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การโค้ชเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
 

1. บทน า 
 
 สมรรถนะ (Competency) เป็นความสามารถของผู้ เรียน           
ในการน าความรู้ ความเข้าใจ และคุณลักษณะที่มีอยู่มาใช้ปฏิบัติงาน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน            
ที่ก าหนดไว้ เป็นจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
ในทุกระดับ ท่ามกลางโลกยุคที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท างานแทนมนุษย์ 
บทบาทครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้ชี้แนะ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือ โค้ช (Coach) พัฒนาผู้ เรียนให้มี
สมรรถนะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
 

2. ความหมายของสมรรถนะ 
 
 สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในตนเอง เช่น สมรรถนะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการสร้างสรรค์
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นวัตกรรม โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ             
จนได้นวัตกรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นต้น  
 
 

3. ความส าคัญของสมรรถนะ 
  
 สมรรถนะมีความส าคัญต่อผู้เรียนในแง่ของการมีโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพในอนาคตของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนที่มีสมรรถนะ            
จะมีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพมากกว่าผู้เรียน             
ที่ขาดสมรรถนะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม  
  
 ผู้ เรียนที่มีสมรรถนะจะสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎี                   
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่แค่รู้แบบท่องจ าได้ หรือ               
รู้แต่ท าไม่ได้ อีกท้ังผู้เรียนที่มีสมรรถนะยังมีความม่ันคงในการประกอบ
อาชีพในระยะยาว สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในอาชีพได้  
 
 ตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่ขาดสมรรถนะซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น  
มีความรู้ แต่น า ไปใช้ ไม่ ได้  หรือว่ า มีความรู้แต่ขาดคุณลักษณะ           
ความอดทนมุ่งมั่น หรืออาจจะไม่มีทั้งความรู้และคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเองในระยะยาวเช่นกัน 
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 ดังนั้นผู้สอนจึงควรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านต่างๆ 
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้ ใช้ความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะของตนเองในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                  
ด้วยตนเอง เพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
แต่เพียงเท่านั้น ความส าคัญของสมรรถนะในแง่ของการประกอบอาชีพ
ของผู้เรียนสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 การมีสมรรถนะกับการประกอบอาชีพของผู้เรียน 

ผู้เรียนคนที่ 1  

ไม่มีความรู้ 

ไม่มีทักษะ 

ไม่มีคุณลักษณะ 

ไม่มีสมรรถนะ 
ไม่มีนวัตกรรมในอาชีพ 

 

ผู้เรียนคนที่ 2  

มีความรู ้

มีทักษะ 

   มีคุณลักษณะ    

มีสมรรถนะ 
มีนวัตกรรมในอาชีพ 
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4. แนวทางการโค้ชเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
 
 ผู้สอนใช้การโค้ชให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ 
ได้ตามแนวทางต่อไปนี้ 
 

 1. ชี้แนะให้ผู้เรียนเกิด Concept ในการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหนังสือ “การโค้ชที่
เน้น Concept ของผู้เขียน) 
 

 2. กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยน เชื่ อมโยง Concept หนึ่ งกับ 
Concept อ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ เรียนต่อยอดองค์ความรู้               
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแม่นย า 
 

 3. ออกแบบหรือก าหนดสถานการณ์ให้ผู้ เรียนน า 
Concept ที่ตนเองมีอยู่ไปปฏิบัติงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะต้อง
ใช้ความรู้หรือ Concept ต่างๆ ตลอดจนทักษะ และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย เป็นต้น และ
ระหว่างที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ผู้สอนควรสังเกตและ
ตรวจสอบสมรรถนะของผู้เรียน ว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ (ศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหนังสือ “การประเมินตามสภาพจริง อิง
สมรรถนะ” ของผู้เขียน)  
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 4. สรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมุ่งสรุปให้ทราบว่าผู้เรียนแต่ละ
คนเกิดสมรรถนะแล้วหรือไม่อย่างไร สิ่งใดที่ผู้เรียนท าได้ดี สิ่งใดที่ผู้เรียน
ยังท าไม่ได้ และมีเหตุปัจจัยใดที่ท าให้ผู้เรียนยังท าไม่ได้ จากนั้นน าผล
การประเมินไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต่อไป สรุปได้ดัง
ภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แนวทางการโค้ชเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 

ชี้แนะให้เกิด Concept 

กระตุ้นให้เชื่อมโยง Concept 

ออกแบบสถานการณ์ลงมือปฏิบัติ 

ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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5. เทคนิคการกระตุ้นสมรรถนะผู้เรียน 
 
 ผู้สอนสามารถใช้เทคนิคการโค้ชเพื่อกระตุ้นสมรรถนะผู้เรียน
ได้ดังนี ้
 
  1. อย่าท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะจะท าให้ผู้เรียนคิด
พ่ึงพิงผู้สอน แทนการพ่ึงพาความสามารถของตนเอง และไม่คิดในสิ่งที่
แตกต่างจากความคิดของผู้สอน การท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญของผู้สอน 
จะส่งผลท าให้ผู้เรียนไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง และอาจะท า
ให้ขาดความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในระยะยาว 
 
  2. อย่าขัดจังหวะโดยไม่จ าเป็น เพราะการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่อาศัยความต่อเนื่องของการคิดและการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม หากผู้เรียนมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผู้สอนไม่ควรขัดจังหวะหรือรบกวนสมาธิของผู้เรียน   
 
  3. ใ ช้ พ ลั ง ค า ถ า ม  ( power questions)  เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ หากพบว่า
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconception) หรือ
ขาดคุณลักษณะในการเรียนรู้ การใช้พลังค าถามจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ  
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  4. ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องและให้ก าลังใจ  หากพบว่า
ผู้เรียนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมไม่ถูกต้อง ให้ผู้สอนให้ก าลังใจในความ
มุ่งมั่นพยายามของผู้เรียนก่อน แล้วชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ต่อไป และผู้สอนต้องยึดหลักการว่า “ท าให้ดูเป็นตัวอย่างได้ แต่จะไม่
ท าแทน” เพราะการท าแทน เป็นการท าลายโอกาสการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน 
 
  5. ชี้แนะให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ว่าตนเองสามารถพัฒนาสมรรถนะได้ด้วยความสามารถของตนเอง ท า
ให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนเอง มี Growth mindset ต่อการ
พัฒนาตนเอง 
 
  6. ชื่นชมในความมุ่งม่ันพยายาม  แทนการยกย่อง
ผลงานมากเกินไป เพราะความมุ่งมั่นพยายามเป็นแก่นสาระของการ
เสริมสร้างสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรียน  
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ภาพประกอบ 3 เทคนิคการกระตุ้นสมรรถนะของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการกระตุ้น 
สมรรถนะผู้เรียน 

อย่าท าตัว 
เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

อย่าขัดจังหวะ 
โดยไม่จ าเป็น 

ใช้ค าถาม 
กระตุ้นการคิด 

ชี้แนะให้ท า 
แต่ไม่ท าแทน 

กระตุ้น  
Growth mindset 

ชื่นชม 
ในความพยายาม 
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6. ลักษณะชั้นเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะ 
 
 ชั้นเรียนที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนมีลักษณะดังนี้ 
 
  1. ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายความส าเร็จทางการเรียนรู้            
ของตนเอง และวางแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ learning style 
ของตนเอง แทนการรับ order เป้าหมายการเรียนรู้จากผู้สอน 
 
  2. ชั้นเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน                   
คล้ายห้างสรรพสินค้าที่เราสามารถเลือกซื้อสิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เรา
ชอบ ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
  3. กิจกรรมการเรียนรู้มีลักษณะบูรณาการ Concept 
ต่างๆ มากกว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่บูรณาการและแยกส่วน  
 
  4. กิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามความสามารถของตนเองที่สามารถประสบความส าเร็จได้           
ด้วยตนเอง 
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  5. ผู้ เรียนประเมินตนเอง (self-assessment) ด้วย
เกณฑ์หรือมาตรฐานการประเมินที่ชัดเจน และแปรผันได้ตามระดับ
ความสามารถของผู้เรียน  
 
  6. ผู้สอนเป็นโค้ช ชี้แนะ ให้ค าแนะน า หรือท าตัวอย่าง
ให้ดูก่อนแล้ว ให้ผู้ เ รี ยนปฏิบัติ เอง เ พ่ือช่วยกระตุ้นสมรรถนะ             
อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 4 ลักษณะชั้นเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะ 

ลักษณะชั้นเรียน 
ที่ส่งเสริมสมรรถนะ 

ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย 
การเรียนรู้ของตนเอง 

มีกิจกรรม 
ที่หลากหลาย 

กิจกรรม 
บูรณาการ Concept 

ผู้เรียนใช้ความสามารถ 
ของตนเอง 

ผู้เรียน 
ประเมินตนเอง 

ท าให้ดู 
แต่ไม่ท าแทน 
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7. การประเมินเพื่อกระตุ้นสมรรถนะ 
  
 จุดเน้นของการประเมินเพ่ือกระตุ้นสมรรถนะ คือ การให้
ผู้ เ รี ยนประเ มินตนเองและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการประเมินตามข้ันตอนดังนี้ 
 
 1. อธิบาย ชี้แจง เกณฑ์การประเมิน หรือเกณฑ์การให้
คะแนน (Scoring rubrics) ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาและท า
ความเข้าใจระดับมาตรฐานการประเมินสมรรถนะ ก่อนที่จะให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะเข้าใจว่าเขาจะประเมินตนเองอย่างไร 
 
 2. ให้ผู้เรียนประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์การประเมินหรือ
เกณฑ์การให้คะแนนที่อธิบายและชี้แจงไปแล้ว โดยมีข้อตกลงว่า           
เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ไม่ใช่การประเมินเพื่อตัดสิน 
 
 3. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนผลการประเมินของตนเองกับเพ่ือน 
และให้เพื่อนประเมินตนเอง (การประเมินโดยเพื่อน) โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินหรือเกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน  
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 4. ผู้ เ รี ยนทบทวนผลการประเมินตนเองและผลจาก                 
การที่เพ่ือนประเมิน แล้วสรุปว่าตนเองต้องพัฒนาสมรรถนะในด้านใด
เพิ่มเติม และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร  
 
 5. ผู้สอนให้ก าลังใจผู้เรียนและกระตุ้น Growth mindset 
ให้เกิดกับผู้เรียน 
 
 

8. บทสรุป 
 
 การโค้ชที่ เสริมสร้างสมรรถนะ  เป็นจุดเน้นส าคัญของ
การศึกษาในปัจจุบัน ผู้เรียนที่มีสมรรถนะจะมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมในอาชีพได้ การเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียน ด้วยการโค้ชของผู้สอนเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมรรถนะและเกิด Growth mindset ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และใช้การประเมินตนเองเป็นสิ่งกระตุ้น            
ให้ผู้เรียนมองเห็นพัฒนาการของสมรรถนะของตนเองและวางแผน
พัฒนาต่อไป 
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ผู้เรียนที่มีสมรรถนะ 
จะสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎี 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริง 


