความสนุกสนาน ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นพลังในการกระทาสิ่งต่างๆ
ให้สาเร็จ
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เรียกองค์ประกอบการโค้ชทั้ง 3 ประการนี้ว่า รูปแบบการโค้ช
“3Es” โดยที่ องค์ประกอบทั้ ง 3 ประการ มี ความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน
โค้ชเลือกใช้วิธีการโค้ชหรือผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบท
ของการโค้ช โดยไม่จากัดว่าจะต้องเริ่มจากองค์ประกอบใด ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งสามประการ เป็นปัจจัยที่ทาให้การโค้ชของผู้สอนประสบความสาเร็จ คือ
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สามารถแสดงแผนภาพได้ดังนี้

Engage
Learner’s
potential
Empower

Enliven

แผนภาพ 1 รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3Es
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โดยที่ องค์ ประกอบทั้ ง 3 ประการนี้ มี ความเกี่ ยวข้ องและ
เชื่ อมโยงกั น มี ความสั มพั นธ์ กั นในลั กษณะที่ เป็ น องค์ รวม (Holistic)
ที่ ผู้ สอนในฐานะของการเป็ นโค้ ชใช้ ส าหรั บการโค้ ชผู้เรียนอย่างเป็น
ธรรมชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Here and now)
ไม่มีขั้นตอนตายตัวว่าจะต้องเริ่มจากองค์ประกอบใดไปสู่องค์ประกอบใดหรือ
ต้องมีทิศทางอย่างไร
ผู้ ส อนในฐานะที่ เป็ นโค้ ชจะต้ องเลื อกใช้ หรื อผสมผสาน
องค์ประกอบของการโค้ชทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ การสร้างความยึดมั่นผูกพัน
การเสริมสร้างพลังการเรียนรู้และการสร้างความกระตือรือร้น ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัว มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
สถานการณ์ 1

Engage / Empower / Enliven

สถานการณ์ 2

Engage + Empower

สถานการณ์ 3

Engage + Enliven

สถานการณ์ 4

Empower + Enliven

สถานการณ์ 5

Engage + Empower + Enliven

แผนภาพ 2 การเลือกใช้และผสมผสานองค์ประกอบของการโค้ช
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ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการสอน
หรือการถ่ายทอดความรู้
มาเป็นโค้ชของผู้เรียน
(Teacher as the Coach)
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพ
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3. บทบาทการโค้ชตามรูปแบบ “3Es”
บทบาทการโค้ช คือ แนวปฏิบัติการโค้ชสาหรับผู้สอนที่ช่วยทา
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การโค้ชตามรูปแบบ “3Es” มีบทบาท
การโค้ชในแต่ละด้าน ได้แก่ บทบาทการโค้ชด้าน Engage บทบาทการโค้ช
ด้าน Empower และบทบาทการโค้ชด้าน Enliven ดังต่อไปนี้
บทบาทการโค้ชด้าน Engage เพื่อเสริมสร้าง Soft skills ประกอบด้วย
1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน
5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
แสดงแผนภาพรูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “3Es”
ส่วนขยาย Engage ได้ดังนี้
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5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสวนกลับ

4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม
และประคับประคองผู้เรียน

3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดี
บนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ

1. สร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดกับผู้เรียน

Engage
Learner’s
potential

Empower

Enliven

แผนภาพ 3 รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน “3Es” ส่วนขยาย Engage
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บทบาทการโค้ชด้าน Empower เพื่อเสริมสร้าง Hard skills ประกอบด้วย
6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
11. ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
13. ให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา
15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แสดงแผนภาพรูปแบบการโค้ชเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพผู้เรี ยน “3Es”
ส่วนขยาย Empower ได้ดังนี้
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15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้

14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิด
สู่การปรับปรุงและพัฒนา

13. ให้กาลังใจและเสริมพลัง
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน

12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

11. ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูง
ด้านต่างๆ ของผู้เรียน

10. กระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย

9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย

8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัย
ในการเรียนรู้และนาตนเอง

7. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ของตนเอง

6. กระตุ้นผู้เรียน
ให้มี Growth mindset

Empower
Learner’s
potential

Enliven

Engage

แผนภาพ 4 รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน “3Es” ส่วนขยาย Empower
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บทบาทการโค้ชด้าน Enliven เพื่อเสริมสร้าง Soft skills และ Hard skills
ประกอบด้วย
16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้
19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
แสดงแผนภาพรูปแบบการโค้ชเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพผู้เรี ยน “3Es”
ส่วนขยาย Enliven ได้ดังนี้
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20. แสดงออกถึงความ
กระตือรือร้นและการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

19. กระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นและพยายาม
ในการเรียนรู้

18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศ
ที่กระตือรือร้น
และเอื้อต่อการเรียนรู้

17. กระตุ้นแรงจูงใจภายใน
และความต้องการเรียนรู้
สิ่งที่ท้าทาย

16. กระตุ้นแรงบันดาลใจ
และแรงปรารถนา
ในการเรียนรู้

Enliven
Learner’s
potential

Engage

Empower

แผนภาพ 5 รูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “3Es” ส่วนขยาย Enliven
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จากการสังเคราะห์บทบาทการโค้ชเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
ตามรูปแบบการโค้ช “3Es” ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
บทบาทการโค้ชด้าน Engage ประกอบด้วย
1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน
5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
บทบาทการโค้ชด้าน Empower ประกอบด้วย
6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
11. ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
13. ให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา
15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้
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บทบาทการโค้ชด้าน Enliven ประกอบด้วย
16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้
19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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4. ศิลปะการโค้ช How to Success: จากบทบาทการโค้ชสู่แนวปฏิบัติ
จากการผู้เขียนได้สังเคราะห์รูปแบบการโค้ช 3Es เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่ประกอบด้วย Engage, Empower, Enliven และบทบาท
การโค้ช 20 รายการนั้น โค้ชควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่มี
สู ตรส าเร็จตายตั วที่ จะต้ องปฏิ บัติ เนื่องจากเป็น “ศิ ลปะของการโค้ ช
(The Art of Coaching)” ที่โค้ชจะต้องเรียนรู้และวิเคราะห์ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน (here and now) และตัดสินใจว่าจะโค้ชผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดด้วยบทบาทใด บางสถานการณ์ใช้การโค้ชบทบาท
Engage บางสถานการณ์ ใช้ บทบาท Engage ร่ วมกั บ Empower
บางสถานการณ์ อาจต้ องใช้ บทบาท Engage, Empower และ Enliven
ควบคู่กัน
เพื่อให้การแสดงบทบาทการโค้ชเป็นไปอย่างชัดเจนและมี ความ
หลากหลายสอดคล้องกั บสถานการณ์การโค้ช ผู้เขี ยนจึงได้ให้ แนวทาง
การปฏิ บั ติ ส าหรั บการโค้ ช ในแต่ ละบทบาท (20 บทบาท) บทบาทละ
5 แนวปฏิ บั ติ เพื่ ออ านวยความสะดวกในการน าไปใช้ งานและไม่ มาก
จนเกิ นไป ดังแผนภาพโครงสร้างบทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติการโค้ช
ต่อไปนี้
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4.1 ศิลปะการโค้ชด้าน Engage
Engage หมายถึ ง ยึ ด มั่ น ผู ก พั น กั นระหว่ า งผู้ส อน
และผู้เรียนเพื่อการไปสู่เป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน ผู้สอนในฐานะโค้ช
และผู้เรียน จาเป็นต้องมีความยึดมั่นผูกพันร่วมกัน ผู้สอนให้การดูแล
เอาใจใส่ผู้เรียน มองผู้เรียนด้วยใจให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของผู้เรียน
แต่ละคน จะทาให้ผู้สอนเข้าใจผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ดังที่ Albert Einstein
ได้กล่าวไว้ว่า “Look Deep into Nature, and then you will understand
everything better” (Feather and Aznar. 2011) ซึ่งเป็นพื้ นฐานที่ ส าคัญ
ที่สุดของการโค้ช เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
บนพื้นฐานของความไว้วางใจ
การที่ ผู้ ส อนจะท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น
กับผู้สอนได้นั้น มีปัจจัยสาคัญคือการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจผู้สอนแล้วจะช่วยทาให้เกิดความยึด
มั่ น ผู ก พั น ได้ ง่ า ยขึ้ น ดั ง นั้ น หากผู้ ส อนสามารถสร้า งความไว้ ว างใจ
ที่ ผู้เ รียนจะมอบให้กั บ ผู้ส อนได้แล้วความยึดมั่ นผูก พันจะเกิ ด ขึ้ น ได้
ไม่ยาก และเมื่อผู้เรียนได้มอบความไว้วางใจให้ผู้สอนแล้ว การโค้ชต่างๆ
จะเป็นไปอย่างราบรื่น
ธรรมชาติ ข องความยึ ด มั่ น ผู ก พั น นั้ น ต้ อ งมี ค วาม
ร่วมมือร่วมใจกันทั้งสองฝ่าย คือทั้งผู้สอนและผู้เรียนเปรียบเสมือน
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คู่รักที่ตกลงปลงใจหมั้นหมายกันไว้เพื่อเป้าหมายของการแต่งงานกั น
ในอนาคต นั่นหมายความว่าทั้ ง สองจะต้อ งมี ความยึ ดมั่นผูกพันกัน
ตลอดเวลาเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
เมื่อผู้สอนและผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพัน ในการที่จะ
พัฒนาศักยภาพร่วมกัน ย่อมทาให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพันอยู่กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
มีความมุ่งมั่น พยามยาม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เมื่ อ ผู้ส อนและผู้เ รียนความยึดมั่ นผูก พันต่อกั นแล้ ว
สิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นคือ การดารงรักษาความยึดมั่นผูกพันระหว่างผูส้ อน
และผู้เ รียนให้ คงอยู่ตลอดระยะเวลาของปฏิบัติกิ จ กรรมการเรียนรู้
ซึ่งการดารงรักษาความยึดมั่นผูกพันนี้ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวเอง
ความเป็ น ศาสตร์ คื อ การที่ ผู้ ส อนมี อ งค์ ค วามรู้
ทางวิชาการเกี่ ยวกั บ การดารงรักษาความยึดมั่ นผูก พัน เช่น ความรู้
เกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเสริ ม แรง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผล ความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น
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ส่วนความเป็นศิลป์ คือ การนาองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้
ให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์ที่อยู่ ตรงหน้า อย่างมีประสิท ธิภาพ เช่น
เลือกใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับลักษณะ
ธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เป็นต้น ซึ่งในความ
เป็ น ศิ ล ป์ นี้ นั บ ว่ า เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ผู้ ส อนประสบ
ความสาเร็จในการโค้ชผู้เรียน
การดารงรักษาความยึดมั่นผูกพัน นั้นเป็นสิ่งที่ผู้สอน
จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ตลอดช่ ว งระยะเวลาของการโค้ ช
เพราะผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อ หน่ายกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มีปริมาณ
มากเกิ นไปหรือที่ เรียกว่า cognitive overload ซึ่ง เป็นสาเหตุทาให้
สูญ เสียความยึดมั่ นผูก พัน ด้วยเหตุนี้ผู้สอนจึงต้องออกแบบกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายและ ตอบสนองความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียนปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สามารถดารงรักษา
ความยึดมั่นผูกพันของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
เมื่ อ ผู้เ รียนยัง คงมี ความยึดมั่ นผูก พัน กั บ ผู้ส อนและ
กิ จ กรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้เ รียนจะมีความมุ่ งมั่นและความพยายาม
ในการพัฒนาตนเอง บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่ามีผู้สอนคอยดูแล
เอาใจใส่ เป็นนั่งร้านทางการเรียนรู้ ประคับประคองไปสู่จุดมุ่งหมาย
ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัย
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สาหรับบทบาทการโค้ชด้าน Engage มีแนวปฏิบัติดังนี้

1) สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน
การสร้ างความไว้ วางใจ มาจาก Soft skills ของโค้ ช
หมายถึง การทาให้ผู้เ รีย นมอบความไว้เ นื้อ เชื่ อใจ ความเชื่ อ มั่ น
การให้ความเชื่อถือที่ผู้เรียนมอบให้กับโค้ช (Clarke, 2013; Gregory, &
Kaufeldt, 2015; Campbell, 2016; Fogarty, 2016; Gill, & Thomson,
2017; Knight, 2018)
ความไว้วางใจเกิดจากการที่โค้ชมีความจริงใจทั้งภาษาพูด
และภาษากาย เมื่ อโค้ชมี ความจริงใจจากภายในแล้วจะแสดงพฤติกรรม
ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อผู้เรียนมีความไว้วางใจจะเอื้อต่อการมีความ
ปรารถนาในการเรียนรู้ (passion) ร่วมกับความเมตตา ความเอื้ออาทร
(caring)
อีกทั้งความรับผิดชอบในสิ่งที่พูดและการกระทาที่ แสดง
พฤติกรรมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้การมีอารมณ์มั่นคง รวมถึง
การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมอบความ
ไว้วางใจให้กับผู้สอน
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การสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับผูเ้ รียน เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ ส าคัญที่ สุดของการโค้ช เพราะเป็นการเปิดใจผู้เรียนในการที่จะเรียนรู้
ร่วมกับโค้ช มี แนวปฏิบัติเพื่ อสร้างความไว้ วางใจให้เกิ ดกับผู้เรียนดั ง นี้
1) คิ ด พู ด และท าในสิ่ งที่ ตรงกั น 2) เห็ นอกเห็ นใจ ไต่ ถามทุ กข์สุข
3) ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา 4) ปฏิบัติสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
และ 5) แสดงออกทางอารมณ์อย่างมีความมั่นคง (Clarke, 2013; Gregory,
& Kaufeldt, 2015; Campbell, 2016; Fogarty, 2016; Gill, & Thomson,
2017; Knight, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. คิด พูด และทาในสิ่งที่ตรงกัน

2. เห็นอกเห็นใจ ไต่ถามทุกข์สุข
แนวปฏิบัติ
การสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดกับผู้เรียน

3. ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
4. ปฏิบัติสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

5. แสดงออกทางอารมณ์
อย่างมีความมั่นคง

แผนภาพ 6 แนวปฏิบัติการสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับผู้เรียน
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2) สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับ
นับถือ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธที่ดีต่อกันในแนวราบ ระหว่างโค้ช
และผู้เรีย น โค้ช ให้การยอมรับ นับ ถื อผู้ เ รีย นในฐานะที่มีส ามารถ
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนให้การยอมรับนับถือโค้ชในฐานะ
ที่ เ ป็ น ผู้ ก ระตุ้ น ชี้ แ นะและร่ ว มเรี ย นรู้ ไ ปด้ ว ยกั น (Brookhart, 2006;
Brower, & Kellr, 2006; Tomlison, & McTighe, 2006; Ellison, & Hayes,
2009; Hattie, 2009; Duckor, 2014; Erickson, & Lanning, 2014; Costa, &
Garmston, 2015; Campbell, 2016; Duckworth, 2016; Elickson,
Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson, 2017; Yeh, 2017; Bergin,
2018; Boniwell, & Smith, 2019; Knight, 2018)
โดยถือเป็นหน้าที่ของโค้ชในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กั บ ผู้ เ รี ย นบนพื้ น ฐานของการเคารพนั บ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดย มี
แนวปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ ดังนี้
1) ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย 2) พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์ 3) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องอื่นที่ผู้เรียนสนใจ 4) กล่ าวขอบคุณหรือขอโทษ ตามแต่ละ
โอกาส และ 5) ยอมรับความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน (Brookhart,
2006; Brower, & Kellr, 2006; Tomlison, & McTighe, 2006; Ellison, &
Hayes, 2009; Hattie, 2009; Duckor, 2014; Erickson, & Lanning, 2014;
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Costa, & Garmston, 2015; Campbell, 2016; Duckworth, 2016;
Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson, 2017; Yeh, 2017;
Bergin, 2018; Boniwell, & Smith, 2019; Knight, 2018) แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย

2. พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์
แนวปฏิบัติ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
บนพื้นฐานของ
การยอมรับนับถือ

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่น
ที่ผู้เรียนสนใจ
4. กล่าวขอบคุณหรือขอโทษ
ตามแต่ละโอกาส
5. ยอมรับความคิดเห็น
หรือเหตุผลที่แตกต่างกัน

แผนภาพ 7 แนวปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
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3) ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เ รี ย นด้ ว ยความเคารพศั ก ดิ์ ศ รี
ความเป็ นมนุษ ย์ หมายถึง การกระทาของโค้ช ต่อผู้เรีย นโดยการ
ให้ เ กี ย รติ ให้ ค วามยุ ติ ธ รรม ให้ ค วามเสมอภาคโดยไม่ แ บ่ ง แยก
ให้ความปลอดภัยในชีวิตและจิตใจ และมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ ผู้ เ รี ย น (Hare, 2006; Whitmore, 2009; Gregory, & Kaufeldt, 2015;
Cain, & others, 2016; Gill, & Thomson, 2017; Yeh, 2017; Patphol,
2018)
การปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์นั้นเป็นสิ่งสาคัญมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง รักตนเอง มี ความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้ วนเป็ นปั จ จั ยพื้ นฐานของการเรี ยนรู้ ที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ ด้ วยเหตุ นี้
โค้ชจึงจาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และนามาสู่การประพฤติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนกลายเป็น
คุณลักษณะนิสัยของโค้ชเอง โดยมี แนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้เรียน
ด้ ว ยความเคารพศั ก ดิ์ ศ รีค วามเป็น มนุ ษ ย์ ดั ง นี้ 1) ให้เกียรติผู้เรียน
2) ให้ความยุ ติธรรม 3) ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก 4) ให้ ความ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ และ 5) มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ สูงสุด
แก่ ผู้ เ รี ย น (Hare, 2006; Whitmore, 2009; Gregory, & Kaufeldt, 2015;
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Cain, & others, 2016; Gill, & Thomson, 2017; Yeh, 2017; Patphol,
2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

1. ให้เกียรติผู้เรียน

2. ให้ความยุติธรรม

แนวปฏิบัติ
การปฏิบัติต่อผู้เรียน
ด้วยความเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. ให้ความเสมอภาค
โดยไม่แบ่งแยก
4. ให้ความปลอดภัยทั้งร่างกาย
และจิตใจ
5. มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน

แผนภาพ 8 แนวปฏิบัติการปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
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4) ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน
การตรึงความสนใจเอาใจใส่ติดตามและประคับประคอง
ผู้เรียน หมายถึง การปฏิบัติของโค้ชเพื่อกระตุ้นและตรึงความสนใจ
ในการเรียนรู้ มีจิตใจจดจ่อ (mind on) อยู่กับกิจกรรมการเรีย นรู้
ดู แ ลกระบวนการเรี ย นรู้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และเป็ น นั่ งร้า น
ประคับประคองให้เกิดการเรียนรู้ (Clarke, 2013; Dove, Honigsfeld, &
Cohan, 2014; Middleton, & Perks, 2014; Sanzo, Myran, & Caggiano,
2014; Blackburn, 2016; Ginsberg, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015;
Fogarty, 2016; Garrison, 2016; Hazel, 2016; Markham, 2016; Gill, &
Thomson, 2017; Abdulla, 2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Smith,
& Firth, 2018)
การตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคอง
ผู้เรียนนี้ จะช่วยทาให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อ และจิตใจที่ยึดมั่นผูก พัน
อยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งเอื้อต่อการบรรลุ ผลลัพธ์
การเรีย นรู้ (learning outcomes) ส่วนการดูแลเอาใจใส่ ติดตาม
จะท าให้ โ ค้ ช ทราบความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นรู้ ตลอดจนปัญ หา
และอุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้สามารถประคับประคอง
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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โดยมี แนวปฏิบัติเพื่ อตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม
และประคับประคองผูเ้ รียน ดังนี้ 1) ลาดับกิจกรรมตามธรรมชาติและความ
สนใจ 2) ปรั บกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์ 3) ดูแลกระบวนการ
เรียนรู้ 4) เฝ้าติดตามความก้าวหน้า และ 5) ประคับประคองจนเกิด
การเรี ยนรู้ (Clarke, 2013; Dove, Honigsfeld, & Cohan, 2014; Middleton,
& Perks, 2014; Sanzo, Myran, & Caggiano, 2014; Blackburn, 2016;
Ginsberg, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Fogarty, 2016; Garrison,
2016; Hazel, 2016; Markham, 2016; Gill, & Thomson, 2017; Abdulla,
2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Smith, & Firth, 2018) แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
1. ลาดับกิจกรรมตามธรรมชาติ
และความสนใจ
แนวปฏิบัติ
การตรึงความสนใจ
เอาใจใส่ ติดตาม และ
ประคับประคองผู้เรียน

2. ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับ
สถานการณ์
3. ดูแลกระบวนการเรียนรู้
4. เฝ้าติดตามความก้าวหน้า
5. ประคับประคองจนเกิดการเรียนรู้

แผนภาพ 9 แนวปฏิ บั ติ ก ารตรึ ง ความสนใจ เอาใจใส่ ติ ด ตาม และ
ประคับประคองผู้เรียน
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5) ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
การฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสวนกลับ หมายถึง การปฏิบัติของโค้ชในการตั้งใจฟังให้ได้ยิน
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรีย นซึ่ งแฝงอยู่ด้านใน เข้ า ใจเหตุผล
และสภาพอารมณ์ ไม่ ด่ ว นสรุ ป หรื อ ตั ด สิ น ผู้ เ รี ย นตามความคิด
ความรู้สึกของโค้ชโดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ (Ellison, & Hayes,
2009; Clarke, 2013; Abdulla, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Hildrew,
2018; Knight, 2018; Nieuwerburgh, 2017)
การฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง มี ค วามหมายมากกว่ า เพี ย งแค่
การได้ยินเสียงเท่านั้น แต่เป็นการได้ยินลึกเข้าไปในจิตใจของผู้เรียน
ว่าผู้เรียนกาลังคิดอะไร ต้องการอะไร มีความรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น
โค้ชไม่ด่วนสรุปสิ่งที่ได้ยินเพียงผิวเผิน ตามความคิด
และมุมมองของตนโดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ หรือตอบสนองสิ่งที่
ได้ยินไปยังผู้เรียนโดยที่ยังไม่ผ่านการสะท้อนคิดใคร่ครวญ การฟังอย่าง
ลึ ก ซึ้ ง ช่ ว ยท าให้ ก ารโค้ ช ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
ได้อย่างแท้จริง
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โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อการฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป
ไม่ ด่วนตัดสิน ไม่ ด่วนสวนกลับ ดังนี้ 1) ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ
สื่ อสาร 2) สั งเกตภาษากายที่ ผู้ เ รี ย นแสดงออก 3) ซั กถามข้ อมู ล
ที่เกี่ยวข้ องอย่ างรอบด้ าน 4) ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ และ
5) ตอบสนองผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ นุ่ มนวล (Ellison, & Hayes, 2009;
Clarke, 2013; Abdulla, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Hildrew, 2018;
Knight, 2018; Nieuwerburgh, 2017) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร
2. สังเกตภาษากายที่ผู้เรียนแสดงออก

แนวปฏิบัติ
การฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสวนกลับ

3. ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
4. ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ

5. ตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีการนุ่มนวล

แผนภาพ 10 แนวปฏิบัตกิ ารฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสวนกลับ
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สรุ ป ศิ ล ปะการโค้ ชด้ าน Engage ที่ ป ระกอบด้ วยบทบาท
การโค้ช (coaching roles) และแนวปฏิบัติการโค้ช (guidelines) ตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นได้ดังนี้
บทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติด้าน Engage
1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน
1) คิด พูด และทาในสิ่งที่ตรงกัน
2) เห็นอกเห็นใจ ไต่ถามทุกข์สุข
3) ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
4) ปฏิบัติสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
5) แสดงออกทางอารมณ์อย่างมีความมั่นคง
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
1) ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
2) พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่นที่ผู้เรียนสนใจ
4) กล่าวขอบคุณหรือขอโทษตามแต่ละโอกาส
5) ยอมรับความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน
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3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1) ให้เกียรติผู้เรียน
2) ให้ความยุติธรรม
3) ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก
4) ให้ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
5) มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน
1) ลาดับกิจกรรมตามธรรมชาติและความสนใจ
2) ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์
3) ดูแลกระบวนการเรียนรู้
4) เฝ้าติดตามความก้าวหน้า
5) ประคับประคองจนเกิดการเรียนรู้
5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
1) ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร
2) สังเกตภาษากายที่ผู้เรียนแสดงออก
3) ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
4) ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ
5) ตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีการที่นุ่มนวล
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4.2 ศิลปะการโค้ชด้าน Empower
Empower หมายถึง เสริมสร้างพลังการเรียนรู้โดยผู้สอน
ในฐานะที่ เ ป็ น โค้ ช ให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น ได้ แก่ ความเชื่ อมั่ นในตนเอง
(self-efficacy) การกาหนดเป้าหมายให้กับตนเอง (self-direction) การกากับ
ตนเอง (self-regulation) และการควบคุมตนเอง (self-control)
องค์ป ระกอบด้านการเสริม พลัง การเรียนรู้นี้ เป็นมิติของ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง Hard skills ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ทางด้านการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ผู้สอนในฐานะโค้ช ให้การเสริมสร้างพลังในตนแก่ผเู้ รียน
อย่างต่อเนื่อง
การเสริม พลังการเรียนรู้ให้กั บผู้เรียนนั้น ผู้ส อนสามารถ
ทาได้หลายวิธีการ เช่น ด้วยการใช้คาพูด การใช้คาถามกระตุ้นการคิด
ขั้ น สู ง การไตร่ ต รองและน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ
ทางความคิด (Transform thinking) จากกระบวนการทางความคิด
แบบติดยึด (Fixed mindset) ไปสู่กระบวนการทางความคิดเพื่อการ
เติบโต (Growth mindset)
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เมื่ อ ผู้ เ รี ย นเป็ น คนที่ มี Growth mindset แล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น ตามมาอย่ างแน่น อนคื อ ผู้ เ รีย นจะมี ค วามคิ ด ว่ า การเรีย นรู้
สิ่ ง ใหม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทาย รั ก การเรี ย นรู้ มุ่ ง มั่ น อดทน พยายาม
และรักการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้สอนในฐานะโค้ชควรให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต หรือ Growth mindset
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เนื่องจาก Growth mindset เป็นระบบคิด
ที่ติดตัวผู้เรียน เพราะ Disruption ในโลกปัจจุบัน เต็มไปด้วยมีความรู้
ต่างๆ มากมาย ที่ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
อีกทั้งความรู้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนผู้สอน
ไม่สามารถนาความรู้มาบอกผู้เรียนได้อีกต่อไป ดังนั้นผู้สอนในฐานะโค้ช
จึงมีหน้าที่สาคัญในการเปลี่ยน Fixed mindset ของผู้เรียนให้เป็น
Growth mindset เพื่ อ เป็ น การสร้ า งระบบคิ ด หรื อ กระบวนทั ศ น์
ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในระยะยาวซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
อย่างยั่งยืน
สาหรับบทบาทการโค้ชด้าน Empower มีแนวปฏิบัติดังนี้
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6) กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
การกระตุ้ น ผู้ เ รี ย นให้ มี Growth mindset หมายถึ ง
การทาให้ผู้เรียนมีความคิดความเชื่อที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ ให้เห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ มีจิตใจที่รักการเรียนรู้ มองการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่ง
ที่ ท้ า ทายและน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาตนเองให้ มี ศั ก ยภาพในการ
ท าประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวมได้ ม ากขึ้ น (Clarke, 2013; Gregory, &
Kaufeldt, 2015; Marz, & Hertz, 2015; Brock, & Hundley, 2016; Fogarty,
2016; Goldberg, 2016; Hildrew, 2018; Smith, & Firth, 2018)
ผู้ เ รี ย นที่ มี Growth mindset จะมองตนเองในด้ านบวก
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มองการเรียนรู้สิ่งใหม่ ว่าเป็นโอกาส
การพัฒนา เรียนรู้สิ่งใหม่ อย่างสม่าเสมอ มุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
อี ก ทั้ ง ใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและยื ดหยุ่ น
เพื่ อ การพั ฒนาตนเองและผู้ อื่ น สะท้ อ นคิ ดเพื่ อน าไปสู่ การปรั บปรุ ง
และพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนาบุคคลอื่น
ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโค้ชอีกประการหนึ่ง
ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี Growth mindset ในการเรียนรู้
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การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี Growth mindset ได้นั้น โค้ชจะต้อง
มี Growth mindset ก่ อน โดยการเรี ยนรู้ และพั ฒนาตนเองจากเพื่ อน
ร่วมวิชาชีพ ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ดีที่ดีสุดสาหรับผูเ้ รียน
และเชื่อมั่นว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประสบความสาเร็จได้
การกระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ชี้แนะให้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้ 2) ให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ 3) ยกตัวอย่างบุคคลที่มี Growth mindset 4) ให้ผู้เรียน
ตรวจสอบ Growth mindset ของตนเอง และ 5) ชี้ ให้ ผู้ เรี ยนเห็นว่า
มีพัฒนาการของ Growth mindset (Clarke, 2013; Gregory, & Kaufeldt,
2015; Marz, & Hertz, 2015; Brock, & Hundley, 2016; Fogarty, 2016;
Goldberg, 2016; Hildrew, 2018; Smith, & Firth, 2018) แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
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1. ชี้แนะให้เห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์
แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นผู้เรียน
ให้มี Growth mindset

3. ยกตัวอย่างบุคคลที่มี
Growth mindset
4. ให้ผู้เรียนตรวจสอบ
Growth mindset ของตนเอง
5. ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่ามีพัฒนาการ
ของ Growth mindset

แผนภาพ 11 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
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7) กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นก าหนดเป้ า หมายการเรี ย นรู้
ของตนเอง หมายถึง การกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย
ในการเรีย นของตนเองได้ รู้ว่า ตนเองมี ความรู้ความสามารถอะไร
รู้ ค วามต้ อ งการของตนเองว่ า ต้ อ งเรี ย นรู้ สิ่ ง ใดเพิ่ ม เติ ม ก าหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ของตนเองได้ว่า การเรียนรู้จะมีประโยชน์อะไร
(Blackburn, 2016; Campbell, 2016; Duckworth, 2016; Bloomberg, &
Pitchford, 2017; Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson,
2017; Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017, Knight, 2018; McGuire, 2018;
Boniwell, & Smith, 2019)
การกระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ของตนเอง
ช่วยท าให้ผู้เรียนมี ความผูกพั นอยู่กั บกิ จกรรมการเรี ยนรู้ รู้สึกว่าตนเอง
เป็ นเจ้ าของการเรี ยนรู้ อี กทั้ งเป็ นการท าให้ ผู้ เรี ยนมี แรงจู งใจภายใน
ต่อการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อความมุ่งมั่นพยายามอีกด้วย
การให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง มีแนว
ปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) ถามผู้ เรี ยนว่าต้ องการเรี ยนรู้สิ่งใด 2) ถามผู้ เรียนว่า
มีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร 3) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดเป้าหมายการเรียนรู้
ของตน 4) ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายของตนกับบุคคลอื่น และ
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5) ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง (Blackburn,
2016; Campbell, 2016; Duckworth, 2016; Bloomberg, & Pitchford,
2017; Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson, 2017;
Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017, Knight, 2018; McGuire, 2018;
Boniwell, & Smith, 2019) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ถามผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้
สิ่งใด

แนวปฏิบัติ
การให้ผู้เรียนกาหนด
เป้าหมายการเรียนรู้
ของตนเอง

2. ถามผู้เรียนว่า
มีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร
3. ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
เป้าหมายการเรียนรู้ของตน

4. ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป้าหมายของตนกับบุคคลอื่น
5. ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง

แผนภาพ 12 แนวปฏิบัตกิ ารให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
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8) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
การกระตุ้นให้ผู้เรีย นมี วินัย ในการเรีย นรู้และนาตนเอง
หมายถึ ง การท าให้ ผู้ เ รี ย นสามารถก าหนดทิ ศ ทางการเรี ย นรู้
ของตนเองได้ กากับ ตนเองให้ป ฏิบั ติตามทิศทางดังกล่า วได้ และ
ควบคุ ม ตนเองไม่ ใ ห้ อ อกนอกทิ ศ ทางการเรี ย นรู้ ไ ด้ (Middleton, &
Perks, 2014; Costa, & Garmston, 2015; Ginsberg, 2015; Fogarty, 2016;
Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson, 2017; Abdulla,
2017; Bergin, 2018; Knight, 2018)
การมีวินัยในตนเองเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรู้ ผู้เรียนที่มีวินัยในตนเองจะประสบความสาเร็จในการเรียนรู้
ได้มากกว่าผู้เรียนที่ขาดวินัย การมีวินัยช่วยทาให้ผู้เรียนควบคุมตนเองและ
กากับตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งการมี
วินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะที่โค้ชจ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิ ดกับผู้เรียน
ไปพร้ อ มกั บ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ซึ่ ง มี แ นวปฏิ บั ติ ดั ง นี้
1) ให้ผู้เรียนวางแผนไปสู่เป้ าหมายด้วยตนเอง 2) สอบถามและติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 3) ให้การสะท้อนคิดความมีวินัยในการเรียนรู้
ของตนเอง 4) ชื่ นชมเมื่ อแสดงพฤติกรรมการมี วินัยในการเรียนรู้ และ
5) ยกตั วอย่ างบุ คคลที่ ประสบความส าเร็ จจากการมี วิ นั ยในตนเอง
(Middleton, & Perks, 2014; Costa, & Garmston, 2015; Ginsberg, 2015;
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Fogarty, 2016; Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, & Thomson,
2017; Abdulla, 2017; Bergin, 2018; Knight, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
1. ให้ผู้เรียนวางแผน
ไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
2. สอบถามและติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีวินัยในการเรียนรู้
และนาตนเอง

3. ให้การสะท้อนคิดความมีวินัย
ในการเรียนรู้ของตนเอง
4. ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรม
การมีวินัยในการเรียนรู้
5. ยกตัวอย่างบุคคล
ที่ประสบความสาเร็จ
จากการมีวินัยในตนเอง

แผนภาพ 13 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง

44 การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

9) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การกระตุ้ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นใช้ ก ระบวนการเรีย นรู้
ที่หลากหลาย หมายถึง การทาให้ผู้เ รีย นสามารถเลือกใช้ วิ ธี ก าร
เรีย นรู้ต่างๆ ที่นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเรีย นรู้ ประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ตลอดจนปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองได้ (Clarke, 2013; Costa, & Garmston,
2015; Goldberg, 2016; Fletcher, & Speirs, 2017; Gill, & Thomson, 2017;
Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017; McCrudden, & McNamara, 2018;
Smith, & Firth, 2018)
กระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่ งที่ มี ความส าคั ญที่ สุ ด ส าหรั บ
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างไร้ขีดจากั ด เพราะกระบวนการเรียนรู้คือหนทาง
ที่นาไปสู่องค์ความรู้ ความรู้ล้าสมัยได้ แต่กระบวนการเรียนรู้ จะไม่ล้ าสมั ย
ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการโค้ชให้มี ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถเลื อกใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ได้ อย่ างเหมาะสม อี กทั้ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อีกด้วย ซึ่งเมื่อ
ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้แล้ว มีแนวปฏิบัตสิ าหรับกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้ 1) ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง 2) ให้ น าเสนอกระบวนการเรี ยนรู้ ข องตนกั บบุ คคลอื่ น
3) ติดตามให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ 4) ให้การสะท้อนคิด
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ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ และ 5) เปิดโอกาสให้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม (Clarke, 2013; Costa, & Garmston, 2015;
Goldberg, 2016; Fletcher, & Speirs, 2017; Gill, & Thomson, 2017;
Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017; McCrudden, & McNamara, 2018;
Smith, & Firth, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ของตนเอง

แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย

2. ให้นาเสนอกระบวนการเรียนรู้
ของตนกับบุคคลอื่น
3. ติดตามให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนรู้

4. ให้การสะท้อนคิดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
5. เปิดโอกาสให้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม

แผนภาพ 14 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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10) กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
การกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
หมายถึ ง การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และใช้
กระบวนการคิดต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง การคิดเชิงบูรณาการ การคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็น Hard Skills ของผู้เรียน และนาการคิดไปสู่การ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้
(Costa, & Garmston, 2015; Boyle, & Charles, 2016; Cain, & others, 2016;
Fogarty, 2016; Collins, 2017; Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, &
Thomson, 2017; Nieuwerburgh, 2017; Antonetti, & Stice, 2018;
Boyatzis, & Jack, 2018; Hildrew, 2018; Smith, & Firth, 2018)
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดนั้น นอกจากจะเป็น
หน้าที่สาคัญของโค้ช ยังเป็นเป้าหมายของการโค้ชอีกด้วย ผู้เรียนควรได้รับ
การพัฒนาให้มีกระบวนการคิดในลักษณะของการบูรณาการไปกับกิจกรรม
การเรียนรู้ และควรพั ฒนาอย่ างต่อเนื่ องแบบค่อยเป็ นค่อยไป เวียน ย้ า
ซ้ า ทวน เพราะทั กษะกระบวนการคิ ด เป็ น Hard Skills ของผู้ เ รี ย น
ที่ ต้องกระตุ้นและพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้แบบ Active learning
จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบ Passive
learning นอกจากนี้การใช้พลังคาถาม (power question) ยังเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการคิดของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวปฏิบัติดังนี้
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1) ตั้งคาถามให้คิด 2) ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ให้แลกเปลี่ยน
กระบวนการคิดกับเพื่อน 4) จาลองสถานการณ์ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม
และ 5) ให้ การสะท้ อนคิ ดถึ งกระบวนการคิ ดของตนเอง (Costa, &
Garmston, 2015; Boyle, & Charles, 2016; Cain, & others, 2016; Fogarty,
2016; Collins, 2017; Elickson, Lanning, & French, 2017; Gill, &
Thomson, 2017; Nieuwerburgh, 2017; Antonetti, & Stice, 2018;
Boyatzis, & Jack, 2018; Hildrew, 2018; Smith, & Firth, 2018) แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
1. ตั้งคาถามให้คิด

2. ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการคิด
ที่หลากหลาย

3. ให้แลกเปลีย่ นกระบวนการคิดกับเพื่อน
4. จาลองสถานการณ์ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม

5. ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการคิด
ของตนเอง

แผนภาพ 15 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
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11) ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
การใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
Hard Skills ของผู้เ รียน หมายถึง การทาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ขั้นสูง (higher–order thinking) ด้วยการใช้คาถามเป็นสิ่งกระตุ้น
การคิดขั้ นสูง ของผู้เ รีย นเพื่อให้ผู้เ รีย นมี กระบวนการคิด เป็ น ของ
ตนเอง และพึ่งพาตนเองทางความคิดได้ (McTighe, & Wiggins, 2013;
Costa, & Garmston, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Adams, 2016;
Blackburn, 2016; Cain, & others, 2016; Markham, 2016; Crockett, &
Churches, 2017; Elickson, Lanning, & French, 2017; Poliner, & Benson,
2017; Abdulla, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Fogarty, Kerns, & Pete,
2018; Hildrew, 2018; McCrudden, & McNamara, 2018)
การคิดขั้นสูงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคน
ตัวอย่างการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
ผู้เรียนต้องได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคน
ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) ใช้คาถามปลายเปิด 2) ถามทีละคาถามและ
ให้เวลาให้คิด 3) ถามคาถามที่สัมพันธ์กับความคิดรวบยอด 4) ถาม
ให้ผู้เรียนให้เหตุผลสนับสนุนคาตอบของตน และ 5) ให้ข้อมูลย้อนกลับ
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ที่ไม่เฉลยคาตอบ แต่จูงใจให้คิดต่อ (McTighe, & Wiggins, 2013; Costa, &
Garmston, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Adams, 2016; Blackburn,
2016; Cain, & others, 2016; Markham, 2016; Crockett, & Churches, 2017;
Elickson, Lanning, & French, 2017; Poliner, & Benson, 2017; Abdulla,
2017; Antonetti, & Stice, 2018; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Hildrew,
2018; McCrudden, & McNamara, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ใช้คาถามปลายเปิด
2. ถามทีละคาถามและให้เวลาให้คิด
แนวปฏิบัติ
การใช้พลังคาถามกระตุ้น
การคิดขั้นสูงด้านต่างๆ
ของผู้เรียน

3. ถามคาถามที่สัมพันธ์
กับความคิดรวบยอด
4. ถามให้ผู้เรียนให้เหตุผล
สนับสนุนคาตอบของตน
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยคาตอบ
แต่จูงใจให้คิดต่อ

แผนภาพ 16 แนวปฏิบัตกิ ารใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
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12) ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กและตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้
ด้วยตนเอง หมายถึง การให้ผู้เ รีย นได้เ ลือกวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สนใจและถนัด เพื่อไปสู่ผ ลลัพธ์ข องการเรีย นรู้ ตลอดจนมี โ อกาส
ในการตัดสินใจต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การฏิบั ติกิจกรรมการเรีย นรู้
ของตนเอง โดยโค้ชให้คาแนะนา ชี้แนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อให้ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอสาหรับการเลือกและตัดสินใจ (Gregory, &
Kaufeldt, 2015; Blackburn, 2016; Cain, & others, 2016; Goldberg, 2016;
Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018;
Harris, Jones, & Huffman. 2018; Knight, 2018)
การที่ ผู้เ รียนมี โ อกาสและสิท ธิในการเลือกวิธีก ารเรียนรู้
และตัดสินใจด้วยตนเองนั้น เป็นการเสริมสร้าง Soft Skills ช่วยทาให้
เกิ ด ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของการเรี ย นรู้ ไ ด้ ม าก เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ มี
อิสรภาพ มีแรงจูงใจภายใน อีกทั้งช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้หลายประการ เช่น ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความมุ่ง มั่ น
นิสัยรักการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยปลดล๊อกศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ได้ ใ ช้ ศั ก ยภาพของตนเองในการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เปิ ด โอกาส
ให้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ง่ า ยมากกว่ า การเรี ย นรู้ ที่ ผู้เ รียน
ไม่มีโอกาสเลือกและตัดสินใจ
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การให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1) ถามความต้องการของผู้เรียน 2) เปิดโอกาสให้เลือก
และตั ดสิ นใจ 3) ให้ ข้ อมู ลเพื่ อการตั ดสิ นใจที่ ถูกต้ อง 4) แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การตัดสินใจกับผู้เรียน และ 5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการ
เลื อกและตั ดสิ นใจของตนเอง (Gregory, & Kaufeldt, 2015; Blackburn,
2016; Cain, & others, 2016; Goldberg, 2016; Nieuwerburgh, 2017;
Abdulla, 2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Harris, Jones, & Huffman.
2018; Knight, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ถามความต้องการของผู้เรียน

แนวปฏิบัติ
การให้ผู้เรียนเลือก
และตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. เปิดโอกาสให้เลือกและตัดสินใจ
3. ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การตัดสินใจกับผู้เรียน
5. ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการเลือก
และตัดสินใจของตนเอง

แผนภาพ 17 แนวปฏิบัติการให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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13) ให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
การให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนหมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพลังทางใจในการใช้ ค วาม
พยายาม เพื่ อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ มี ความซั บ ซ้ อ น
(complexity) ที่ต้องใช้พลังทางความคิด ความอดทนในการกากับ
ตนเองให้มีวินัยในการเรียนรู้ รวมทั้งการทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ
ในตนเอง ว่ามีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆ ได้ด้วยตนเอง และ
การเรีย กคืนความเชื่ อมั่ น ในตนเองให้กับ ผู้เ รีย นในกรณีที่เกิดการ
สูญ เสีย ความเชื่ อมั่ น (Middleton, & Perks, 2014; Truebridge, 2014;
Bartlett, 2015; Costa, & Garmston, 2015; Ginsberg, 2015; Blackburn,
2016; Calfee, & Wilson, 2016; Fogarty, 2016; Renninger, & Hidi, 2016;
Bloomberg, & Pitchford, 2017; Yeh, 2017; Abdulla, 2017; Boyatzis, &
Jack, 2018)
กาลังใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ช่วยเป็น
แรงผลัก ดันให้ผู้เรียนดึงศักยภาพสูงสุด ของตนเองออกมาใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ท้าทาย ผู้เรียนทุกคนต้องการกาลังใจและความเชื่อมั่น
เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ บทบาท Soft Skills
ของโค้ชจะต้องทาทุกวิถีทางที่จะให้ผู้เรียนมีกาลังใจและความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา และยังต้องคอยสังเกตผู้เรียน
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ว่าเกิดการสูญเสียกาลังใจหรือความเชื่อมั่นหรือไม่ หากพบสถานการณ์
เช่ น นี้ ต้ อ งรี บ ท าการเรี ย กคื น ก าลั ง ใจและความเชื่ อ มั่ น ทั น ที
หากปล่อยไว้จ ะท าให้ยากต่อ การแก้ ไขและส่ง ผลเสีย ต่อเจตคติ ที่ ดี
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
การให้ก าลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่ นในความสามารถ
ของตน มี แ นวปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) พู ดให้ ก าลั งใจผู้ เรี ยน 2) ชี้ ให้ ผู้ เรี ยน
เห็นความเก่งของตนเอง 3) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4) ไม่ พูดถึงความล้ มเหลวแต่ให้มองความส าเร็จที่ อยู่ ข้ างหน้ า และ
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดกาลังใจและความเชื่อมั่นของตน (Middleton, &
Perks, 2014; Truebridge, 2014; Bartlett, 2015; Costa, & Garmston,
2015; Ginsberg, 2015; Blackburn, 2016; Calfee, & Wilson, 2016;
Fogarty, 2016; Renninger, & Hidi, 2016; Bloomberg, & Pitchford, 2017;
Yeh, 2017; Abdulla, 2017; Boyatzis, & Jack, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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1. พูดให้กาลังใจผู้เรียน

2. ชี้ให้ผู้เรียน
เห็นความเก่งของตนเอง
แนวปฏิบัติ
การให้กาลังใจ
และเสริมพลังความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตน

3. ชี้ให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการ
การเรียนรู้ของตนเอง

4. ไม่พูดถึงความล้มเหลว
แต่ให้มองความสาเร็จที่อยู่ข้างหน้า
5. ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดกาลังใจ
และความเชื่อมั่นของตน

แผนภาพ 18 แนวปฏิบัตกิ ารให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตน
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14) ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา
การให้ผู้เรียนประเมิ นตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุง
และพัฒนา หมายถึง การส่งเสริม ให้ผู้เรีย นมีความสามารถในการ
สารวจตรวจสอบตนเอง เห็นจุดแข็งที่ต้องดารงรักษาไว้และจุดที่ต้อง
พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง สามารถน าผลการส ารวจตรวจสอบมาคิด
ใคร่ ค รวญและนาไปสู่ก ารปรับ ปรุง และพั ฒนาตนเองได้ (Dweck,
2006; Costa, & Kallick, 2008; Ellison, & Hayes, 2009; Moss, &
Brookhart, 2009; Hefferon, & Boniwell, 2011; Knight, 2011; Hattie,
2012; Quinn, & others, 2014; Costa, & Garmston, 2015; Gregory, &
Kaufeldt, 2015; Marz, & Hertz, 2015; Blackburn, 2016; Cain, & others,
2016; Bloomberg, & Pitchford, 2017; Nieuwerburgh, 2017; York –
Barr, & others, 2017; Abdulla, 2017; Harris, Jones, & Huffman, 2018;
Knight, 2018)
การเรียนรู้และเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้เรียน คือความสามารถ
ในการประเมินตนเองด้วยใจเป็นธรรมและสะท้อนคิดจนเห็นประเด็น
และแนวทางการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือกว่า
ความรู้ การมี ความเห็น ความเข้ าใจที่ถูกต้อง จะพัฒ นาไปสู่ปัญญา
สูงสุดที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต โค้ชควร
ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าในความเป็นจริงของชีวิตนั้น โค้ชไม่สามารถ
ทาการโค้ชผู้เรียนได้ตลอดเวลา สิ่งที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดกับผู้เรียน คือ
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การให้ ผู้ เ รี ย นโค้ ช ตนเองได้ มี ปั ญ ญาในการเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
มี เ ครื่องมื อในการปรับ ปรุง และพัฒ นาตนเอง นั่นคือการสะท้ อนคิด
และนับ ว่าบทบาทการโค้ชด้านนี้ ทาได้ย ากในบริบ ทของการเรียนรู้
ท่ามกลางการแข่งขันที่มิใช่ความร่วมมือ ผนวกกับ mindset ของโค้ชเอง
ที่มีต่อการประเมินตนเองของผู้เรียนด้วย ด้วยเหตุนี้ การแสดงบทบาทในด้าน
นี้โค้ชจาเป็นต้องมี Growth mindset ต่อความหมาย ที่แท้จริงของการ
เรี ย นรู้ ซึ่ ง จะช่ ว ยท าให้ ส ามารถท าบทบาทการโค้ ช ด้ า นนี้ ไ ด้ ต าม
เจตนารมณ์ของการโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
แนวปฏิบัติการโค้ชสาหรับ การให้ผู้เรียนประเมินตนเองและ
สะท้ อนคิ ดสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา มี ดั ง นี้ 1) ให้ ผู้ เ รี ย นทบทวน
ความก้าวหน้าของตนเอง 2) ถามผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุง
ผลงาน 3) ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตนด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
4) ให้ผู้เรียนวิเคระห์และกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง และ
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการปรั บปรุ ง
พั ฒนาตนเอง (Dweck, 2006; Costa, & Kallick, 2008; Ellison, & Hayes,
2009; Moss, & Brookhart, 2009; Hefferon, & Boniwell, 2011; Knight,
2011; Hattie, 2012; Quinn, & others, 2014; Costa, & Garmston, 2015;
Gregory, & Kaufeldt, 2015; Marz, & Hertz, 2015; Blackburn, 2016; Cain,
& others, 2016; Bloomberg, & Pitchford, 2017; Nieuwerburgh, 2017;
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York – Barr, & others, 2017; Abdulla, 2017; Harris, Jones, & Huffman,
2018; Knight, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ให้ผู้เรียนทบทวน
ความก้าวหน้าของตนเอง
2. ถามผู้เรียนถึงจุดเด่น
และจุดที่ต้องปรับปรุงผลงาน
แนวปฏิบัติ
การให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง
และสะท้อนคิด
สู่การปรับปรุง
และพัฒนา

3. ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตน
ด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
4. ให้ผู้เรียนวิเคระห์และกาหนด
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
5. ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
ถึงกระบวนการและผลลัพธ์
ของการปรับปรุงพัฒนาตนเอง

แผนภาพ 19 แนวปฏิบัตกิ ารให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิด
สู่การปรับปรุงและพัฒนา
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15) ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การประเมิ น และให้ ข้ อมู ล ย้ อ นกลั บ ที่ เ น้ น การพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การที่โค้ชดาเนินการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินเพื่อพัฒนา (assessment for
learning) ทั้ ง ด้ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ และ
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
บนพื้ น ฐานสารสนเทศจากการประเมิ น โดยเน้ น การให้ ข้ อ มู ล
ย้ อนกลับ ที่ช่ วยให้ผู้เ รีย นใช้ กระบวนการเรีย นรู้ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ้ น และนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการการเรียนรู้ที่เข้าใกล้
เ ป้ า ห ม า ย ม า ก ขึ้ น ไ ด้ ด้ วย ต น เ อ ง (Blum, 2016; Dirksen, 2016;
Duckworth, 2016; Fogarty, 2016; Goldberg, 2016; Blackburn, 2017;
Bloomberg, & Pitchford, 2017; Blackburn, 2017; Crockett, &
Churches, 2017; Delaney, 2017; Gill, & Thomson, 2017;
Nieuwerburgh, 2017; Abdulla, 2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018;
Hildrew, 2018)
การประเมิ นผู้ เ รีย นเป็น สิ่ง ที่ ข าดไม่ไ ด้ ส าหรั บ การโค้ช
เนื่องจากการประเมิน ทาให้โค้ชมีข้ อมู ล สารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยา
สาหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับ แนวทางการประเมินที่ช่วยเสริมสร้า ง
ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น คื อ การประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้
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ตามแนวทางของการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง ด้วยการใช้
วิธีก ารประเมิน เครื่อ งมื อ ประเมินที่ หลากหลาย และประเมินหลาย
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่เน้นการตัดสิน
สาหรับการสะท้อนผลการประเมินนั้น ใช้วิธีการที่นุ่มนวล
และสร้างสรรค์ โดยให้ความสาคัญกับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยชี้ประเด็นให้ผู้เรียน
เห็นว่าจุดแข็ง และจุดอ่ อ นของกระบวนการเรียนรู้ที่ นามาสู่ผ ลลัพธ์
ในปัจจุบันคืออะไร และกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหากระบวนการเรียนรู้
ที่ดีกว่าเดิมที่คาดว่าจะนามาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ
แนวปฏิบัติสาหรับ การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้น
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
2) ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ 3) ประเมินอย่างต่อเนื่อง 4) ให้ข้อมูล
ย้อนกลับทีเ่ น้นกระบวนการเรียนรู้ และ 5) ใช้ถ้อยคาสุภาพนุ่มนวลในการ
ให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Blum, 2016; Dirksen, 2016; Duckworth, 2016;
Fogarty, 2016; Goldberg, 2016; Blackburn, 2017; Bloomberg, &
Pitchford, 2017; Blackburn, 2017; Crockett, & Churches, 2017;
Delaney, 2017; Gill, & Thomson, 2017; Nieuwerburgh, 2017; Abdulla,
2017; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Hildrew, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้
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1. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย

2. ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
การประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่เน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

3. ประเมินอย่างต่อเนื่อง

4. ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
5. ใช้ถ้อยคาสุภาพนุ่มนวล
ในการให้ข้อมูลย้อนกลับ

แผนภาพ 20 แนวปฏิบัตกิ ารประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
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สรุปศิลปะการโค้ชด้าน Empower ที่ ประกอบด้วยบทบาท
การโค้ชและแนวปฏิบัติการโค้ชตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ดังนี้
บทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติด้าน Empower
6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
1) ชี้แนะให้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้
2) ให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
3) ยกตัวอย่างบุคคลที่มี Growth mindset
4) ให้ผู้เรียนตรวจสอบ Growth mindset ของตนเอง
5) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่ามีพัฒนาการของ Growth mindset
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
1) ถามผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใด
2) ถามผู้เรียนว่ามีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร
3) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดเป้าหมายการเรียนรู้ของตน
4) ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายของตนกับบุคคลอื่น
5) ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง

62 การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
1) ให้ผู้เรียนวางแผนไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
2) สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
3) ให้การสะท้อนคิดความมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง
4) ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้
5) ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จจากการมีวินัยในตนเอง
9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1) ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
2) ให้นาเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตนกับบุคคลอื่น
3) ติดตามให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
4) ให้การสะท้อนคิดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
5) เปิดโอกาสให้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
1) ตั้งคาถามให้คิด
2) ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) ให้แลกเปลี่ยนกระบวนการคิดกับเพื่อน
4) จาลองสถานการณ์ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม
5) ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการคิดของตนเอง
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11. ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
1) ใช้คาถามปลายเปิด
2) ถามทีละคาถามและให้เวลาให้คิด
3) ถามคาถามที่สัมพันธ์กับความคิดรวบยอด
4) ถามให้ผู้เรียนให้เหตุผลสนับสนุนคาตอบของตน
5) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยคาตอบ แต่จูงใจให้คิดต่อ
12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1) ถามความต้องการของผู้เรียน
2) เปิดโอกาสให้เลือกและตัดสินใจ
3) ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
4) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินใจกับผู้เรียน
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการเลือกและตัดสินใจของตนเอง
13. ให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
1) พูดให้กาลังใจผู้เรียน
2) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความเก่งของตนเอง
3) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4) ไม่พูดถึงความล้มเหลวแต่ให้มองความสาเร็จที่อยู่ข้างหน้า
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการมีกาลังใจและความเชื่อมั่นของตน
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14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา
1) ให้ผู้เรียนทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง
2) ถามผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงผลงาน
3) ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตนด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
4) ให้ผู้เรียนวิเคระห์และกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์
ของการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
2) ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
3) ประเมินอย่างต่อเนื่อง
4) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
5) ใช้ถ้อยคาสุภาพนุ่มนวลในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
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4.3 ศิลปะการโค้ชด้าน Enliven
Enliven หมายถึง ความกระตือรือร้นของผู้เรียนในการ
ปฏิบั ติกิจกรรมการเรีย นรู้ ผู้ส อนในฐานะที่เป็ นโค้ช มีหน้า ที่ส ร้า ง
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) ความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้สอนเองในฐานะที่
เป็ นโค้ช และ2) การสร้างความกระตือรือร้นเมื่ออยู่ ต่อหน้าผู้เรียน
หรือความกระตือร้นในระหว่างที่ทาการโค้ช
สาหรับมิติด้านความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองนั้น หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมั ย รวมทั้ ง การฝึก ฝนทั ก ษะการโค้ ช
ตลอดจนทักษะอื่นที่เ กี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการแสดงบทบาท
การโค้ชของตนเอง
เนื่ อ งจากการที่ ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย
มีความสามารถในเรื่องที่โค้ชอย่างแท้จริง นั้น นอกจากจะช่วยให้การ
โค้ชมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพัน
อยู่กับการโค้ชอีกด้วย เมื่อผู้สอนมีความกระตือรือร้นจนเป็นคุณลักษณะ
นิสัยหรือเป็น habit of mind แล้วย่อมจะส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงออกต่อผู้เรียนในขณะที่ปฏิบัติบทบาทการโค้ช ซึ่งเป็นมิติที่สอง
ของความกระตือรือร้นหรือ Enliven
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ส าหรับมิ ติที่ สองของ Enliven หมายถึง ความกระตือรื อร้ น
ของผู้สอนในขณะที่ทาบทบาทการโค้ชต่อผู้เรียน เมื่ อใดก็ ตามที่ผู้เรียน
อยู่ตรงหน้า เมื่อนั้นผู้เ รีย นคือบุ คคลที่มี ความสาคัญมากที่สุด ผู้สอน
ในฐานะโค้ ชควรแสดงออกถึ งการเป็ นบุ คคลที่ มี ความจริ งใจ มี ความ
กระตือรือร้นกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาและมีความสุข
การแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้ส อนส่งผลโดยตรง
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเปรียบเสมือนผู้สอนนั้น เป็นกระจกเงาของ
ผู้เรีย นในทางทฤษฎี คือ ตัวแบบของการเรีย นรู้ เป็นตัวแบบหรือ
role model ที่ ดี ท างการเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้เ รีย น กล่ า วคื อ เมื่ อ ผู้ส อน
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้ แล้ว ย่อมมี
แนวโน้มว่าผู้เรียนจะมีพฤติกรรมความกระตือรือร้นและมีความสุข
ในการเรียนรู้ตามไปด้วย ในทานองเดียวกัน ถ้าผู้สอนแสดงออกถึงการ
เป็นคนที่มีนิสัยชอบคิดชอบวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จะเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เ รียน มี นิสัยในการคิดวิเ คราะห์ และคิดสร้างสรรค์เ ช่นเดียวกัน
เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้และสัมผัส
สาหรับบทบาทการโค้ชด้าน Enliven มีแนวปฏิบัติดังนี้
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16) กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
การกระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
หมายถึ ง การท าให้ ผู้ เ รี ย นมี จุ ดประกายทางความคิ ดที่ ส่ ง ผลต่อ
แรงผลั ก ดั น ในการเรี ย นรู้เ พื่ อ ประโยชน์ทั้ ง ส่ว นตนและส่ วนรวม
รวมถึงการทาให้ผู้เ รีย นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ด้วยจิตที่รักในการเรียนรู้ (Coyle, 2009; Middleton, & Perks,
2014; Duckworth, 2016; Fogarty, 2016; Garrison, 2016; Hazel, 2016;
Markham, 2016; Delaney, 2017; Nieuwerburgh, 2017; Boyatzis, & Jack,
2018; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Maiers, & Sandvold, 2018)
แรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้เป็นปัจจัย
ภายในที่ทาให้ผู้เรียนมีจินตนาการในการคิดและการเรียนรู้ของตนเอง
มีความต้องการอันแรงกล้าที่จะทาสิง่ ต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งมา
จากความต้ อ งการเติ ม เต็ ม มิ ติ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นด้ า น
การเป็ นบุ คคแห่งการเรี ย นรู้ ซึ่ง บางครั้ง อาจไม่ ส ามารถหาเหตุ ผ ล
มาอธิบายถึงสาเหตุของความต้องการเรียนรู้นั้นๆ ก้าวข้ามการเรียนรู้
เพื่อให้ได้รับสิ่งของรางวัลหรือคะแนนจากผลการประเมิน
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ผู้เรียนที่มีแรงบันดาลใจและความปรารถนาในการเรียนรู้
สิ่งใดแล้ว ผู้เรียนจะใช้ศักยภาพของตนเองทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการคิด คุณ ลักษณะต่างๆ อย่ า งเต็มที่ เพื่อตอบสนองแรง
บั น ดาลใจและความปรารถนาของตน และจะท าให้ ผู้ เ รี ยนปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและมีความสุข
การกระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) พูดกระตุ้นให้คิดทางบวกต่อตนเอง 2) ชี้ให้เห็น
คุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น 3) ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้เรียน
กาลังกระทา 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของ
ตนเอง และ 5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดาลใจและแรงปรารถนา
ในการเรียนรู้ระหว่างโค้ชกับผู้เรียน (Coyle, 2009; Middleton, & Perks,
2014; Duckworth, 2016; Fogarty, 2016; Garrison, 2016; Hazel, 2016;
Markham, 2016; Delaney, 2017; Nieuwerburgh, 2017; Boyatzis, & Jack,
2018; Fogarty, Kerns, & Pete, 2018; Maiers, & Sandvold, 2018) แสดงได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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1. พูดกระตุ้นให้คิดทางบวก
ต่อตนเอง
2. ชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเอง
ที่มีต่อบุคคลอื่น
แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นแรงบันดาลใจ
และแรงปรารถนา
ในการเรียนรู้

3. ชี้ให้เห็นคุณค่า
ของสิ่งที่ผู้เรียนกาลังกระทา
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวน
จุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดาลใจ
และแรงปรารถนาในการเรียนรู้
ระหว่างโค้ชและผู้เรียน

แผนภาพ 21 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
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17) กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
การกระตุ้นแรงจู งใจภายในและความต้ องการเรี ย นรู้
สิ่งที่ท้าทาย หมายถึง การทาให้ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ที่ท้า ทายความสามารถของตนเอง ด้วยเล็งเห็นว่าจะทาให้ตนเอง
เกิดการพัฒนา ไม่เบื่อหน่ายที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
แต่รู้สึกตื่นเต้น กระตือรือร้น กระชุ่มกระชวยที่จะได้ทากิจกรรมต่างๆ
ร่ ว ม กั บ เ พื่ อ น แล ะ โ ค้ ช (Dweck, 2006; Odden, & Archibald, 2009;
Schaffer, 2013; Fredrick, 2014; Middleton, & Perks, 2014; Ferlazzo, 2015;
Ginsberg, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Fogarty, 2016; Gill, &
Thomson, 2017; Abdulla, 2017; Antonetti, & Stice, 2018)
แรงจู ง ใจภายในและความต้ อ งการเรีย นรู้สิ่ ง ที่ ท้ า ทาย
ความสามารถ เป็นคุณลักษณะภายในที่ทาให้ผู้เรียนไม่ติดยึดอยู่กับสิ่ง
เดิมๆ (mindset) แต่จะเป็นคนที่แสวงหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา
คุ ณ ลั ก ษณะนี้เ อื้ อ ต่ อ การสร้า งสรรค์ น วัต กรรม ถ้ า ขาดคุ ณ ลั ก ษณะ
ดัง กล่าวนี้จ ะเป็นการยากอย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้เรียนจะมี ความคิดสร้างสรรค์
ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดเน้นของโลกในศตวรรษที่ 21
แนวปฏิบัติส าหรับการกระตุ้นแรงจูงใจภายในและความ
ต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย มีดังนี้ 1) ชี้แนะให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
2) ชี้ แนะให้เห็นความส าเร็จในอดีตของผู้เรียน 3) ชี้ แนะให้เห็นผลลัพธ์
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ในอนาคตหลังการเรียนรู้ 4) ชี้ให้เห็นความท้าทายของสิ่งที่กาลังเรียนรู้ และ
5) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผูเ้ รียน (Dweck, 2006;
Odden, & Archibald, 2009; Schaffer, 2013; Fredrick, 2014; Middleton, &
Perks, 2014; Ferlazzo, 2015; Ginsberg, 2015; Gregory, & Kaufeldt, 2015;
Fogarty, 2016; Gill, & Thomson, 2017; Abdulla, 2017; Antonetti, & Stice,
2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. ชี้แนะให้เห็นว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นแรงจูงใจภายใน
และความต้องการเรียนรู้
สิ่งที่ท้าทาย

2. ชี้แนะให้เห็นความสาเร็จในอดีต
ของผู้เรียน
3. ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคต
หลังการเรียนรู้

4. ชี้ให้เห็นความท้าทาย
ของสิ่งที่กาลังเรียนรู้
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผู้เรียน

แผนภาพ 22 แนวปฏิบัติการกระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการ
เรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
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18) สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้
การสื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อ
การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การแสดงออกทางภาษาพูด และภาษากาย
ที่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี จิต ใจที่ ก ระตระตื อ รื อ ร้น กระฉั บ กระเฉง ตื่ น ตั ว
พร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เฉื่อยชา ไม่ซึมเซา
ภายใต้ บ รรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางสั ง คม และ
บรรยากาศทางจิตวิทยาที่สนับสนุนการคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Costa, & Garmston, 2015; Fogarty, 2016; Blackburn, 2017; Gill, &
Thomson, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Boyatzis, & Jack, 2018; Hildrew,
2018; Knight, 2018; McGuire, 2018)
จิตใจที่กระตือรือร้น กระฉับกระเฉงและตื่นตัว ทาให้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าจิตใจที่เหงาหงอย ซึมเซา โค้ชมีบทบาทในการ
สร้ า งบรรยากาศการเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามตื่ น ตั ว กระฉั บ กระเฉง
กระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ให้ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สร้ า งบรรยากาศความเป็ น
กัล ยาณมิตรระหว่างโค้ชกับ ผู้เรียนและผู้เ รียนกั บผู้เรียน และสภาพ
จิ ต ใจที่ ป ราศจากความหวาดกลั ว ระหวาดระแวง มี ค วามอบอุ่ น
ปลอดภัย
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นอกจากนี้ พ ฤติ ก รรมการแสดงออกของโค้ ช ยั ง เป็ น สิ่ ง
กระตุ้นความกระตือ รือร้นของผู้เ รียนได้ อี กด้วย การเรียนรู้ที่ มีความ
กระตือรือร้น (active learning) ช่วยให้ผู้เ รียนมีความจาระยะยาว
และมีความสุขในการเรียนรู้
แนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การสื่ อ สารและสร้ า งบรรยากาศ
ที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) พูดแสดงความสนใจ
และตื่นเต้นต่อความคิดเห็นของผู้เรีย น 2) พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดี
ของผู้เรีย นด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น 3) แสดงพฤติกรรมที่ตื่นเต้น
อย่างคาดไม่ถึงในคุณภาพผลงานของผู้เรียน 4) แสวงหาจุดเด่นในผลงาน
ของผู้เรียนและกล่าวชื่นชมด้วยความจริงใจ และ 5) สร้างอารมณ์
ขันสอดแทรกกิจกรรมและสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนกาลังเรียนรู้ (Costa,
& Garmston, 2015; Fogarty, 2016; Blackburn, 2017; Gill, & Thomson,
2017; Antonetti, & Stice, 2018; Boyatzis, & Jack, 2018; Hildrew, 2018;
Knight, 2018; McGuire, 2018) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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1. พูดแสดงความสนใจและตื่นเต้น
ต่อความคิดเห็นของผู้เรียน

แนวปฏิบัติ
การสื่อสารและสร้าง
บรรยากาศที่กระตือรือร้น
และเอื้อต่อการเรียนรู้

2. พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของผู้เรียน
ด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น
3. แสดงพฤติกรรมที่ตื่นเต้นอย่างคาดไม่ถึง
ในคุณภาพผลงานของผู้เรียน
4. แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผู้เรียน
และกล่าวชื่นชมด้วยความจริงใจ
5. สร้างอารมณ์ขันสอดแทรกกิจกรรม
และสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนกาลังเรียนรู้

แผนภาพ 23 แนวปฏิบัตกิ ารสื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้น
และเอื้อต่อการเรียนรู้
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19) กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
การกระตุ้นให้ผู้เ รียนมีความมุ่ งมั่นและพยายามในการ
เรียนรู้ หมายถึง การทาให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีจิตใจจดจ่อกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายด้วยความ
บากบั่ นอุตสาหะ ทั้งที่เ ป็ นกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ป ฏิบั ติร่วมกับโค้ช
ในชั้ น เรี ย นและกิ จ กรรมที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเองตามล าพั ง
(Middleton, & Perks, 2014; Rechtschaffen, 2014; Sanzo, Myran, &
Caggiano, 2014; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Stone, & Heen, 2015;
Blackburn, 2016; Cain, & others, 2016; Markham, 2016; Gill, &
Thomson, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Hildrew, 2018)
ความมุ่งมั่นพยายามเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จ ผู้เรียนที่มี
ความมุ่ ง มั่ น พยายามจะประสบความส าเร็ จ ในการเรีย นรู้แ ละชีวิต
ในอนาคต โค้ชวิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียน และลาดับ
ความซับซ้อนของกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใช้ความมุ่งมั่นพยายามแล้วประสบความสาเร็จ เกิดเป็นการเรียนรู้ว่า
“ถ้าต้องการประสบความสาเร็จต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายาม” ซึ่งเป็น
ความคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งเป็น “ฉั น ทาคติ ” เป็ น การโปรแกรมความคิดนี้
ติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
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แนวปฏิบัติสาหรับการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและ
พยายามในการปฏิบัติกิจกรรม มีดังนี้ 1) ชี้แนะให้เห็นว่าความสาเร็จ
เกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม 2) ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้าหลังใช้
ความมุ่งมั่นพยายาม 3) ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออกถึงการใช้ความ
มุ่งมั่นพยายาม 4) ออกแบบกิจกรรมให้ท้าทายความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างพอดี และ 5) ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ของการมีค วาม
มุ่งมั่นพยายาม (Middleton, & Perks, 2014; Rechtschaffen, 2014; Sanzo,
Myran, & Caggiano, 2014; Gregory, & Kaufeldt, 2015; Stone, & Heen,
2015; Blackburn, 2016; Cain, & others, 2016; Markham, 2016; Gill, &
Thomson, 2017; Antonetti, & Stice, 2018; Hildrew, 2018) แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
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1. ชี้แนะให้เห็นว่าความสาเร็จ
เกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม

แนวปฏิบัติ
การกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีความมุ่งมั่นและพยายาม
ในการเรียนรู้

2. ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้า
หลังใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
3. ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออก
ถึงการใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
4. ออกแบบกิจกรรม
ให้ท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียนอย่างพอดี
5. ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์
ของการมีความมุ่งมั่นพยายาม

แผนภาพ 24 แนวปฏิบัตกิ ารกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายาม
ในการเรียนรู้
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20) แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ หมายถึง การที่โค้ชแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่สะท้อน
ถึงการเป็ นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ตั ว แบบที่ ดี ด้า นการเรีย นรู้ใ ห้ ผู้เรีย นได้ซึ มซั บ
พฤติกรรมเหล่า นั้น (Cozolino, 2014; Hall, Curtin, & Rutherford, 2014;
Gregory, & Kaufeldt, 2015; Cain, & others, 2016; Boyatzis, & Jack, 2018)
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มี ความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ ผู้เรียนต้องอยู่
ท่ ามกลางสิ่ งแวดล้ อมที่ มี ความกระตื อรื อร้ น ซึ่ งนั่ นก็ คื อพฤติ กรรม
การแสดงออกของโค้ช
กล่าวคือถ้าผู้เรียนได้อยู่ใกล้ชิดกับโค้ชที่มีความกระตือรืนร้น
กระฉับกระเฉง ตื่นตัว รักการเรียนรู้ สืบเสาะแสวงหาความรู้ ชอบแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์แล้ว มีแนวโน้มว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
ซึมซับพฤติกรรมของโค้ชในที่สุด เปรียบเสมือนโค้ชคือตัวแบบของผู้เรียน
โค้ชมีพฤติกรรมอย่างไร มีแนวโน้มที่ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมอย่างนั้น
แนวปฏิบัติสาหรับการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและ
การเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้ มี ดังนี้ 1) พูดคุยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
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ในปั จ จุ บั น 2) น าความรู้ ใ หม่ ๆ มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ เรี ย น
3) update ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต 4) เล่าประสบการณ์
ของโค้ ชที่ ผู้เรี ยนสนใจอยากเรี ยนรู้ และ 5) สื บเสาะแสวงหาความรู้
ร่วมกับผู้เรียน (Cozolino, 2014; Hall, Curtin, & Rutherford, 2014; Gregory,
& Kaufeldt, 2015; Cain, & others, 2016; Boyatzis, & Jack, 2018) แสดงได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. พูดคุยเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

แนวปฏิบัติ
การแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้นและการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

2. นาความรู้ใหม่ๆ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน
3. update ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการดารงชีวิต
4. เล่าประสบการณ์ของโค้ช
ที่ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้
5. สืบเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน
ระหว่างโค้ชกับผู้เรียน

แผนภาพ 25 แนวปฏิบัตกิ ารแสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
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สรุ ป ศิ ลปะการโค้ ชด้ าน Enliven ที่ ป ระกอบด้ วยบทบาท
การโค้ชและแนวปฏิบัติการโค้ชตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ดังนี้
บทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติด้าน Enliven
16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
1) พูดกระตุ้นให้คิดทางบวกต่อตนเอง
2) ชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น
3) ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้เรียนกาลังกระทา
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดาลใจและแรงปรารถนา
ระหว่างโค้ชกับผู้เรียน
17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
1) ชี้แนะให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
2) ชี้แนะให้เห็นความสาเร็จในอดีตของผู้เรียน
3) ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตหลังการเรียนรู้
4) ชี้ให้เห็นความท้าทายของสิ่งที่กาลังเรียนรู้
5) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผู้เรียน
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18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้
1)
2)
3)
4)
5)

พูดแสดงความสนใจและตื่นเต้นต่อความคิดเห็นของผู้เรียน
พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของผู้เรียนด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น
แสดงพฤติกรรมที่ตนื่ เต้นอย่างคาดไม่ถึงในคุณภาพผลงานของผู้เรียน
แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผู้เรียนและกล่าวชื่นชมด้วยความจริงใจ
สร้างอารมณ์ขันสอดแทรกกิจกรรมและสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียน
กาลังเรียนรู้

19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
1) ชี้แนะให้เห็นว่าความสาเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม
2) ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้าหลังใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
3) ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออกถึงการใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
4) ออกแบบกิจกรรมให้ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างพอดี
5) ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ของการมีความมุ่งมั่นพยายาม
20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
1) พูดคุยเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
2) นาความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน
3) update ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
4) เล่าประสบการณ์ของโค้ชที่ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้
5) สืบเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกับผู้เรียน
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โค้ชจะต้องเลือกใช้หรือผสมผสาน
การสร้างความยึดมั่นผูกพัน (Engage)
การเสริมพลัง (Empower)
และการสร้างความกระตือรือร้น (Enliven)
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
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5. สรุปบทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติการโค้ชตามรูปแบบ 3Es
จากที่ ได้นาเสนอรูปแบบการโค้ช 3Es บทบาทการโค้ชด้าน
Engage, Empower และ Enliven ตลอดจนแนวปฏิบัติการโค้ช สามารถ
สรุปรวบยอดอีกครั้งได้ดังนี้

Engage
1. สร้างความไว้วางใจ (trust) ให้เกิดกับผู้เรียน
1) คิด พูด และทาในสิ่งที่ตรงกัน
2) เห็นอกเห็นใจ ไต่ถามทุกข์สุข
3) ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
4) ปฏิบัติสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
5) แสดงออกทางอารมณ์อย่างมีความมั่นคง
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีบนพื้นฐานของการยอมรับนับถือ
1) ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
2) พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่นที่ผู้เรียนสนใจ
4) กล่าวขอบคุณหรือขอโทษตามแต่ละโอกาส
5) ยอมรับความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน
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3. ปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1) ให้เกียรติผู้เรียน
2) ให้ความยุติธรรม
3) ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก
4) ให้ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
5) มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. ตรึงความสนใจ เอาใจใส่ ติดตาม และประคับประคองผู้เรียน
1) ลาดับกิจกรรมตามธรรมชาติและความสนใจ
2) ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์
3) ดูแลกระบวนการเรียนรู้
4) เฝ้าติดตามความก้าวหน้า
5) ประคับประคองจนเกิดการเรียนรู้
5. ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ
1) ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร
2) สังเกตภาษากายที่ผู้เรียนแสดงออก
3) ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
4) ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ
5) ตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีการที่นุ่มนวล
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Empower
6. กระตุ้นผู้เรียนให้มี Growth mindset
1) ชี้แนะให้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้
2) ให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
3) ยกตัวอย่างบุคคลที่มี Growth mindset
4) ให้ผู้เรียนตรวจสอบ Growth mindset ของตนเอง
5) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นว่ามีพัฒนาการของ Growth mindset
7. กระตุ้นให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง
1) ถามผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใด
2) ถามผู้เรียนว่ามีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร
3) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดเป้าหมายการเรียนรู้ของตน
4) ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายของตนกับบุคคลอื่น
5) ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
8. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีวินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
1) ให้ผู้เรียนวางแผนไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
2) สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
3) ให้การสะท้อนคิดความมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง
4) ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้
5) ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จจากการมีวินัยในตนเอง

86 การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

9. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1) ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
2) ให้นาเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตนกับบุคคลอื่น
3) ติดตามให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
4) ให้การสะท้อนคิดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
5) เปิดโอกาสให้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม
10. กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
1) ตั้งคาถามให้คิด
2) ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3) ให้แลกเปลี่ยนกระบวนการคิดกับเพื่อน
4) จาลองสถานการณ์ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม
5) ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการคิดของตนเอง
11. ใช้พลังคาถามกระตุ้นการคิดขั้นสูงด้านต่างๆ ของผู้เรียน
1) ใช้คาถามปลายเปิด
2) ถามทีละคาถามและให้เวลาให้คิด
3) ถามคาถามที่สัมพันธ์กับความคิดรวบยอด
4) ถามให้ผู้เรียนให้เหตุผลสนับสนุนคาตอบของตน
5) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยคาตอบ แต่จูงใจให้คิดต่อ
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12. ให้ผู้เรียนเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1) ถามความต้องการของผู้เรียน
2) เปิดโอกาสให้เลือกและตัดสินใจ
3) ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
4) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินใจกับผู้เรียน
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการเลือกและตัดสินใจของตนเอง
13. ให้กาลังใจและเสริมพลังความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
1) พูดให้กาลังใจผู้เรียน
2) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความเก่งของตนเอง
3) ชี้ให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
4) ไม่พูดถึงความล้มเหลวแต่ให้มองความสาเร็จที่อยู่ข้างหน้า
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการมีกาลังใจและความเชื่อมั่นของตน
14. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสะท้อนคิดสู่การปรับปรุงและพัฒนา
1) ให้ผู้เรียนทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง
2) ถามผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงผลงาน
3) ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตนด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
4) ให้ผู้เรียนวิเคระห์และกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง
5) ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์
ของการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
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15. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
2) ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
3) ประเมินอย่างต่อเนื่อง
4) ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
5) ใช้ถ้อยคาสุภาพนุ่มนวลในการให้ข้อมูลย้อนกลับ

Enliven
16. กระตุ้นแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเรียนรู้
1) พูดกระตุ้นให้คิดทางบวกต่อตนเอง
2) ชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น
3) ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้เรียนกาลังกระทา
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดาลใจและแรงปรารถนา
ระหว่างโค้ชกับผู้เรียน
17. กระตุ้นแรงจูงใจภายในและความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
1) ชี้แนะให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
2) ชี้แนะให้เห็นความสาเร็จในอดีตของผู้เรียน
3) ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตหลังการเรียนรู้
4) ชี้ให้เห็นความท้าทายของสิ่งที่กาลังเรียนรู้
5) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผู้เรียน
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18. สื่อสารและสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นและเอื้อต่อการเรียนรู้
1)
2)
3)
4)
5)

พูดแสดงความสนใจและตื่นเต้นต่อความคิดเห็นของผู้เรียน
พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของผู้เรียนด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น
แสดงพฤติกรรมที่ตนื่ เต้นอย่างคาดไม่ถึงในคุณภาพผลงานของผู้เรียน
แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผู้เรียนและกล่าวชื่นชมด้วยความจริงใจ
สร้างอารมณ์ขันสอดแทรกกิจกรรมและสัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียน
กาลังเรียนรู้

19. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นและพยายามในการเรียนรู้
1) ชี้แนะให้เห็นว่าความสาเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม
2) ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้าหลังใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
3) ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออกถึงการใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
4) ออกแบบกิจกรรมให้ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างพอดี
5) ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ของการมีความมุ่งมั่นพยายาม
20. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
1) พูดคุยเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
2) นาความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน
3) update ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
4) เล่าประสบการณ์ของโค้ชที่ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้
5) สืบเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกับผู้เรียน
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ผู้สอนยุคใหม่ในฐานะที่เป็นโค้ชของผู้เรียนควรสร้างความ
ยึ ดมั่นผูกพัน (Engagement) เสริมพลังการเรียนรู้ (Empowerment) และ
สร้างความกระตือรือร้น (Enliven) ที่ ส อดคล้อ งกั บบทบาทการโค้ชและ
แนวปฏิบัติการโค้ชที่ได้สังเคราะห์มาดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์การโค้ช และต้องเรียนรู้ด้วยตนเองว่าสถานการณ์ใดควรใช้
บทบาทการโค้ชและแนวปฏิบัติการโค้ชใดจึงจะมีประสิทธิภาพ เพราะ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน สภาพเงื่อนไขที่แตกต่างกัน คุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือปัจจัยกาหนด
ของศิลปะการโค้ช
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การโค้ชเป็นบทบาทของผูส้ อน
ที่จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กระฉับกระเฉง
กระตือรือร้น (Enthuse)
กระบวนการคิด
กระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต
กระบวนการทางความคิดเพื่อการเติบโต
กระบวนการเรียนรู้
กล่าวขอบคุณหรือขอโทษตามแต่ละโอกาส
การกระตุ้นมิติด้านใน
การกากับตนเอง
การกากับติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
การกาหนดเป้าหมายให้กับตนเอง
การควบคุมตนเอง
การควบคุมอารมณ์และความรู้สึก
การคิดขั้นสูง
การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
การเจริญเติบโต (Growth)
การชี้แนะเพื่อการรู้คิด
การใช้พลังคาถาม
การประเมินเพื่อการเรียนรู้
การเป็นนั่งร้านการเรียนรู้
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

หน้ำ
66
7
13,14,17,46,62,86
2,3
35
13,14,17,44,62,86
25,26,33,83
4
35
2
35
35
23
1,3,5
6
1
2
2
2
2
15,16,18,81,89
36
4
4
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คำสำคัญ
การเรียนรู้แบบ Active learning
การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทาย
การสร้างความไว้วางใจ
การสร้างความไว้วางใจ
การสร้างบรรยากาศทางบวก
การสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง
การให้ข้อมูลย้อนกลับ
การให้ความเอื้ออาทร
กากับตนเอง
กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ความกระตือรือร้น
ความเชี่ยวชาญ
ความเชื่อถือ
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความเชื่อมั่นในตนเอง
ความต้องการเรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย
ความปรารถนา (passion)
ความร่วมมือร่วมใจกันทั้งสองฝ่าย
ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างรววดเร็ว
ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความหลากหลายของผู้เรียน
ความเอื้ออาทร (caring)
คิด พูด และทาในสิ่งที่ตรงกัน

หน้ำ
46
36
5
20
2
1
3
2
3
2
2
3
13,14,17,40,61,85
15,16,18,81,89
1
23
13,14,17,52,63,87
3
35
15,16,18,80,88
23
20
5
23
5
23
24,33,83
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คำสำคัญ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
โค้ชของผู้เรียน (teacher as the coach)
จาลองสถานการณ์ให้สร้างสรรค์นวัตกรรม
จินตนาการสร้างสรรค์
ชี้แนะให้เห็นความก้าวหน้าหลังใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
ชี้แนะให้เห็นความสาคัญของการเรียนรู้
ชี้แนะให้เห็นความสาเร็จในอดีตของผู้เรียน
ชี้แนะให้เห็นผลลัพธ์ในอนาคตหลังการเรียนรู้
ชี้แนะให้เห็นว่าความสาเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม
ชี้แนะให้เห็นว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ชี้ให้ผู้เรียนเห็นความเก่งของตนเอง
ชี้ให้ผู้เรียนเห็นพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
ชี้ให้เห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลอื่น
ชี้ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ผู้เรียนกาลังกระทา
ชื่นชมเมื่อผู้เรียนแสดงออกถึงการใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
ชื่นชมเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีวินัยในการเรียนรู้
ใช้คาถามปลายเปิด
ใช้เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ
ใช้ถ้อยคาสุภาพนุ่มนวลในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
ดารงรักษาความยึดมั่นผูกพัน
ดูแลกระบวนการเรียนรู้
ดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
ตรึงความสนใจ
ตอบสนองผู้เรียนด้วยวิธีการที่นุ่มนวล
ตั้งคาถามให้คิด

หน้ำ
11,12,17,27,34,84
5
47,62,86
2
76,77,81,89
38,39,61,85
70,71,80,88
70,71,80,88
76,77,81,89
70,71,80,88
53,54,63,87
53,54,63,87
68,69,80,88
68,69,80,88
76,77,81,89
42,43,62,85
48,49,63,86
59,60,64,88
59,60,64,88
59,60,64,88
31,32,34,84
21,22
30,34,84
27,28,34,84
11,12,17,31,34,84
32,34,84
47,62,86
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คำสำคัญ
ตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้เรียนต้องการสื่อสาร
ตัวแบบของการเรียนรู้
ติดตาม
ติดตามประคับประคองการเรียนรู้ของผู้เรียน
ติดตามให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพ
เต็มตามศักยภาพ
ถามความต้องการของผู้เรียน
ถามคาถามที่สัมพันธ์กับความคิดรวบยอด
ถามทีละคาถามและให้เวลาให้คิด
ถามผู้เรียนถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของผลงาน
ถามผู้เรียนว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใด
ถามผู้เรียนว่ามีเป้าหมายการเรียนรู้อย่างไร
ถามให้ผู้เรียนให้เหตุผลสนับสนุนคาตอบของตน
ทักษะ
ทักษะการคิด
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้
ธรรมชาติ
นาความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับการโค้ช
บทบาทการโค้ช
บทบาทการโค้ชด้าน Empower
บทบาทการโค้ชด้าน Engage
บทบาทการโค้ชด้าน Enthuse
บรรยากาศที่กระตือรือร้น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

หน้ำ
31,32,34,84
66
11,12,17,29,34,84
71,80,88
44,45,62,86
3,4
5
51,63,87
48,49,63,86
48,49,63,86
56,57,64,87
40,41,61,85
40,41,61,85
48,49,63,86
1
4
4
5
9
79,81,89
19
5
13,14,17,36,61,85
11,12,17,33
15,16,18,80,88
15,16,18,81,89
3

การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 109
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ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
ปฏิบัติสิ่งใดๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ประคับประคองผู้เรียน
ประคับประคองให้เกิดการเรียนรู้
ประเมินตนเองและสะท้อนคิด
ประเมินอย่างต่อเนื่อง
ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับสถานการณ์
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ปัจจุบัน (Here and now)
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิด
เป้าหมายและวิธีการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง
เปิดโอกาสให้เลือกและตัดสินใจ
ผู้เรียนมีความยึดมั่นผูกพันอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้สอนในฐานะของการเป็นโค้ช
เฝ้าติดตามความก้าวหน้า
พยายาม
พลังคาถาม
พึ่งพาตนเองทางด้านการเรียนรู้
พูดกระตุ้นให้คิดทางบวกต่อตนเอง
พูดคุยในเรื่องที่สร้างสรรค์
พูดคุยสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
พูดชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของผู้เรียนด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้น
พูดแสดงความสนใจและตื่นเต้นต่อความคิดเห็นของผู้เรียน
พูดให้กาลังใจผู้เรียน
ฟังผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง

หน้ำ
24,33,83
24,33,83
11,12,17,29,34,84
30,34,84
13,14,17,55,64,87
59,60,64,88
30,34,84
2
9
35
4
45,62,86
68,69,80,88
51,63,87
21
2,9
30,34,84
22
13,14,17,48,63,86
35
68,69,80,88
25,26,33,83
78,79,81,89
73,74,81,89
73,74,81,89
53,54,63,87
11,12,17,31,34,84
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มนุษยนิยม
มอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
มีความสุข
มีชีวิตชีวา
มุ่งมั่น
ไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ด่วนสรุป
ไม่ด่วนสวนกลับ
ไม่พูดถึงความล้มเหลวแต่ให้มองความสาเร็จที่อยู่ข้างหน้า
ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสาเร็จจากการมีวินัยในตนเอง
ยกตัวอย่างบุคคลที่มี Growth mindset
ยอมรับความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย
ยึดมั่นผูกพัน (Engage)
ยึดมั่นผูกพันกันตลอดเวลาเพื่อไปสู่เป้าหมาย
รูปแบบการโค้ช
แรงจูงใจภายใน
แรงบันดาลใจ
แรงบันดาลใจ
แรงปรารถนา
แรงปรารถนา
ลาดับกิจกรรมตามธรรมชาติและความสนใจ
เล่าประสบการณ์ของโค้ชที่ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้
เลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินใจกับผู้เรียน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ท้าทายกับผู้เรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอื่นที่ผู้เรียนสนใจ

หน้ำ
4
27,28,34,84
66
66
22
11,12,17,31,34,84
11,12,17,31,34,84
11,12,17,31,34,84
53,54,63,87
42,43,62,85
38,39,61,85
25,26,33,83
25,26,33,83
7
21
5
15,16,18,80,88
2
15,16,18,80,88
2
15,16,18,80,88
30,34,84
79,81,89
13,14,17,50,63,87
51,63,87
71,80,88
25,26,33,83
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้แรงบันดาลใจและแรงปรารถนา ในการเรียนรู้ระหว่างโค้ช
กับผู้เรียน
วินัยในการเรียนรู้
วินัยในการเรียนรู้และนาตนเอง
ศักยภาพ
ศักยภาพของผู้เรียน
ศาสตร์และศิลป์
ศิลปะของการโค้ช
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน (here and now)
สร้างความไว้วางใจ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
สร้างองค์ความรู้
สร้างอารมณ์ขันสอดแทรกกิจกรรมและสัมพันธ์กับ
สิ่งที่ผู้เรียนกาลังเรียนรู้
สอบถามและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
สังเกตภาษากายที่ผู้เรียนแสดงออกมา
สืบเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกับผู้เรียน
เสริมพลังการเรียนรู้ (Empower)
แสดงพฤติกรรมที่ตื่นเต้นอย่างไม่ถึงในคุณภาพผลงานของผู้เรียน
แสดงออกทางอารมณ์อย่างมีความมั่นคง
แสวงหาจุดเด่นในผลงานของผู้เรียนและกล่าวชื่นชม
ด้วยความจริงใจ
เห็นอกเห็นใจ ไต่ถามทุกข์สุข
ให้การสะท้อนคิดความมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง
ให้การสะท้อนคิดถึงกระบวนการคิดของตนเอง
ให้การสะท้อนคิดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ให้เกียรติผู้เรียน

หน้ำ
68,69,80,88
3
13,14,17,42,62,85
2,8
9
21
19
19
11,12,17,23,33,83
11,12,17,25,33,83
2
73,74,81,89
42,43,62,85
31,32,34,84
79,81,89
7
73,74,81,89
24,33,83
73,74,81,89
24,33,83
42,43,62,85
47,62,86
44,45,62,86
27,28,34,84
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ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ไม่เฉลยคาตอบ แต่จูงใจให้คิดต่อ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเน้นที่กระบวนการเรียนรู้
ให้ความยุติธรรม
ให้ความเสมอภาคโดยไม่แบ่งแยก
ให้นาเสนอกระบวนการเรียนรู้ของตนกับบุคคลอื่น
ให้ผู้เรียนกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง
ให้ผู้เรียนตรวจสอบ Growth mindset ของตนเอง
ให้ผู้เรียนทบทวนความก้าวหน้าของตนเอง
ให้ผู้เรียนนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ให้ผู้เรียนประเมินผลงานของตนด้วยเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป้าหมายของตนกับบุคคลอื่น
ให้ผู้เรียนวางแผนไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
ให้ผู้เรียนวิเคระห์และกาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการมีกาลังใจและความเชื่อมั่นของตน
ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดการเลือกและตัดสินใจของตนเอง
ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดถึงกระบวนการและผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้ผู้เรียนสะท้อนคิดเป้าหมายการเรียนรู้ของตน
ให้ผู้เรียนเห็นว่ามีพัฒนาการของ Growth mindset
ให้แลกเปลี่ยนกระบวนการคิดกับเพื่อน
ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้สะท้อนคิดถึงผลลัพธ์ของการมีความมุ่งมั่นพยายาม
ให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
ให้โอกาสผู้เรียนเสนอสิ่งที่ต้องการ
องค์รวม

หน้ำ
51,63,87
13,14,17,58,64,88
48,49,63,86
59,60,64,88
27,28,34,84
27,28,34,84
44,45,62,86
41,61,85
38,39,61,85
56,57,64,87
38,39,61,85
56,57,64,87
40,41,61,85
42,43,62,85
56,57,64,87
53,54,63,87
51,63,87
56,57,64,87
40,41,61,85
38,39,61,85
47,62,86
47,62,86
76,77,81,89
44,45,62,86
32,34,84
9
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ออกแบบกิจกรรมให้ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างพอดี
อุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล
เอาใจใส่
cognitive overload
Growth mindset
The Art of Coaching

หน้ำ
76,77,81,89
5
11,12,17,29,34,84
22
13,14,17,37,61,85
19

การโค้ชโดยผู้สอน (Teacher as the Coach)
มุ่งพัฒนา Hard Skills & Soft Skills ของผู้เรียน
และเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมอนาคต
ด้วยการสร้างสรรค์ Disruptive Innovation

