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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) ศึกษา ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
2) สรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล และ 3) ประเมินการใชรูปแบบการพัฒนา
ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา ( research and 
development) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนําทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
จํานวน 30 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย ( simple random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณปลายเปด ประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช  
ของผูนําทางการพยาบาล โดยการสนทนากลุม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t–test) 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) ทักษะการโคชท่ีสําคัญสําหรับกระบวนการโคชของผูนําทางการพยาบาล
ประกอบดวย 1) การตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง 2) การรับฟงอยางตั้งใจ 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก 
4) การจูงใจและใหกําลังใจ และ 5) การกําหนดเปาหมายของผูรับการโคช 
 2) รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล เขียน เปนคูมือ
ท่ีประกอบดวยทักษะท่ีสําคัญ 5 ประการขางตน ซ่ึงมุงการพัฒนาองคความรู และทักษะการโคชไดจริง 
และการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม สมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล อยางยั่งยืน 
 3) ผลการประเมินการใชรูปแบบ พบวา ผูนําทางการพยาบาลเห็นวามีประโยชน
ตอการบริหารงาน สามารถนําไปปรับใชไดจริงรวมกับการเปนพยาบาลพ่ีเลี้ยง สงผลกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมถึงทําใหสัมพันธภาพระหวางทีมการพยาบาล
ขณะปฏิบัติงานดีข้ึน  
 ทักษะการโคชท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถดึงศักยภาพภายในตัวบุคคลท้ังของ
ตัวโคชเอง และผูท่ีไดรับการโคชออกมาไดจริง โดยทําใหบุคคลท่ีไดรับการโคชนั้นไดคิดและคนหา
ทางออกของปญหาดวยตัวของเขาเอง 
 
 
คําสําคัญ: ทักษะการโคช การโคช ผูนําทางการพยาบาล 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to 1) investigate essential coaching skills of nurse 
leaders, 2) develop a training model of coaching skills for nurse leaders, and 3) evaluate the 
results of the training model. The sample, obtained by simple random sampling, included 30 
nurse leaders in Chachoengsao Province. The study was centered on research and development. 
The tools for data collection were open ended interviews and group discussions with 30 
participants. The statistics applied for data analysis consisted of percentage, means, standard 
deviation, and t-test.  
 The research results were as follows: 
 1) The essential coaching skills for nurse leaders were comprised of 5 
elements i.e. (1) powerful questions (2) active listening (3) positive feedback (4) motivation and 
inspiration and 5) goal setting. 
 2) The model for the development of coaching skills for nurse leaders was 
written as a hand book. It was comprised of the 5 elements mentioned earlier. The model 
aimed to develop a body of knowledge, practical coaching skills, and concrete and 
sustainable application. 
 3) The findings revealed that the nurse leaders were satisfied with the 
training model because it was beneficial to their management when applied together 
with mentoring, and thus brought about the improvement of behavior, job performance, 
and relationships among the nurses. 
 Efficient and appropriate coaching skills can help bring out the capacity of not 
only a coach but also the person being coached, while enabling the latter to search for a 
solution by himself- or herself later.  
 
Keyword: coaching skills, coaching, nurse leaders  
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บทท่ี 1 
บทนํา  

 

1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
 
 องคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จ ในดานเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง คือ คุณภาพชีวิตของประชากร ประชากรท่ีมีคุณภาพชีวิตดีนั้น นอกจากจะหมายถึงประชากร 
ท่ีมีการศึกษาดีแลว ยังหมายถึงการมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณเปนประการสําคัญดวย ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร คงไมสามารถดําเนินการไปได ถาไมไดรับการตอบสนองจาก บุคลากร
สาธารณสุข ซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดบริการท่ีดีใหกับประชาชน กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานท่ีกําหนด
นโยบายการบริการทางการแพทย และสาธารณสุข โดยมีสถาน บริการสุขภาพของรัฐ เปนจุดเชื่อมตอ
ระหวางประชาชนกับบริการทางการแพทย  และสาธารณสุข  โรงพยาบาล เปนหนวยงาน ซ่ึงมีหนาท่ี  
และความรับผิดชอบ วางระบบในการจัดบริการและนํานโยบาย ดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนอง 
ตอความจําเปนทางดานสุขภาพของประชาชน พยาบาลเปนบุคลากรกลุมใหญท่ีสุดในโรงพยาบาล ซ่ึงมี
หนาท่ีหลักในการใหบริการแกผูปวย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีความรู ความสามารถ 
ในการดแูลประชาชนจึงเปนภารกิจหลกัของโรงพยาบาลประการหนึ่ง 
 กลุมการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลโดยตรง 
ภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางเสริมศักยภาพผูนําทางการพยาบาล ใหออกแบบระบบบริการ
การพยาบาลท่ีตอบสนองตอสถานการณ และความตองการของผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
(สภาการพยาบาล, 2552, หนา 9) โดยการบริการพยาบาลดังกลาว ผูนําทางการพยาบาล บริหารงาน
ผานพยาบาลท่ีปฏิบัติงานอยูตามหอผูปวยตางๆ ในโรงพยาบาล ดังนั้น บทบาท หนาท่ีสําคัญ ของผูนํา
ทางการพยาบาลประการหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหมีศักยภาพ ประกอบดวยความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย มีจุดเนนท่ีการแสดงพฤติกรรม ความสามารถของบุคลากร
ทางการพยาบาล ทําใหเกิดผลลัพธของงานและระดับสมรรถนะดานการพยาบาลท่ีสูงข้ึน นําไปสูเปาหมาย
สุดทาย คือ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีขององคกร (performance) อยางไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรสามารถ
ทําไดหลายวิธี เชน การฝกอบรม การสอนหนางาน การใหคําปรึกษา การใชระบบพ่ีเลี้ยงและการโคชงาน 
เปนตน (จิตติมา อัครธิติพงศ, 2556, หนา 23) 
 สําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น
กลุมการพยาบาลสวนใหญนําแนวคิดระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยง (mentoring) มาใชในการนิเทศงานทางคลินิก 
(clinical supervision) โดยมอบหมายใหหัวหนางานการพยาบาล หัวหนาทีมการพยาบาล และพยาบาล
อาวุโส ทําหนาท่ีเปนพยาบาลพ่ีเลี้ยงในการสอนการปฏิบัติงานการพยาบาลทางคลินิก รวมท้ังการปฏิบัติงาน
ภายใตกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงาน ซ่ึงตองรับผิดชอบท้ังพยาบาลประจําการรุนนอง และพยาบาล
ท่ีสําเร็จการศึกษาใหม  ขอจํากัดของพยาบาลพ่ีเลี้ยงอยางหนึ่ง คือ พยาบาลพ่ีเลี้ยงไมไดรับการเตรียม
อยางเปนระบบทุกคน บางคนทําหนาท่ีพยาบาลพ่ีเลี้ยงเพราะเปนพยาบาลอาวุโสมีประสบการณ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

2 
 

ในการปฏิบัติงานมานาน บทบาทในการสอนการปฏิบัติงานการพยาบาล จะใชประสบการณของแตละคน 
ซ่ึงมีความแตกตางกัน ทําใหพยาบาลรุนนองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของตนเองไดไมเต็มศักยภาพ 
สิ่งท่ีเปนปญหาตามมา คือ ผลการปฏิบัติงานของนองๆ พยาบาล ไมเปนท่ีพอใจของพยาบาลพ่ีเลี้ยง
แตละคน เกิดความขัดแยงระหวางการปฏิบัติงาน ประกอบกับหนาท่ีในการพัฒนาทักษะการพยาบาล
ใหกับพยาบาลวิชาชีพท่ีสําเร็จการศึกษาใหม (novice nurse) และพยาบาลประจําการรุนนอง ควบคูไปกับ
การดูแลผูปวยถือเปนภาระงานหนักของพยาบาลพ่ีเลี้ยงเปนอยางยิ่ง  สงผลใหเกิดความเหนื่อยลา  
เครียดกับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เหนื่อย และทอใจกับการรับผิดชอบงานของตนเองแลวยังตองรับผิดชอบ
กับการทํางานผิดพลาดของนองๆ พยาบาล โดยไมไดรับการสนับสนุนและความเขาใจจากผูรวมงาน  
เกิดความเบื่อหนายในงานตามมา (มาเรียม เพราะสุนทร, 2552, หนา 63) สําหรับพยาบาลท่ีสําเร็จ
การศึกษาใหม พบวา เกิดความเครียดจากการทํางานมากท่ีสุดใน 3 เดือนแรก สาเหตุเพราะขาดความม่ันใจ
และสับสนในการทํางาน ทําใหรอยละ 35-60 เปลี่ยนงานภายในปแรกของการทํางาน เนื่องจากไมสามารถ
ทําบทบาทตางๆ ไดเต็มท่ี เกิดความคับของใจในบทบาทและความรับผิดชอบในหนาท่ี ขณะเดียวกัน
บางครั้งตองเผชิญกับสภาพบรรยากาศในการทํางานท่ีไมดี ปรับตัวเขากับคนในองคกรไมได ทําใหเกิด
ความไมม่ันใจ สงสัยและกังวลกับการปฏิบัติงาน  นํามาซ่ึงความเครียด อีกเชนกัน (Simpsom, 2010, 
pp. 11-14) ซ่ึงการเปลี่ยนงาน หรือลาออกของพยาบาลยอมสงผลตอความปลอดภัยของผูปวย 
รวมถึงผลลัพธขององคกรอยางแนนอน (Beecroftp & Wenten, 2008, pp. 41-52) ดังนั้น  
จะเห็นไดวาผูท่ีทําหนาท่ีเปนพยาบาลพ่ีเลี้ยงในระยะแรกๆ เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง  
ในการท่ีจะทําใหพยาบาลประจําการรุนนองมีความสุข สนุก และเต็มใจท่ีจะพัฒนาตนเองในการทํางานหรือไม  
 ปจจุบันหลายองคกรเริ่มใชการโคช ( coaching) เปนวิธีในการพัฒนาบุคลากรมากข้ึน  
ท่ีเห็นเดนชัด ไดแก บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท เบเยอร ไทยแลนด จํากัด และบริษัท  
อินเตอรเฟส จํากัด พบวา การโคชเปนวิธีพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง เพราะสามารถพัฒนา
ทักษะ และผลการปฏิบัติงานของบุคคล รวมถึงประสิทธิภาพของงานได ( Medland, 2009, p. 141) 
โดยท่ีการโคชไมใชการสอนงาน ไมใชการใหคําปรึกษา ไมใชการบอกหรือสั่งใหทําตาม แตบทบาทของผูท่ี
เปนโคช (coach) มีลักษณะดูแลแบบตัวตอตัว หมายถึง การทําใหผูรับการโคช (coachee) มีความรู 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน  ดวยโคชตองมี ความเชื่อม่ันในศักยภาพของ ผูรับการโคช  การโคช
เปนกระบวนการและทักษะเฉพาะ ท่ีตองไดรับการฝกปฏิบัติ ไมใชใครๆ ก็สามารถทําได คุณลักษณะสําคัญ
ของการโคช คือ มุงเนนใหเกิดการเรียนรูจากภายในตนเอง (self-directive) และการแกปญหา (solution 
focus) บนพ้ืนฐานของความเขาใจความจริงในปจจุบัน เปนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม
ดวยวิธีคิดของบุคคลนั้นดวยตนเอง และวิธีการงายท่ีสุดในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกร คือ 
การพัฒนาวิธีคิดของคน (ศิริรัตน ศิริวรรณ, 2557, หนา 42) นอกจากนี้ในงานวิจัยของบาทสัน และโยเดอร 
(Batson & Yoder, 2012, pp. 57-67) ระบุวาการโคชเปนความสัมพันธท่ีเฉพาะเจาะจงระหวางผูนํา
ทางการพยาบาล และพยาบาลประจําการ เพ่ือท่ีจะพัฒนาความรู และทักษะ ใหเกิดผลการปฏิบัติงาน
ตามท่ีตั้งเปาหมายไว  รวมถึงทําใหผูท่ีไดรับการโคชมีผลงาน และพฤติกรรมการทํางานท่ีดีข้ึน ใชชีวิต
ในองคกรไดอยางมีความสุข  ดังนั้น หากผูนําทางการพยาบาลมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ
และกระบวนการโคช ตลอดจนสามารถแสดงทักษะการโคช (coaching skill) ไดอยางถูกตอง สามารถ
นําไปประยุกตใชกับสภาพการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหพยาบาลท่ีไดรับการโคช  
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เกิดทัศนคติท่ีดี มีทักษะการปฏิบัตงิานท่ีถูกตอง เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนําศักยภาพไปใชในการดูแล
ผูรับบริการใหเกิดความปลอดภัย เพราะพยาบาลตองรับผิดชอบการใหบริการแกผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง 
เนนการดูแลแบบองครวม ( holistic care) คือ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  และจิตวิญญาณ  
แสดงใหเห็นถึงความเปนวิชาชีพท่ีมีความใกลชิดกับผูปวยมากท่ีสุด พฤติกรรมการทํางานของพยาบาลดีข้ึน 
องคกรไดรับการชื่นชม (มาเรียม เพราะสุนทร, 2552, หนา 56) ดังนั้น การสรางผูนําทางการพยาบาล
ใหมีทักษะการโคชจะสงผลตอการวางแผนการพยาบาล ในการดูแลผูรับบริการใหดียิ่งข้ึน การพัฒนาบุคลากร
ทางพยาบาลดวยวิธีดังกลาว จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนสําหรับผูนําทางการพยาบาลเปนอยางยิ่ง   
  โรงพยาบาลชุมชนเปนหนวยบริการสุขภาพ ท่ีใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข
ระดับอําเภอ มีขนาดตามจํานวนเตียงสําหรับรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต 30-150 เตียง ข้ึนไป 
ปจจุบัน มีจํานวน 725 แหง มีบุคลากรแหงละประมาณ 100-300 คน มากกวารอยละ 50 เปนกลุมพยาบาล
ท่ีมีคุณลักษณะเปนพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหมถึงพยาบาลระดับกาวหนาระดับตน (กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2548, หนา 3) นอกจากนี้ ยังมีพยาบาลเขามาในระบบชวงเดือนเมษายน 
ของทุกปๆ ละ 30-50 คน นั่นหมายถึงพยาบาลกลุมนี้มีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการดูแลชวยเหลือ
อยางใกลชิดจากผูนําทางการพยาบาล ซ่ึงใชวิธีการสอนใหปฏิบัติงานในคลินิกดวยวิธีเดิมๆ ไดแก  
การมอบหมายงาน โดยมีหัวหนางานการพยาบาล หรือพยาบาลพ่ีเลี้ยงเปนคนแนะนํา การประยุกตใชความรู
กับการปฏิบัติงานจริงท่ีผานมา พบวา มีปญหา อุปสรรค สอดคลองกับท่ีกลาวมาแลวขางตน ดังนั้น การสราง
ผูนําทางการพยาบาลใหมีทักษะการโคชจะสงผลตอวิธีคิดของพยาบาลในการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
บนพ้ืนฐานความเขาใจจากภายในตนเอง อยางไรก็ตาม การโคชยังเปนหลักการท่ีพยาบาลโดยท่ัวไปไมเขาใจ 
หรือเขาใจผิดวา คือ การสอนงานตามปกติท่ีเคยปฏิบัติตามกันมา จึงเปนความทาทายของผูนํา
ทางการพยาบาลในการบริหารจัดการวาทําอยางไร จึงจะสามารถพัฒนาใหผูท่ีทําบทบาทดังกลาว มีความรู 
ความเขาใจในหลักการ และข้ันตอนรวมถึงทักษะของการโคชไดอยางถูกตอง (Maynard, 2006, p. 100)  
 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาท้ังหมดผูวิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาและสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะ
การโคช ของผูนําทางการพยาบาลวาจะสามารถใชพัฒนาผูนําทางการพยาบาลใหมีทักษะดานการโคช  
ไดหรือไมอยางไร  ซ่ึงขอคนพบจากการวิจัย ครั้งนี้จะเปนแนวทางให ผูนําทางการพยาบาลไ ดมีรูปแบบ
การพัฒนาทักษะการโคช ท่ีมีประสิทธิ ภาพ สามารถนําไปประยุกตใช เพ่ือใหพยาบาลไดนําศักยภาพ
ท่ีมีอยูออกมาใชอยางเต็มท่ี สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีใหกับตนเองและองคกรตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยในเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
ดังนี ้
 1.2.1 ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาลเปนอยางไร  
 1.2.2 รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ควรเปนอยางไร 
 1.2.3 รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล นําไปใชไดหรือไม 
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รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช  
ของผูนําทางการพยาบาล  

 

 

ประเมินการใชรูปแบบการพัฒนา   
ทักษะการโคช ของผูนํา 
ทางการพยาบาล 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค การวิจัย ในเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนํา
ทางการพยาบาล ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 1.3.2 เพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 1.3.3 เพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังตอไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ท่ีใชพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ไดแก 
 1) แนวคิด ความรู หลักการและทักษะการโคช  
 2 ) ภาวะผูนําทางการพยาบาลท่ีเก่ียวของกับทักษะการโคช  
 3) ข้ันตอนการโคช 
 4) การประยุกตใชทักษะการโคชในงานการพยาบาล 
 5) การฝกปฏิบัติทักษะการโคช 
 1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 1) ประชากรเปนผูนําทางการพยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
จํานวนท้ังหมด 88 คน  
 2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนําทางการพยาบาล ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน  

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความรู หลักการเกี่ยวกับการโคช 
ทักษะการโคช ไดแก 
     1) การใชคําถามท่ีดีและมีพลัง 
     2) การฟงอยางตั้งใจ 
     3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก 
     4) การจูงใจและใหกําลังใจ 
     5) การกําหนดเปาหมายรวมกัน 
ภาวะผูนําทางการพยาบาล 
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 จากกรอบการวิจัยอธิบายได ดังนี้ การพัฒนาทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล เปนความ
ทาทายขององคกรพยาบาลท่ีจะสรางคุณคาใหประจักษแกสังคม ทําอยางไรพยาบาลจะมีความสามารถ
ทางคลินิก เพราะสิ่งท่ีสําคัญของคุณคาวิชาชีพพยาบาล คือ การดูแลผูปวยขณะทํางาน ผูนําทางการพยาบาล 
จะทําอยางไรใหเกิดความสําเร็จทามกลางความเปลี่ยนแปลง การโคชเปนทักษะหนึ่งของผูนําทางการพยาบาล 
ท่ีมีความสําคัญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วัตสัน (Watson, 2000, pp. 251-272) เก่ียวกับรูปแบบ
และการพัฒนาผูนําทางการพยาบาล พบวา ทักษะของผูบริหารการพยาบาลท่ีมีภาวะผูนํา อันดับแรก ไดแก 
ทักษะ การ โคช  (coaching skill) หมายถึง  ความสามารถในการ ดึงศักยภาพใน การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรพยาบาล การพัฒนา ทักษะดังกลาว จะสรางความแตกตางใหเกิดข้ึนในองคกร เนื่องจาก
จุดเดนของการโคช คือ ทําใหบรรยากาศการทํางานรวมกันระหวางผูรวมงานในหนวยงานเดียวกัน
และตางหนวยงานเกิดสัมพันธภาพท่ีดี (บัณฑิต โรจนอารยานนท, 2556, หนา 15) ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนา
บุคลากรรูปแบบหนึ่งท่ีองคกรตองลงทุนในระยะยาว  อยางไรก็ตาม  การท่ีจะทําใหเกิดการ ขับเคลื่อน
ดวยวิธีการใหมในองคกรเปน ไปอยางราบรื่น ปราศจากความขัดแยง จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง เตรียม
ความพรอมของผูตามในการทํางานควบคูกันไปดวย เนื่องจาก แตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล การพัฒนา
จึงตองมีวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับบุคลากรในระดับตางๆ การโคชจึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการโคชท่ีดีและประสบความสําเร็จมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
เขาใจถึงลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากรแตละคน เพ่ือปรับวิธีการโคชใหสอดคลองและเหมาะสม
กับความเปนปจเจกบุคคล (สุภัชชา ก่ิงแกวเจริญชัย, 2549, หนา 233) ดังนั้น ผูนําทางการพยาบาล
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญเก่ียวของกับการโคช จึงจําเปนตองมีท้ังความรูและทักษะท่ีสําคัญในการโคชเปนอยางดี 
เนื่องจากผูท่ีเขาใจและสามารถใชประโยชนจากการโคชได จะสงผลดีท้ังในดานการทํางานและการใช
ชีวิตสวนตัว (บัณฑิต โรจนอารยานนท, 2556, หนา 15) หากผูนําทางการพยาบาลมีทักษะดานนี้ จะสามารถ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล เพ่ือใหมองเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองใหดีข้ึน  
ทําไดเต็มศักยภาพมากข้ึน ทักษะการโคชท่ีสําคัญดังกลาว ไดแก (Donner & Mary, 2009, pp. 18-23)  
 1) การใชคําถามท่ีดแีละมีพลัง (powerful questioning) ทักษะนี้จะทําใหผูรับการโคช 
มองเห็นและเขาใจในสถานการณปจจุบันของตัวเอง โคชจะใชคําถามกระตุนใหคิด และคนหาทางเลือก 
เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเองมากข้ึน  
 2) การรับฟงอยางตั้งใจ ( active listening) คือ การฟงเรื่องท่ีผูรับการโคชพูดคุย
หรือเลาใหฟงโดยไมมีการพูดแทรก หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ โคชควรหลีกเลี่ยงการใหแนวความคิด
ในทันทีแตใหใชทักษะการใชคําถามท่ีดีและมีพลังเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูรับการโคชคิดและหาทางเลือกดวยตนเอง 
การแสดงความสนใจฟง จะทําใหผูรับการโคช รูสึกผอนคลายระหวางการสนทนา เวลาฟงตองเขาใจความรูสึก
ของผูรับการโคชเปนหลัก ไมควรใชความคิดของโคชระหวางการฟง   
 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก (positive feedback) เปนการใหความคิดเห็นของโคช 
ซ่ึงควรใชภาษาท่ีเปนเชิงบวกไมใชการตําหนิ แตเปนการใหมุมมองและแนวคิดท่ีเปนประโยชน เพ่ือกระตุน
ใหผูรับการโคชสนใจและนําไปประยุกตใช ควรระบุใหชัดวาเปนการใหขอมูลปอนกลับในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ดานใดของผูรับการโคช เชน แนวความคิด วิธีการปฏิบัติ พฤติกรรม การแสดงออก เรื่องท่ีกําลังโคช  
หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เปนตน  
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 4) การจูงใจและการใหกําลังใจ (motivation) คือ การกระตุนใหผูรับการโคช มีความเชื่อม่ัน
ในตัวเอง และพรอมท่ีจะเผชิญกับอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน เนื่องจาก คนสวนใหญกังวล
กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยคาดเดาไมได ดังนั้น โคชตองเปนกําลังใจและจูงใจใหผูรับการโคชมีมุมมองเชิงบวก  
คิดถึงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในดานท่ีดี เปนประโยชนมากกวาขอเสีย ซ่ึงจะทําใหผูรับการโคชพรอมและเต็มใจ
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากข้ึน เชน ชื่นชมในเรื่องดีๆ ท่ีแสดงออกใหผูรับการโคชมองเห็นขอดีของตัวเอง 
มองเห็นอุปสรรคเปนเรื่องทาทายความสามารถ มองความลมเหลว คือ ประสบการณท่ีดี และกระตุน
ใหเลาเรื่องท่ีภาคภูมิใจในอดีต เปนตน 
 5) การกําหนดเปาหมาย (set goal) เปนสิ่งท่ีกระบวนการโคช มุงเนนใหผูรับการโคช
เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมกัน โคชจึงตองจูงใจใหผูรับการโคช มองเห็น
เปาหมายนั้นเปนของเขาเองไมใชของโคช ทักษะนี้ตองทําใหเกิดความชัดเจนและผูรับการโคช
เกิดการยอมรับดวยความเต็มใจ แตโคชจะมีสวนรวมในเรื่องของการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 ผูนําทางการพยาบาล หมายถึง  หัวหนางานการพยาบาล พยาบาลประจําการท่ีทํา
หนาท่ีเปนหัวหนาทีมการพยาบาลและพยาบาล  ท่ีไดรับมอบหมายให เปนพ่ีเลี้ยง ทําบทบาทใน
การโคชใหกับพยาบาลประจําการ ในโรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพนมสารคาม และโรงพยาบาลสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.6.2 การโคช หมายถึง การกระตุนใหพยาบาลดึงศักยภาพภายในตนเองออกมา โดยมีเปาหมาย
เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยใชทักษะการโคช ไดแก 
 1) การใชคําถามท่ีดีและมีพลัง ( powerful questioning) คือ การตั้งคําถามเชิงบวก
ไมถามถึงปญหา แตใหถามเพ่ือหาทางเลือกหรือวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับผูรับการโคช 
 2) การรับฟงอยางตั้งใจ (active listening) คือ การฟงผูรับการโคชพูดหรือเลาเรื่องของเขา 
โดยไมพูดแทรกและไมแสดงความคิดเห็นของโคช 
 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก (positive feedback) คือ การใหขอมูลในสิ่งท่ีผูรับ
การโคชทําไดดี และสะทอนสิ่งท่ีตองพัฒนาโดยใหขอมูลเชิงสรางสรรค ไมใหขอมูลเชิงลบ 
 4) การจูงใจและใหกําลังใจ (motivation) คือ การชื่นชมและใหกําลังใจผูรับการโคช 
เม่ือสามารถปฏิบัติงานไดผลลัพธท่ีดี 
 5) การกําหนดเปาหมาย (set goal) คือ การท่ีผูรับการโคช สามารถกําหนดเปาหมาย
ของตนเองได หลังผานกระบวนการโคช 
 1.6.3 ภาวะผูนําทางการพยาบาล หมายถึง การแสดงบทบาทของผูนําทางการพยาบาลท่ีนําทักษะ
การโคช ไปใชในการกระตุนศักยภาพของพยาบาลประจําการ  
 1.6.4 รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล หมายถึง การท่ีผูนํา
ทางการพยาบาลไดพัฒนาทักษะการโคช โดยผานข้ันตอนตามกระบวนการโคช ท่ีผูวิจัยสรางและกําหนดไว
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ในคูมือท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือใชในการเสริมสรางศักยภาพเก่ียวกับทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใช G.R.O.W. model 
 1.6.5 ทักษะการโคช หมายถึง การใชกระบวนการโคช ในการดึงศักยภาพและกระตุนใหเกิด
ทางเลือกในการปฏิบัติงานแกบุคลากรพยาบาล 
 1.6.6 พยาบาล หมายถึง พยาบาลประจําการท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาล
พนมสารคาม และโรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.6.7 โคช หมายถึง ผูนําทางการพยาบาลท่ีใชทักษะการโคช เพ่ือกระตุนใหพยาบาลใชศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 1.6.8 ผูรับการโคช หมายถึง พยาบาลประจําการท่ีไดรับการกระตุนศักยภาพในการปฏิบัติงาน
จากโคช 
 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการดําเนินการปฏิบัติเฉพาะพ้ืนท่ี ผลของการวิจัยสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชน ทําใหผูนําทางการพยาบาลและพยาบาลในพ้ืนท่ี ไดมีการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน
ดวยกระบวนการโคชและหากไดมีการขยายผลออกไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร
พยาบาลเปนอยางยิ่ง ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ดังนี้ 
 1. 7.1 ไดรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ซ่ึงสามารถนําไปใชในการพัฒนา
ผูนําและผูตามในหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึน 
 1.7.2 รูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สามารถนําไปประยุกตใชไดกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ท่ีทําบทบาทเปนโคช ซ่ึงเปนทักษะอยางหนึ่งของผูนําในปจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปใชในการเตรียม
ผูท่ีจะกาวข้ึนสูตําแหนงหัวหนางาน ทําใหไดรับการพัฒนาทักษะของผูนําทางการพยาบาล อยางเปนระบบ 
 1.7.3 รูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผูนําทางการพยาบาลสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ การบริหารงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการโคช ไดอยางเปนระบบ 
เกิดสัมพันธภาพสวนบุคคลท่ีดี ลดความขัดแยงระหวางผูรวมงาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารตางๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 2.1.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการโคช  
 2.1.3 ความแตกตางระหวางการโคช การเปนพ่ีเลี้ยงและการเปนท่ีปรึกษา 
 2.1.4 รูปแบบการโคช   
 2.1.5 ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวของกับการโคช  
 2.1.6 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําทางการพยาบาล  
 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ  
 

 2.1.1 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (human resource development) คือ กระบวนการท่ีเปนไป
เพ่ือการเรียนรู การเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงของมนุษย โดยผานกิจกรรมความคิดริเริ่ม 
กิจกรรมทางการบริหาร ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพ
ในคน รวมท้ังความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว เนื่องจากกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และองคความรู ทําใหทักษะของทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู ลาสมัยอยางรวดเร็ว องคกรตางๆ จึงตองธํารงรักษา 
และพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรยังคงมี ความรู ทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น
ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก องคกรสามารถใชศักยภาพของบุคลากร
ไดอยางสูงสุด จากการปรับปรุงคุณลักษณะตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน เชน ความรู ทักษะ ทัศนคติ  
และพฤติกรรมในการทํางาน รวมท้ังความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การใหความรู การสอน การฝกอบรม การฝกทักษะ การชี้แนะ  
การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช และการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน องคกรสวนใหญนิยมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยการฝกอบรม (training) ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางทักษะ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  
มีความพรอมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ การฝกอบรมเปนกระบวนการจัดทําข้ึนอยางมีระบบ
เพ่ือใหบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการทํางาน กลาวโดยสรุป ได 3 ดาน ดังนี้ 
(จิตติมา อัครธิติพงศ, 2556, หนา 6-25) 
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 1) ดานความรู ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ตรงตามท่ีองคกรตองการ 
 2) ดานขวัญกําลังใจ โดยทําใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ
ท่ีดีตอหนาท่ีความรับผิดชอบและองคกร 
 3)  ดานการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรมีโอกาสเตรียมตัวสําหรับตําแหนง หนาท่ีรับผิดชอบ
ท่ีสูงข้ึนในอนาคต จําแนกไดตามสถานท่ีฝกอบรม คือ  
 (1) การฝกอบรมแบบการเรียนรูจากการทํางาน (on the job training) เปนการฝกอบรม
ความรู ทักษะ และความสามารถในท่ีทํางานจริง ประกอบดวย การปฐมนิเทศ การเสนอแนะ การฝกงาน 
การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การเปนท่ีปรึกษา การเปนพ่ีเลี้ยงและการโคช เปนตน 
 (2) การฝกอบรมนอกสถานท่ีทํางาน (off the job training) เปนการอบรมแบบ
การเรียนรูนอกสถานท่ี ไดแก การบรรยาย การจําลองสถานการณ การเรียนรูดวยตนเอง กรณีศึกษา  
การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 
 จะเห็นไดวาการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน เปนวิธีการสอนการปฏิบัติงานระหวางผูสอน
กับผูปฏิบัติ หรือระหวางหัวหนางานกับลูกนอง โดยมีวิธีการตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนา ดังท่ี
กลาวมาแลว การโคชเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีนาสนใจในการนํามาใชในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากปจจุบัน
การโคชยังมีความเขาใจในการปฏิบัติและนําไปใชแตกตางกัน 
 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการโคช 
 รากศัพทของคําวา coach แปลวา รถมาขนาดใหญ มาจากภาษาฮังการี แปลความหมายวา
เปนการเคลื่อนยายจากจุดเอไปจุดบี ดวยความไวท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดดวยวิธีท่ีดีท่ีสุด ตอมากลางศตวรรษท่ี 19 
คําวา coach ในมหาวิทยาลัยออกซฟอรด กลายเปนคําแสลงท่ีมีความหมายวา ติวเตอร หรือผูท่ีชวยให
นักศึกษาสอบผาน ปจจุบันการโคช เปนคําท่ีคุนเคยในวงการกีฬามากกวาในการทํางาน อยางไรก็ตาม  
การโคช กําลังกลายเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรท่ีไดรับความสนใจในหลายองคกร ซ่ึงมีจุดเริ่มตน
จากนักคิดในสหรัฐอเมริกาท่ีตองการคนหาวาเหตุใดทีมบาสเก็ตบอลในลีกสําคัญของสหรัฐอเมริกาหลายทีม 
มีผลงานดีข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนตัวโคช ในทางกลับกันเม่ือโคชคนเดิมออกไป ทีมกลับแพหรือมีผลงาน
แยลงท้ังๆ ท่ีปจจัยและสภาพแวดลอมอ่ืนยังคงเหมือนเดิม หลังจากใชเวลาในการศึกษาเปนเวลานานจึง 
พบวา กิจกรรมหลายอยางท่ีโคชของนักกีฬาทํา สามารถนํามาปรับใชกับการทํางานในองคกรได เชน 
คุณสมบัติท่ีดี บทบาทหนาท่ี และแนวทางในการโคช เปนตน (เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, 2555, หนา 23) 
หลังจากนั้นการโคชไดเริ่มมีบทบาทในวงการธุรกิจ และมีบทบาทกับการพัฒนาบุคลากรในปจจุบัน  
แตมีการใชในความหมายท่ีเขาใจแตกตางกันไป ตามท่ีนักวิชาการแตละทานจะแปลความหมาย
และใหคําจํากัดความสวนใหญมักใชคําวา การสอนงาน หรือการสอนแนะ เปนตน ดังนั้น เพ่ือใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับการโคช ในการศึกษาครั้งนี้เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาจมีการใชคําวา การสอนแนะ  
หรือการสอนงาน ตามท่ีนักวิชาการคนไทยไดนิยามไวแทนคําวาการโคช ซ่ึง แนวคิดเก่ียวกับการ โคช 
มีผูใหคํานิยาม ความหมายไวตางๆ กัน ดังนี้ 
 เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน (2549, หนา 1) สรุปวาการสอนแนะ หมายถึง กระบวนการท่ีผูนํา
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม มีเปาหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางาน โดยใช ทักษะ
การสอนแนะ ไดแก การฟง การถาม การสรุปใจความ การเขาใจผูอ่ืน และการใหขอมูลยอนกลับ  
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 อาภรณ ภูวิทยพันธ (2553, หนา 15) ใหความหมายวา การสอนงาน (coaching) เปนกระบวนการ
ท่ีหัวหนางานใชเพ่ือเสริมสราง และพัฒนาลูกนองใหมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว ในการทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย หรือผลงานท่ีหัวหนาตองการ หรือคาดหวังใหเกิดข้ึน โดยตองตกลง
และยอมรับรวมกัน การสอนงานมุงเนนไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ใหสูงข้ึน กระบวนการสอนงานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ( positive change) ท้ังลูกนอง
และหัวหนางานโดยตรง 
 กมลวรรณ รามเดชะ ( 2554, หนา 16) สรุปวา การสอนแนะ คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ
ท่ีผูจัดการ และหัวหนางานตางก็มุงหวังท่ีจะแกไขปญหาผลการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร  
 กรีลิช (Grealish, 2000, p. 231) ใหความหมายวา การโคชเปนกลยุทธหนึ่งในการใหความรู
แกพยาบาล โดยโคชเปนผูชวยใหพยาบาลพัฒนาความรู และทักษะการปฏิบัติงานในคลินิก โดยใหคําแนะนํา
หรือใหขอมูลเพ่ิมเติม 
 ปเตอรสัน และฮิกส (Peterson & Hicks, 1995, p. 41) อธิบายวา การโคชเปนกระบวนการ
ท่ีมนุษยใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง เพ่ือนํามาซ่ึงความสําเร็จท่ีไดตั้งไว 
การโคช คือ การทํางานโดยมีผูท่ีชํานาญหรือหัวหนางานเปนพ่ีเลี้ยง สอนใหพนักงานทํางานอยางมีข้ันตอน 
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติได คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได  
 ผูวิจัยสรุปความเห็นของนักวิชาการกลุมนี้เก่ียวกับการโคชวาเปนเรื่องเก่ียวของกับคน  
ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในฐานะหัวหนางานกับลูกนอง โดยหัวหนางานมีบทบาทในการพัฒนาลูกนอง
ใหมีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงนํามาใชในความหมายเดียวกับคําวา การสอนงาน (teaching) 
ทําใหเขาใจวา การโคช หมายถึง การสอนใหคนมีความรูมากข้ึน สอนใหทํางานเปน สอนใหมีทักษะ
ในการทํางานเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับการเปนพ่ีเลี้ยง ดังนั้น ตามความคิดดังกลาว ผูท่ีเปนโคชในความหมาย
ของนักวิชาการกลุมแรก จึงหมายถึง คนท่ีมีความรูมากกวา มีประสบการณมากกวาท่ีพรอมจะถายทอด
ความรูท่ีมีสูผูอ่ืน ในขณะท่ีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งใหนิยาม ความหมาย ของการโคชตางออกไป เชน  
   ดอนเนอร (2009, p. 9) อธิบายวาการโคช เปนความสัมพันธระหวางผูโคช และผูท่ีเต็มใจไดรับ
การโคช โดยมีระยะเวลาท่ีแนนอน และเนนการสนทนาในการชวยใหบรรลุเปาหมายของบุคคลนั้น การโคช
ไมใชการใหคําแนะนํา ไมใชการสอนและสั่งใหทํา แตเปนการชวยเหลือ ใหกําลังใจ สนับสนุน และใหโอกาส
ในการทําสิ่งตางๆ ใหดีข้ึน การชวยเหลือของโคชในท่ีนี้ ไดแก การสนทนา ดังนั้น โคชตองมีความสามารถ
ในการฟง การถาม การใหขอมูลยอนกลับ การอภิปราย เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในประโยชน และเปาหมาย
ท่ีผูรับการโคชจะไดรับเปนการระบุสิ่งท่ีผูรับ การโคชคาดหวังเทียบกับสิ่งท่ีเปนปจจุบัน และนําระยะหาง
ดังกลาวมาตั้งเปนเปาหมาย   
 คม สุวรรณพิมล (2556, หนา 1) ไดใหความหมายของการโคช (coaching) คือ การพัฒนาคน
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไปในทิศทางท่ีถูกตองและเหมาะสมดวยตัวของเขาเอง  
 สถาบันการโคชนานาชาติ  ( International Coaching Federation: ICF) ซ่ึงเปนองคกร
ไมแสวงหากําไร กอตั้งในป คศ. 1995 โดยผูท่ีสนใจในงานโคชจากท่ัวโลก มีพันธกิจในการสงเสริมอาชีพ 
การโคช และกําหนดมาตรฐานตางๆ เก่ียวกับการโคชท่ีเปนวิชาชีพใหนิยามการโคชวา เปนการกระตุน
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ใหเกิดความคิด การสรางแรงบันดาลใจ การใชศักยภาพดานสวนตัวและหนาท่ีการงานใหไดมากท่ีสุด  
(สุทธาทิพย เหลืองบูรณะวัฒน, 2556, หนา 4) 
 สถาบันการโคชไทย ใหนิยามการโคชวา การโคช คือ การเปนหุนสวนกับผูรับการโคช  
ในกระบวนการกระตุนความคิดสรางสรรค เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหพวกเขานําศักยภาพท้ังทางสวนตัว
และวิชาชีพมาใชอยางสูงสุด (เทอดทูน ไทศรีวิชัย, 2556, หนา 5)  
 ศิริรัตน ศิริวรรณ (2557, หนา 13) ใหคํานิยามการโคช หมายถึง กระบวนการ และทักษะ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาวิธีคิดของผูรับการโคช ใหเกิดความเขาใจความเปนจริงในปจจุบัน ( understand 
current realities) เล็งเห็นเปาหมายซ่ึงนํามาสูการแสวงหาทางเลือกและกําหนดวิธีการดําเนินการ  
ในการจัดการกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริงดวยตนเอง อันนําไปสู
การพัฒนา หรือสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเชิงพฤติกรรม และผลลัพธท้ังในสวนของชีวิตการทํางาน
และชีวิตสวนตัวของตนเอง 
 ปกรณ วงศรัตนพิบูลย (2557, หนา 16) ใหนิยามความหมายของการโคช คือ การชวยพาผูอ่ืน
ออกจากจุดท่ีเปนอยูไปสูเปาหมาย ดวยการสะทอนใหผูรับการโคชมองเห็นตัวเองชัดเจนข้ึน โดยใชคําถาม
เปนหลัก หลีกเลี่ยงการแนะนําโดยตรง ใหความสําคัญท่ีแนวทางแกไข (solution) มากกวาท่ีตัวปญหา 
(problem) เพ่ือใหเกิดแนวความคิดท่ีเปนของตัวเองดวยตัวเอง และสรางความเชื่อม่ันใหผูรับการโคช
เอาชนะจินตนาการเชิงลบของตัวเอง 
 ดังนั้น หากเขาใจความหมายของการโคชแตกตางกัน วิธีการท่ีใชยอมตางกันไปดวยความหมาย
การโคชท่ีนํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกแนวคิดการโคชในความหมายการพัฒนาบุคคล  
ดวยการกระตุนใหดึงศักยภาพท่ีมีอยูมาใช เพ่ือใหมีผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมท่ีดีข้ึน โดยโคช
ใชการสนทนาดวยการตั้งคําถาม การฟง การจูงใจ ใหกําลังใจและการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก 
เปรียบเสมือนการสองกระจกเพ่ือใหผูรับการโคชเขาใจ และยอมรับประเด็นท่ีตนเองตองปรับปรุง นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง   
 นอกจากนี้มักมีประเด็นคําถามเก่ียวกับวิธีการท่ีใชในการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันวาแตกตาง
หรือเหมือนกับการโคชอยางไร เชน การเปนพ่ีเลี้ยง (mentoring) การใหคําปรึกษา (counseling) เปนตน 
ผูวิจัยขอสรุปใหเห็นความแตกตางของ การโคช การเปนพ่ีเลี้ยง และการใหคําปรึกษา ดังนี้  
 2.1.3 ความแตกตางระหวางการโคช การเปนพ่ีเล้ียง และการใหคําปรึกษา  
 การโคช การเปนพ่ีเลี้ยงและการใหคําปรึกษา ตางก็เปนเทคนิคหรือกระบวนการหนึ่ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมุงเนนใหพนักงานมีความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในปจจุบันดีข้ึน 
(performance) รวมถึงทําใหพนักงานมีศักยภาพหรือโอกาสกาวหนาเติบโตในตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนตอไป
ในอนาคต (potential) และมีความสัมพันธกัน ดังภาพ 2  ซ่ึงท้ังหมดถือเปนทักษะ หรือความสามารถ
ดานการบริหารจัดการท่ีสําคัญของหัวหนางาน การท่ีหัวหนางานจะแสดงบทบาทใดข้ึนอยูกับ
ผลการปฏิบัติงานของลูกนองดวยเชนกัน 
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธของ coaching mentoring และ counseling 
ท่ีมา: (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550, หนา 21) 
 
 การเปนพ่ีเลี้ยง (mentoring) หมายถึง ผูมีประสบการณ ทักษะ ความชํานาญท่ีไดรับความไววางใจ 
และมอบหมายจากองคกรใหเปนผูใหความชวยเหลือบุคคล หรือกลุมบุคคลผานรูปแบบของการใหคําปรึกษา 
แนะนํา การทําใหดูเปนตัวอยาง สาธิต แบงปนประสบการณและเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนประโยชน 
รวมถึงการใหขอมูลปอนกลับเพ่ือใหบุคคล หรือกลุมบุคคลเกิดความเขาใจ ม่ันใจพัฒนาตนเอง  
สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนมาใชในการปฏิบัติงาน จนสามารถกาวขามปญหาอุปสรรค เอาชนะ
ความทาทายตางๆ และทํางานไดอยางประสบความสําเร็จ เปนไปตามเปาหมายขององคกร (ศิริรัตน ศิริวรรณ, 
2557, หนา 15) คุณสมบัติหลักท่ีสําคัญของบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง ตองเปนบุคคลท่ีมีทัศนคติ
หรือความคิดเชิงบวก มีความประพฤติดีท่ีสามารถปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกผูอ่ืนได มีทักษะ
ในการบังคับบัญชาและสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี และตองมีความรูความเขาใจในสายวิชาชีพของตนเปนอยางดี 
(อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2550, หนา 27) จากนิยามดังกลาวสรุปความแตกตางของการเปนพ่ีเลี้ยงกับการโคช 
ดังนี ้
 
ตาราง 1 ความแตกตางของการเปนพ่ีเลี้ยงกับการโคช 
 

ประเด็น การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช 
คุณลักษณะ พ่ีเลี้ยง สอน แนะนํา กัลยาณมิตร ผูกระตุนใหคิด 

ทําความเขาใจ และคิดคน
ทางออกดวยตนเอง 

วัตถุประสงค ชวยเหลือ สนับสนุน พัฒนา 
ดึงศักยภาพ 

พัฒนา ปลดปลอยศักยภาพ 
ชวยเปนกระจกสะทอนความจริง 

คุณสมบัติของบุคคล มีความรู ประสบการณ ความชํานาญ
โดยตรงในดานนั้นๆ 

โคชไมจําเปนตองมีความรู 
หรือความชํานาญดานเดียวกับ
ผูรับการโคช 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(Human  Resource Development) 

Coaching 
(การโคช) 

Mentoring 
(การเปนพ่ีเลี้ยง) 

Counseling 
(การเปนท่ีปรึกษา) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(Pertormence) 

ศักยภาพ 

(Potential) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ประเด็น การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช 
รูปแบบการสื่อสาร สองทาง สองทาง 
ทักษะท่ีใช ใหคําปรึกษา แนะนํา ทําใหดูเปน

ตัวอยาง สาธิต ถาม ใหกําลังใจ  
เลาประสบการณ  

ถาม ฟง สรางความกระจางแจง 
ใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก  
ใหกําลังใจ 

ท่ีมา: (ศิริรัตน ศิริวรรณ, 2557, หนา 16) 
  
  สําหรับการใหคําปรึกษา ( counseling) หมายถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรในลักษณะ
ของการสื่อสารแบบสองทาง ท่ีหัวหนาตองพูดคุยหรือประชุมกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวา
มาตรฐานท่ีกําหนดไวตัวตอตัว โดยการแจงถึงผลงานท่ีพนักงานทําไดในปจจุบันกับผลงานท่ีหัวหนา
คาดหวังใหเกิดข้ึน ซ่ึงหัวหนางานจะตองระบุถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนแบบเฉพาะเจาะจง และจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลเพ่ือพัฒนาใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานงานท่ี
กําหนดข้ึน บุคคลท่ีเปนผูใหคําปรึกษาควรมีคุณสมบัติ คือ เปนผูรับฟงท่ีดี สื่อสารอยางเปดเผยและ
จริงใจ (อาภรณ ภูวิทยพันธุ, 2553, หนา 30) จากนิยามดังกลาวสรุปความแตกตางของการให
คําปรึกษากับการโคช ดังนี้ 
 
ตาราง 2 ความแตกตางของการใหคําปรึกษากับการโคช 
 

ประเด็น การใหคําปรึกษา การโคช 
คุณลักษณะ นักแกปญหา กุนซือ ผูวินิจฉัย ให

ความเห็นพรอมนําเสนอทางออก 
กัลยาณมิตร ผูกระตุนใหคิด  
ทําความเขาใจและคิดคน 
ทางออกดวยตนเอง 

วัตถุประสงค ชวยเหลือ ใหประสบความสําเร็จ 
แกปญหาได 

พัฒนา ปลดปลอยศักยภาพ 
ทําใหเติบโต ชวยเปนกระจก 
สะทอนความจริง ทําใหผูรับ 
การโคชแกปญหาไดเอง 

คุณสมบัติของบุคคล มีความรูในดานนั้นๆ และรอบรู
ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

โคชไมจําเปนตองมีความรู 
หรือความชํานาญดานเดียว 
กับผูรับการโคช 

รูปแบบการสื่อสาร สองทาง สองทาง 
ทักษะท่ีใช ถาม ฟง วิเคราะห นําเสนอ 

แนะนํา  
ถาม ฟง สรางความกระจางแจง 
สังเคราะห ใหขอมูลปอนกลับ 
เชิงบวก ใหกําลังใจ 

ท่ีมา: (ศิริรัตน ศิริวรรณ, 2557, หนา 18) 
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 จากประเด็นความแตกตางดังกลาว สรุปวา การโคชแตกตางจากวิธีการพัฒนาทรัพยากรอ่ืน
ท่ีกระบวนการ และทักษะในการสื่อสารท่ีเนนการถาม ฟง ใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก ไมใชการสอน  
การแนะนํา การสั่งใหทําตาม โดยมีเปาหมายเพ่ือกระตุนใหผูรับการโคชคนพบและเขาใจตนเอง  
เกิดความตระหนักรูในตนเอง (self awareness) นํามาซ่ึงการปลดปลอยศักยภาพของตน แสวงหาทางเลือก 
วิธีการท่ีสรางสรรค ท่ีตนเองรูสึกม่ันใจ พึงพอใจ เกิดความรูสึกผูกมัด (commitment) ท่ี จะลงมือปฏิบัติ
ใหเกิดผลลัพธตามท่ีไดพูดคุยกันไวกับโคช ดังนั้น ในการโคชแตละครั้งจึงตองมีเปาหมายของผูรับการโคช
อยางชัดเจน 
  นอกจากนี้ยังมีผูสรุปความแตกตางการโคชจากศาสตรการพัฒนาดานอ่ืน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ความแตกตางการโคชจากศาสตรการพัฒนาดานอ่ืน  
ท่ีมา: (อัจฉรา จุยเจริญ, 2558, หนา 16) 
  
 จากภาพอธิบายความแตกตางการโคชกับศาสตรการพัฒนาดานอ่ืน คือ การโคช เนนการใชคําถาม
ท่ีพาผูรับการโคชคนหาทางออกของปญหาดวยตัวเอง ไมใชการใหคําตอบ หรือการแนะนํา ซ่ึงตางจาก
การสอน การเปนพ่ีเลี้ยง สวนการเปนท่ีปรึกษาเนนการระบุปญหาใหผูท่ีมาปรึกษาทราบ และบอกวิธี  
การแกปญหาจากแนวคิดของท่ีปรึกษา สําหรับการใหคําปรึกษาจะใชคําถามเชนเดียวกับการโคช แตตางกัน
ท่ีคําถามของท่ีปรึกษาจะเนนใหผูรับคําปรึกษาคิดถึงสาเหตุของปญหา ดังนั้น การใชคําถามจึงตางกัน
ท่ีวัตถุประสงคท่ีตองการ 
 วัตถุประสงคของการโคช หรือเปาหมายท่ีตองการ 3 ประการ ไดแก (ปกรณ วงศรัตนพิบูลย, 
2557, หนา 5) 
 1 ) พัฒนาผูรับการโคชใหมีความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว 
(personal attributes) เพ่ือใหการทํางานนัน้ๆ ประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 2) เพ่ือถายทอดเทคนิคและวิธีการทํางานเพ่ือใหผูรับการโคชมีศักยภาพ (potential) 
ในการทํางานท่ีสูงข้ึน มีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน อันนํามาซ่ึงตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

ASK 

SOLUTIONS PROBLEM 

TELL 

Counseling Coaching 

Management 
Consulting 

Teaching   
Mentoring 
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 3) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โคชจะตองทําหนาท่ีในการคนหา
ความสามารถท่ีโดดเดน ความสามารถท่ีตองปรับปรุงของพนักงาน และจัดลําดับความสําคัญของความสามารถ
ท่ีจะพัฒนาหรือตองการเสริมและพัฒนาตามลําดับ  
 จะเห็นไดวาการโคชมีลักษณะเปนกระบวนการ คือ  ประกอบดวยวิธีการหรือเทคนิคตางๆ  
ท่ีวางแผนไวอยางดี มีการดําเนินตามข้ันตอน ผูท่ีทําหนาท่ีเปนโคชในการพัฒนาคนจึงมีหลายบทบาท
ในเวลาเดียวกัน การปฏิบัติตัวของโคชจึงตองแยกใหออกวาสถานการณท่ีเผชิญอยูจะใชบทบาทใด  
จากความหมายของการโคช ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหเห็นถึงบทบาทของผูท่ีทําหนาท่ีในการโคช 
โดยใชทักษะในการตั้งคําถาม การฟง การใหขอมูลปอนกลับ และการสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงพอจะสรุปบทบาท
โคชได ดังนี ้
 1) ใหการสนับสนุนแกผูรับการโคชท่ีสนใจในการปรับปรุงการทํางาน  
 2) ใหการสนับสนุนสําหรับผูรับการโคชท่ีสนใจใน การปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงาน
และตองการไดรับประสบการณใหม  
 3) ใหคําแนะนําแกผูรับการโคชท่ีตองการวางแผนความกาวหนาในอาชีพ  
 4) ใหขอมูลปอนกลับ ของการปฏิบัติงานอยางจรงิใจและเปนธรรม  
 5) ใหการสนับสนุนหรือแนะนําสําหรับผูรับการโคช ท่ีสนใจในการเปลี่ยนงาน 
 นอกจากบทบาทโดยท่ัวไปแลว  ผูบังคับบัญชาควรมีบทบาทในการโคช ดังนี้ 
 1) ใหคําปรึกษาเชิงการโคช เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงข้ึน
และสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 2) กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย และพัฒนาผลงาน 
 3) ทําหนาท่ีเปนท้ังท่ีปรึกษา พ่ีเลี้ยง และผูฝกสอน 
 4) ควบคุม ปรับเปลี่ยน และสงเสริมการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระดับ
ท่ีตองการ 
 นอกจากเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับบทบาท โคชยังจําเปนตองมีคุณลักษณะพิเศษ คือ   
 1) มีความรูและความสามารถในงานท่ีจะสอน  
 2) มีความรักในการถายทอดความรู และมุงม่ันจริงจังในการสอนใหเกิดผลสําเร็จ  
 3) การสรางความเชื่อใจรวมกันท้ังสองฝาย การเก็บรักษาความลับ 
 4) เชื่อม่ันในตนเองและมีความตั้งใจในการสอน  
 5) ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน  
 6) มีทักษะในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ  
 7) มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูรับการโคช สามารถควบคุมอารมณได (EQ) 
 8) มีความคิดเชิงวิเคราะห 
 9) มีความคิดเชิงบวก 
 10) เปนนักวางแผนและเปนผูฟงท่ีดี 
 จะเห็นวาบทบาทของโคช คือ การทําใหผูท่ีไดรับการโคชเกิดการเปลี่ยนแปลง และการท่ีคน
จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีสาเหตุ 2 ประการ คือ กลัวถูกลงโทษกับมองเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ หนาท่ีของโคช
ตองทําใหผูท่ีไดรับการโคช มองเห็นผลลัพธของการไมเปลี่ยนแปลงวา จะเกิดโทษดวยเรื่องอะไรบาง  
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และประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง โดยท่ีเขาตองเปนผูคิดและมองเห็น
ดวยตัวของเขาเอง เนื่องจากโคชไมสามารถบังคับใหเขาเชื่อได แตจะใชการจูงใจใหเขายอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหมดวยการคิดวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับตนเอง (ปกรณ วงศรัตนพิบูลย, 2557, หนา 24)  
 ผูวิจัยสรุปวาโคชทําบทบาทไดหลากหลาย ข้ึนอยูกับสถานการณขณะนั้น เชน บทบาทคุณครู
เม่ือตองการใหความรู หลักการท่ีถูกตอง บทบาทพ่ีเลี้ยงเม่ือตองการพัฒนาลูกนองในสายวิชาชีพเดียวกัน 
บทบาทท่ีปรึกษาเม่ือตองการชวยแกปญหา อยางไรก็ตามโคชตองไมลืมหลักการท่ีทําใหบทบาทของโคช
ตางจากการทําบทบาทอ่ืน  คุณสมบัติท่ีดีของผูท่ีจะทําหนาท่ีโคช ไดแก รักในการเปนโคช มีทักษะ
การสื่อสารท่ีดี ดานการตั้งคําถาม การฟง มีความคิดเชิงบวกในการใหขอมูลปอนกลับ และเนื่องจากการโคช
เปนกระบวนการ ดังนั้น จึงมีข้ันตอนตางๆ ในการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
 ข้ันตอนการโคช ไอบารา (Ibarra, 2004, pp. 12-48) สรุปการโคชมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ข้ันเตรียมการ (preparing to coach) ข้ันตอนนี้ใชทักษะการสังเกตเพ่ือท่ีจะเขาใจ
ถึงลักษณะของบุคลากร สถานการณปจจุบัน ทักษะและพฤติกรรม ของผูรับการโคช โดยมีเปาหมาย คือ 
การระบุจุดแข็ง และจุดออนของคนๆ นั้น ทําใหประเมินไดวามีดานใดบางท่ีตองทําการโคช หลังจาก
นั้นในการโคช ตองระบุความคาดหวัง  แผนการดําเนินการ  เปาหมาย ผลลัพธท่ีตองการ  และตกลง
รวมกัน เก่ียวกับประเด็น หรือจุดเนนท่ีตองการโคชรวมกัน เนื่องจากเครื่องมือการโคชจะเนนไปท่ีการ
เชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติจริง  เปนการทํางานเชิงลึก  (deep approach) และวางแผน
รวมกันในแตละครั้ง ท่ีดําเนินการโคชนั้น จะโคชลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ ซ่ึงในข้ันนี้ตรง
กับข้ันการขออนุญาตของวงจรแหงปญญา ( insight loop) มีวัตถุประสงค เพ่ือตองขอการยินยอม
จากผูรับการโคช  สรางความไววางใจ ใหทางเลือก แสดงความเคารพนับถือ เปดโอกาสเขาไปถึงความคิด
ของผูรับการโคช ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน ไดแก (เทอดทูน ไทศรีวิชัย, 2556, หนา 6-9) 
 (1) การเปดและตั้งประเด็น ( placement) ในสวนนี้จะเปนการเริ่มตนการสนทนา
ระหวางโคชกับผูรับการโคช เพ่ือคนหาผลการโคชท่ีตองการ ระบุวัตถุประสงคและสิ่งท่ีผูรับการโคชควรทํา 
ผูรับการโคชตองรับรูวาจะมีอะไรเกิดข้ึนบางในการโคช เปนการตกลงยินยอมพรอมใจท้ัง 2 ฝาย
ท่ีจะเริ่มเขาสูกระบวนการโคช 
 (2) การถาม (questioning) สิ่งท่ีโคชควรคํานึงถึงในการถาม คือ มารยาทในการถาม 
ตองระวังคําถามท่ีจะกระทบกระเทือนผูอ่ืน ตองพิจารณาสถานภาพของผูท่ีเราจะถามเพ่ือเลือกใช
คําใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เปนการใหเกียรติผูท่ีถูกถาม รวมถึงการใชภาษาตองกะทัดรัด ชัดเจน  
ไมถามพรอมกันหลายประเด็น 
 (3) การทําความกระจาง (clarifying) เปนสิ่งท่ีโคชตองทําความเขาใจกับผูรับการโคช
ใหชัดเจน เก่ียวกับเบื้องหลังคําพูดของผูรับการโคช เหมือนการสรุปประเด็นวาเขาใจตรงกันกับท่ีผูรับการโคช
พูดหรือไม ควรใชคําท่ีกระชับ แตไมใชการถอดความ (paraphrasing) หรือการสะทอนกลับ (mirroring) 
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ภาพ 4 วงจรแหงปญญา (insight loop)  
ท่ีมา: (เทอดทูน ไทศรีวิชัย, 2556, หนา 5) 
 
 2) ข้ันการสนทนาหาเหตุผล (discussion) ข้ันตอนนี้จะเปนการพูดคุยกันเก่ียวกับขอเท็จจริง
ท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูรับการโคช (performance gapsand skill deficiencies) โดยการบอกใหรู
ถึงระยะหางของเปาหมายหรือผลการปฏิบัติงานท่ียังทําไมได ทักษะท่ีโคชใช คือ 
 (1) การใชคําถามเพ่ือหาขอเท็จจริง คําถามท่ีเหมาะสมควรเปนคําถามปลายเปด  
และเปนคําถามเชิงบวก เพ่ือหาสาเหตุและการแกไขปญหา เชน คุณไดลองทําอยางนั้นแลวหรือยัง คุณคิดวา
ทางท่ีดีสุดท่ีจะทําคืออะไร คุณตองการบรรลุเปาหมายอะไรในอนาคต คุณมีความสามารถ หรือขอไดเปรียบ
อะไรท่ีจะชวยใหบรรลุเปาหมาย สิ่งท่ีตองการพัฒนา มีอะไรบาง คุณจะเริ่มตนอยางไร คุณกําหนดชวงเวลา
อยางไร เปนตน 
 (2) เปนผูฟงท่ีดีและคนหาอารมณท่ีซอนอยู การเปนผูฟงท่ีดี คือ 
 ก. สบตา 
 ข. ยิ้มในจังหวะท่ีเหมาะสม 
 ค. อยาสนใจสิ่งอ่ืน 
 ง. จดบันทึกเม่ือจําเปน 
 จ. สนใจภาษากาย 
 ฉ. อยาขัดจังหวะยกเวนถามเพ่ิมเติมเม่ือสงสัย 
 ช. พูดทวนบาง เชน “ถาผมเขาใจถูก คุณกําลังมีปญหากับ.....” สําหรับการคนหา
อารมณท่ีซอนอยูเปนเรื่องยาก แตจําเปนตองคนหาใหได เพ่ือท่ีจะไดผอนคลาย เชน บางครั้งผูรับการโคช
มีความกังวล หรือความกลัวท่ีจะตองออกจากตําแหนงงานซอนอยู โคชตองคลายความกังวล หรือความกลัว
เหลานั้น ดวยการปลอบใจและใหความม่ันใจวาพนักงานวาเปนคนเกงในดานใด แตมีขอท่ีตองปรับปรุง
เพ่ืองานในตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 (3) สรางความม่ันใจ ใหกําลังใจวาสามารถแกไขปญหาได เพ่ือยอมรับถึงสาเหตุ
ของปญหา 

ขออนุญาต 
ตั้ง 

ประเด็น 

ทาํความ

กระจ่าง 
 

ถาม 
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 จะเห็นวาการโคชเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการใชคําถามใหผูรับการโคชคิด และคนหาอารมณ
ในขณะนั้น ของผูรับการโคช ซ่ึงเก่ียวกับสมองและอธิบายไดวาสมองเก่ียวของกับการโคชอยางไร โดยความรู
เรื่องสมอง มีรายละเอียดเก่ียวของกับการโคช ดังนี้ (อัจฉรา จุยเจริญ, 2558, หนา 58-62) สมองประกอบดวย  
 1) สมองสวนท่ีเรียกวา พรีฟรอนทัล คอรเท็กซ (prefrontal cortex) เปนเปลือกสมอง
สวนหนา ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมการใชเหตุผล การวางแผน การตั้งเปาหมายระยะยาว การคิด และยับยั้งชั่งใจ
กอนจะพูด หรือลงมือทําอะไร ในการโคชนั้นผูรับการโคชจะถูกกระตุนใหใชสมองสวนนี้ในการคิด
และตัดสินใจมากท่ีสุด ดังนั้น เม่ือไหรท่ีสมองสวนนี้เกิดความเครียด เชน ตองรับขอมูลท่ีซับซอน  
มันจะตองการพลังในรางกายเพ่ิมข้ึน เราจึงรูสึกเหนื่อยลาเปนอยางมากเม่ือตองทํางานท่ีใชความคิด  
โคชจึงจําเปนตองเขาใจการทํางานของสมองจะไดเรียนรูการพูดใหกระชับ เขาใจงาย ไมวกวน  
 2) สมองสวนระบบลิมบคิ (limbic system) เปนศูนยกลางของอารมณ มีหนาท่ีเก่ียวกับ
ความจํา การเรียนรู พฤติกรรม ความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ โกรธ เศรา มีความสุขหรือสนุกสนาน เปนตน 
สมองสวนนี้จะทําใหการปรับตัวไดดีข้ึน แตถามีสิ่งกระตุนท่ีไมดีเขามา สมองจะแปลขอมูลออกมา
เปนความเครียด หรือไมมีความสุข นอกจากนี้ยังมีสวนของสมองท่ีเรียกวา อะมิกดาลา ( amygdale) 
อยูในระบบลิมบิคดวย เปนสวนท่ีรวมความรูสึกพ้ืนฐาน เชน ความกลัว ความกาวราวดุดัน ทําหนาท่ี
ในการจัดระบบขอมูลดานความรูสึก และสามารถเก็บบันทึกความทรงจํา ท่ีเคยเกิดความรูสึกดานลบ เชน 
การถูกคุกคามทําใหรูสึกไมปลอดภัย คําพูดท่ีทําใหเสียใจ ทําใหหวาดกลัว เม่ือไหรท่ีอะมิกดาลาโดนกระตุน
ก็จะผลิตฮอรโมน ความเครียดท่ีสามารถปดก้ันการทํางานของพรีฟรอนทัล คอรเท็กซได จึงเปนเหตุผล
ท่ีทําไมโคชจึงตองกระตุน หรือใหขอมูลปอนกลับผูรับ  การโคชดวยความคิดเชิงบวก  
 3) ข้ันการเรียนรูและการโคช มีข้ันตอน ดังนี้ 
 (1) การตกลงเปาหมายรวมกันเปนข้ันตอน สําคัญท่ีตองเขาใจใหตรงกัน ถายังมี
ขอสงสัย ตองทําความเขาใจใหตรงกัน โดยใช 
 ก. การถามและกระตุนใหเกิดมุมมองท่ีแตกตางกัน 
 ข. นําเสนอขอคิดเห็นตางๆ 
 ค. สรางความเขาใจ 
 ง. มีขอตกลงรวมกัน 
 จ. ถายังมีขอสงสัยในขอตกลงใหเริ่มทําขอแรกใหม 
 (2) สรางแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันท้ังสองฝาย โดยมีรายละเอียด เชน 

 ก. มีคําบรรยายเก่ียวกับสถานการณท่ีเปนปญหาในปจจุบัน 
 ข. มีเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เชน ตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เสนอขอมูล ในรูปแผนภูมิแทงและแผนภูมิวงกลมได 
 ค. กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน เชน 1 เดือน 
 ง. ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 จ. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ฉ. บทบาทของโคช เชน การพบกันเปนระยะเพ่ือใหขอมูล 
 (3) เริ่มการโคชตามแผนปฏิบัติการ 
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 (4) ใหและรับขอมูลปอนกลับ มีท้ังท่ีเปนเชิงบวกซ่ึงชี้ใหเห็นถึงการกระทําท่ีดี
และในสวนท่ีตองปรับปรุง พัฒนาตอไป แตตองไมใชการตําหนิ เคล็ดลับของการใหขอมูลปอนกลับท่ีดี คือ 
 ก. เนนเพ่ือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หามใชเพ่ือการวิจารณ 
 ข. เนนในประเด็นท่ีสามารถปรับปรุงไดในอนาคต 
 ค. ใหขอมูลปอนกลับทันทีเพ่ือการปรับปรุง 
 ง. เนนไปท่ีพฤติกรรม ไมใชการไปตําหนิบุคลิกภาพหรือความคิด 
 จ. มีความเฉพาะเจาะจง เชน ไมบอกวา “คุณทําไดดีมากในการประชุมวันนี้” 
แตควรบอกวา “กราฟฟกท่ีคุณใชในวันนี้ สามารถสื่อสารไดดีมาก” 
 ฉ. มีความจริงใจ 
 ช. มุงเฉพาะปจจัยท่ีควบคุมได 
 4) ข้ันการติดตามและประเมินผลการ โคช การโคชท่ีมีประสิทธิผลตองมีการติดตาม
และสังเกตความกาวหนา เพ่ือชวยใหแตละคนรักษาวิถีการปรับปรุงใหคงท่ี การติดตามผลเปนโอกาส
ท่ีจะชมเชยความกาวหนา และใหคนไดทบทวนหากมีขอบกพรอง เปนโอกาสท่ีจะโคช และใหขอมูล
ปอนกลับอยางตอเนื่อง หากตองมีการปรับแผนการปฏิบัติ ควรปรับในระหวางการประชุมติดตามผล 
 ในขณะท่ี ณรงควิทย แสนทอง ( 2554, หนา 30) เสนอข้ันตอนการใหคําปรึกษาเชิงการโคช 
ไวคลายคลึงกัน 4 ข้ันตอน ดังนี้  
 1) การเปดการสนทนา (open) โดยทักทายสรางความคุนเคย เหมือนการใหปรึกษาท่ัวไป 
ใชเวลานอยกวาการใหคําปรึกษา และแจงวัตถุประสงคของการพูดคุย 
 2) การนําเขาสูประเด็น  (clarify) เปนการเริ่มตนการพูดคุยเพ่ือนําเขาสูเรื่องตองการ
ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใหคําปรึกษาเชิงการโคช ดังนี้ 
 (1) การใหคําปรึกษาเชิงโคชเพ่ือกําหนดเปาหมายงาน ควรเริ่มดวยการทบทวน
กระบวนการทํางานในปท่ีผานมา 
 (2) การใหคําปรึกษาเชิงการโคชเพ่ือปรับปรุงผลงาน ควรเริ่มดวยการทบทวน
จุดออนในการทํางานท่ีผานมา 
 (3) การใหคําปรึกษาเชิงการโคชเพ่ือพัฒนาผลงาน ควรเริ่มดวยการทบทวน
จุดเดนในการทํางานท่ีผานมา 
 (4) การใหคําปรึกษาเชิงการโคชเพ่ือสรุปผลงานประจําป ควรเริ่มดวยการทบทวน
เปาหมายงานท่ีกําหนดไวตั้งแตตนป 
 3) การอภิปรายและหาขอสรุปรวม (discussion and conclusion) เปนการเจาะลึก
ในประเด็นการพูดคุย กระตุนใหผูรับการปรึกษามีสวนรวมมากท่ีสุด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไดอยางเต็มท่ี รับฟงและจดบันทึก รวมท้ังควบคุมการพูดใหอยูในประเด็น 
 4) การปดการใหคําปรึกษา ( close) เปนการสรุปผลการพูดคุยใหชัดเจนท้ังสองฝาย
ใหกําลังใจแกผูขอรับการปรึกษา แสดงความมีน้ําใจในการใหความชวยเหลือ ปดการใหคําปรึกษา และกลาว
ขอบคุณผูรับการปรึกษา 
 นอกจากนี้ ลอวสัน ( Lawson, 2007, pp. 112-163) สรุปข้ันตอนของการโคชมี 4 ข้ันตอน 
เชนกัน ไดแก 
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 1) การประเมินผูรับการโคช (assessing the coachee) เปนการประเมินถึงความจําเปน
ในการโคชและคนหาจุดท่ีตองทําการโคช แบงเปนข้ันตอนยอย 6 ข้ันตอน เพ่ือการประเมินท่ีถูกตอง นําไปสู
การแกปญหาท่ีถูกจุด 
 (1) การสังเกตโดยตรง ใชเวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาหในการสังเกตและจดบันทึกสั้นๆ 
ไวในจุดเดนและจุดท่ีตองการพัฒนา 
 (2) การวิเคราะหผล โดยวิเคราะหตามตําแหนงงาน เชน ถาอยูในฝายบริการใหดู
ความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 
 (3) รับฟงขอมูลปอนกลับ คือ การรับฟงขอมูลจากผูรวมงานและหัวหนางาน
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก และลดความลําเอียง 
 (4) กลับไปสังเกตซํ้า ข้ันตอนนี้ใชเวลาหนึ่งถึงสองวันในการสังเกตมุมมองใหม
ท่ีมีขอมูลอยูในมือ 
 (5) บันทึกรายละเอียด โดยบันทึกจุดเดนและจุดท่ีตองการพัฒนาใหดีข้ึนไดดวย
การโคช 
 (6) ทบทวนตารางเวลา จัดตารางเวลาในการโคชและตัดสินใจวาจะตองโคชเอง
หรือมอบหมายใหผูอ่ืนทําแทน 
 2) สรางกฎพ้ืนฐานของการโคช (establishing ground rules of the coaching session) 
โดยเริ่มเขาสูข้ันตอนของการโคช ดังนี้ 
 (1) ทําความรูจักกับผูรับการโคชและนัดหมายเวลา 
 (2) สถานท่ีพูดคุยควรปราศจากการรบกวน 
 (3) สังเกตพฤติกรรมระหวางพูดคุย โดยเริ่มจากเรื่องท่ีผูรับการโคชทําไดดีกอน 
จากนั้นจึง เขาเรื่องท่ีจําเปนตองมีการโคช สังเกตการณตอบสนอง อธิบายใหเขาใจวาเปนการพัฒนา
ศักยภาพ ซ่ึงจะเปนผลดีในระยะยาว 
 (4) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยตางๆ 
 (5) เตรียมการพบกันครั้งตอไป ตองผานข้ันตอนการทําความเขาใจใหเรียบรอย
กอนท่ี จะเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ 
 (6) เขาสูข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3) ข้ันตอนการนําการโคชสูการปฏิบัติ (putting coaching skills into action)  
 (1) ตั้งเปาหมายซ่ึงข้ึนอยูกับงานท่ีทํา ลักษณะของเปาหมายมี ดังนี้ เฉพาะเจาะจง 
สามารถวัดได มีความเปนไปได มีสภาพความเปนจริง ระยะเวลาแนนอน  
 (2) ระบุงานท่ีจะนําไปสูเปาหมาย ตองมีการวางแผนรวมกันและนําไปสูข้ันตอน
การปฏิบัติ 
 (3) การจูงใจผูรับการโคช ตั้งแตการชมเชยและใหการยอมรับผูรับการโคช  
ท้ังในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน การใหเงินเพ่ิมพิเศษ การรับฟงปญหาและใสใจเปนพิเศษ 
 (4) การมอบหมายงาน หมายถึง ความไววางใจจากหัวหนาท่ีผูรับการโคชรูสึกได 
เปนการฝกงานภายใตการเฝาดูของโคช เพ่ือในอนาคตสามารถท่ีจะทําเองได 
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 4) ทบทวนผลการโคช (reviewing results) เปนการประเมินท้ังผลสําเร็จของการโคช
วาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวหรือไม นอกจากนี้ ตองประเมินตัวผู โคชเองวามีความรู ความสามารถ
เพียงพอหรือไม 
 ดังนั้น จะเห็นวาในแตละข้ันตอนของการโคช ท่ีกลาวมาแลวขางตน ประเด็นท่ีคลายกัน คือ ผูโคช
ตองมีความสามารถในการใชทักษะการโคชท่ีสําคัญ ไดแก การใชคําถามท่ีดีและมีพลัง การรับฟงอยางตั้งใจ 
การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก การจูงใจการใหกําลังใจ และการกําหนดเปาหมายรวมกัน ทําใหการโคช
เปนเครื่องมือการพัฒนาความสามารถของ ผูรับการโคช ไดทุกระดับ สามารถนําไป ใชในการ พัฒนา
ไดหลายโอกาส การ โคชจึงเปนเทคนิคหนึ่งในการพัฒนา ผูรับการโคช ท่ีมีประสิทธิภาพ เริ่มนิยม ใช
กันอยางแพรหลายแทบในทุกองคกร ซ่ึงเห็นไดจากมีการตื่นตัวของวงการทรัพยากรมนุษย ในการสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการโคชท่ีถูกตอง อันจะนําไปสูการสงเสริมใหผูรับการโคชทํางาน และเรียนรูงาน
ไปดวยในตัว ทําใหเกิดทักษะความชํานาญและเปนประโยชนในการทํางานตอไป  
 ทักษะพ้ืนฐานการโคชท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยทําใหองคกรประสบความสําเร็จในกระบวนการโคช
และการโคชเพ่ือผลการปฏิบัติงานท่ีดี โคชตองมีทักษะพ้ืนฐาน ดังนี้ (ศิริรัตน ศิริวรรณ, 2557, หนา 68 -74)  
 1) ทักษะการตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง (powerful questioning) ไมมีคําถาม ไมมีการโคช 
เพราะการตั้งคําถามเปนทักษะสําคัญท่ีโคชใชเพ่ือกระตุนและทาทายความคิดของผูรับ การโคชนี้ทําให
ผูท่ีรับการโคชไดมีโอกาสสํารวจสถานการณ รวมถึงความคิด และจิตใจของตนเองจนเกิดความเขาใจ เรียนรู 
สามารถมองเห็นสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลายแงมุม ท้ังในมุมกวาง และในมิติท่ีลึกซ้ึง คําถามท่ีมีพลังยังชวย
นําทางผูรับการโคชไปสูการคนพบทางออกของปญหา สามารถสรางสรรควิธีการท่ีทําใหเปาหมายเปนจริง 
ลักษณะของคําถามท่ีมีพลัง คือ คําถามท่ีกระตุนใหผูรับการโคชเกิดการตระหนักรู รวมท้ังสงเสริมใหมอง
ไปขางหนา คนหาทางเลือกท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความเปนจริง และเปาหมายท่ีกําหนดไว ตัวอยางคําถาม
ท่ีชวยสรางการตระหนักรู สะทอนและปรับมุมมองของผูรับการโคชไดเปนอยางดี ไดแก 
 (1) คําถามความรูสึกและอารมณ ( feeling question) เชน “คุณรูสึกอยางไร
เก่ียวกับเรื่องนี้  ?” “อารมณของคุณเก่ียวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปนอยางไร ?” ซ่ึงคําถามดังกลาว
เปนคําถามสําคัญ ท่ีจะชวยใหโคชประเมินทัศนคติมุมมองของผูรับการโคชท่ีมีตอเรื่องราว สถานการณ
หรือประเด็นปญหาไดเปนอยางดี เพราะในโลกแหงความเปนจริง มนุษยไมไดตัดสินใจสิ่งตางๆ โดยใช
เพียงเหตุผล หรือตรรกะ แตตัดสินใจจากความรูสึกท่ีมีตอเรื่องนั้นๆ การท่ีโคชเขาใจสภาวะอารมณ
ของผูรับการโคช จะชวยใหโคชรูวาผูรับการโคชใหความสําคัญกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนในลักษณะใด  
โคชควรทําอยางไรกับการสนทนา เนื่องจาก สภาวะอารมณของผูรับการโคชสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการคิด และคุณภาพการตัดสินใจของผูรับการโคชในกระบวนการโคช 
 (2) คําถามเพ่ือปรับมุมมองของผูรับการโคช ( reappraisal question) คําถาม
ประเภทนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูรับการโคช มองสถานการณในแงมุมท่ีแตกตางออกไป หรือประเมิน
สถานการณในแงมุมใหม หากโคชตั้งคําถามประเภทนี้ไดถูกจังหวะ เหมาะสมกับสถานการณ จะชวยปลดล็อค
ผูรับการโคชออกจากปญหา หรือมุมมองเชิงลบไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางคําถาม เชน 
 ก. คุณจะมองเรื่องนี้ในแงมุมอ่ืนๆ ไดอยางไร? 
 ข. คุณคิดวาคนอ่ืนจะรูสึกอยางไรเก่ียวกับเรื่องนี้? 
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 ค. ถาหัวหนาของคุณตองเผชิญกับสถานการณเดียวกันกับคุณ คุณคิดวา
เขาจะทําอยางไร? 
 ง. ถาคุณมองสถานการณท่ีเกิดข้ึนจากสายตาคนนอก คุณมองเห็นอะไร? 
 นอกจากการตั้งคําถามท่ีดี โคชตองระมัดระวังในการใชคําถามบางประเภท ซ่ึงตรง
กับเทอดทูน ไทศรีวิชัย (2556, หนา 5) ไดระบุไวในวงจรแหงปญญา เชนกัน  
 (3) คําถามท่ีลงรายละเอียดเก่ียวกับปญหา และสาเหตุของปญหา โคชตองตระหนักวา
การโคชแตกตางจากการใหคําปรึกษา เนื่องจากท่ีปรึกษาจําเปนตองเจาะลึกลงไปในตัวปญหา
เพ่ือทําความเขาใจลักษณะของปญหาและสาเหตุ เพ่ือท่ีท่ีปรึกษาจะไดสามารถนําเสนอวิธีการแกปญหา
ท่ีตรงจุดท่ีสุด ขณะท่ีการโคชมุงไปท่ีการคนพบ การเรียนรู การเติบโตทางความคิด และอารมณของผูรับ
การโคช โดยผานการทํางานแบบรวมแรงรวมใจ บนพ้ืนฐานของความไววางใจซ่ึงกันและกันอยางสูง
ระหวางโคชกับผูรับการโคช โดยโคชไมเนนการใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการแกปญหา แตเนนใหผูรับการโคช
คนพบคําตอบดวยตนเอง ดังนั้น ในการสนทนาหากโคชถามแบบลงรายละเอียดแบบเจาะลึก อาจทําใหผูรับ
การโคชรูสึกวากําลังถูกสอบสวน สงผลใหเกิดบรรยากาศแหงความไมไววางใจ สําคัญท่ีสุดการถาม
ลงรายละเอียดมากจะทําใหผูรับการโคชจมลึกลงไปในสถานการณ หรือตัวปญหามากข้ึน จนทําใหเกิดภาวะ
อารมณเชิงลบ ซ่ึงปดโอกาสในการทําความเขาใจกับสถานการณอยางผูมีสติปญญา และการเรียนรู
เพ่ือการเติบโต การกาวไปขางหนาของผูรับการโคช อยางไรก็ตามโคชสามารถพาผูรับการโคชใหเขาใจ  
ความเปนจริงของสถานการณได โดยการเปลี่ยนคําถามท่ีลงรายละเอียดเก่ียวกับปญหา และสาเหตุไปท่ี 
“วิธีคิด” แทน ทําใหผูรับการโคชยอนกลับมามองตนเอง ( inside-out) ไมกลาวโทษตัวบุคคล
หรือสภาพแวดลอม แตหันมาทําความเขาใจมุมมองของตนเอง และมุมมองของผูอ่ืน เพราะสาเหตุของปญหา
ทุกเรื่องมักไมไดเกิดจากปญหานั้นโดยตรง แตเกิดจากวิธีคิดของผูรับการโคชท่ีมีตอสถานการณตางๆ  
 (4) คําถามชี้นํา ( leading question) เปนการตั้งคําถามท่ีโคชพึงระวังมากท่ีสุด
เชน “จะดีกวาไหมถาทําแบบนี้...” “ถาเปนพ่ี พ่ีจะทําอยางนี้นะ คุณคิดอยางไร?” หรือ “พ่ีเคยทําอยางนี้แลว
ไดผลนะ คุณนาจะลองพิจารณาดู คิดวาอยางไร?” เนื่องจากคําถามเหลานี้มีลักษณะชี้นําใหผูรับการโคช
คิด หรือกระทําการตามแบบท่ีโคชตองการ ซ่ึงอาจเปนแบบท่ีโคชใชแลวไดผล แตไมไดหมายความวาจะไดผล
กับผูรับการโคช เนื่องจากสภาวะแวดลอม ความเปนจริงของโคชกับผูรับการโคชนั้นแตกตางกัน การทําเชนนี้
จะทําใหผูรับการโคชตกอยูในภาวะท่ีตองพ่ึงพิงโคชตลอดไป ดังนั้น โคชท่ีดีตองเรียนรูท่ีจะละวางความรู 
ประสบการณของตน เพ่ือใหสามารถเขาถึงตัวตนของผูรับการโคช และชวยใหเขาเติบโตดวยตนเอง
อยางแทจริง 
   2) ทักษะการรับฟงอยางตั้งใจ (active listening) คือการฟงเรื่องท่ีผูไดรับการโคช 
พูดคุยหรือเลาใหฟง โดยไมมีการพูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เม่ือฟงจบแลวโคชควรหลีกเลี่ยง
การใหแนวความคิดในทันที แตใหใชทักษะการใชคําถามเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูท่ีไดรับการโคช คิดและหา  
ทางเลือกดวยตนเอง การแสดงความสนใจฟงจะทําใหผูท่ีไดรับการโคชรูสึกผอนคลายระหวางการคุย 
เวลาฟงตองเขาใจความรูสึกของผูท่ีไดรับการโคชเปนหลัก ไมควรใชความคิดของโคชระหวางการฟง  
ทักษะการฟงมีความสําคัญไมนอยไปกวาการตั้งคําถาม เพราะคําถามท่ีมีพลังเกิด จากการตั้งใจฟง
ท่ีลึกซ้ึง ฟงใหรูถึงสิ่งท่ีซอนอยูเบื้องหลังคําพูด ฟงใหเขาถึงสภาวะอารมณ ความรูสึก คานิยม รูปแบบ
การคิด ความตองการเบื้องลึกหรือแรงจูงใจของผูรับการโคช 
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 3) ทักษะการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก (positive feedback) เปนการใหความคิดเห็น
ของโคช แตไมใชการวิพากษวิจารณเพราะจะทําใหไมมีใครอยากไดรับการใหขอมูลปอนกลับ ทักษะนี้
ควรใชภาษา หรือแนวคิดท่ีเปนเชิงบวก ไมใชการตําหนิ แตเปนการใหมุมมองและแนวคิดท่ีเปนประโยชน
เพ่ือใหผูท่ีไดรับการโคชสนใจและนําไปประยุกตใช และควรระบุใหชัดวาเปนการใหขอมูลปอนกลับ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับดานใดของผูท่ีไดรับการโคช เชน แนวความคิด วิธีการปฏิบัติ พฤติกรรมการแสดงออก 
เรื่องท่ีกําลังสอน หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน เปนตน  
 4) ทักษะการจูงใจและการใหกําลังใจ (motivation) คือ การกระตุนใหผูท่ีไดรับการโคช
มีความเชื่อม่ันในตัวเอง ในอันท่ีจะเผชิญกับอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน เนื่องจาก คนสวนใหญ
มักกังวลกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน โดยคาดเดาไมได ดังนั้น โคชตองเปนกําลังใจ และจูงใจใหผูท่ีไดรับการโคช
มีมุมมองเชิงบวก คิดถึงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนในดานท่ีดีเปนประโยชนมากกวาขอเสีย ซ่ึงจะทําใหผูท่ีไดรับ
การโคชพรอมและเต็มใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากข้ึน เชน ชื่นชมในเรื่องดีๆ ท่ีแสดงออกใหผูท่ีไดรับ
การโคชมองเห็นขอดีของตัวเอง มองเห็นอุปสรรคเปนเรื่องทาทายความสามารถ มองความลมเหลว  
คือ ประสบการณท่ีดี และกระตุนใหเลาเรื่องท่ีภาคภูมิใจในอดีต เปนตน 
 5) ทักษะการกําหนดเปาหมาย เปนสิ่งท่ีกระบวนการโคชมุงเนนใหผูไดรับการโคช  
เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามเปาหมายท่ีกําหนดรวมกัน โคชจึงตองจูงใจใหผูไดรับการโคชมองเห็น
เปาหมายนั้นๆ เปนของเขาเอง ไมใชของโคช ทักษะนี้ตองทําใหเกิดความชัดเจนและผูไดรับการโคช
เกิดการยอมรับดวยความเต็มใจ แตโคชก็จะมีสวนรวมในเรื่องของการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ดวยเชนกัน 
 สรุปไดวา ปจจัยของความสําเร็จในการโคชงานข้ึนอยูกับผูท่ีทําหนาท่ีในการโคช ซ่ึงหากไมเต็มใจ
ท่ีจะโคชดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือโคชยังมีองคความรูเก่ียวกับการโคชงานไมเพียงพอทําใหไมมีทักษะ
ในการโคช ดังนั้น ความรูและทักษะท่ีโคชจําเปนตองมีอยางยิ่ง ไดแก 
 1) ทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการเปนโคชท่ีดี 
 2) การจูงใจ โดยเขาใจความแตกตางของบุคคล 
 3) กระบวนการเรียนรู 
 4) กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล 
 5) ข้ันตอนและเทคนิคการโคชท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับ Hassett (2006, p. 4) ระบุวาปจจัยท่ีทําใหการโคชประสบผลสําเร็จ ทําใหผลประกอบการ
ของธุรกิจดีข้ึน และเพ่ิมความผูกพันของคนในองคกร มี 5 ประการ ไดแก  
 1) การกระตุนและจูงใจ ดวยการใชทักษะการตั้งคําถาม การชมเชย เพ่ือใหคนมีสวนรวม
ในการกําหนดวิธีการกระทําและตัดสินใจเลือกจะทําหรือไมทําสิ่งใดดวยตนเอง 
 2) การโคชตองมีจุดเนนหรือสิ่งท่ีตองการเห็น ท่ีเกิดจากผูรับการโคชคิดเอง 
 3) การโคช ตองสามารถวัดกิจกรรมท่ีทําและผลท่ีเกิดข้ึนไดวา กาวหนาข้ึนหรือไม 
อยางไร ยังมีระยะหางอยูเทาใดท่ีตองกาวไปใหถึง    
 4) การติดตามประเมินผล ตองระบุสิ่งท่ีตองการประเมินอยางฉพาะเจาะจง และสมํ่าเสมอ 
อยางเรียบงาย มีการรายงานผลสําเร็จและประโยชนท่ีไดจากการโคช 
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 5) การโคช ตองเขาใจความแตกตางของบุคคล เรียนรูวาทุกคนมีท้ังจุดแข็งและจุดท่ี
ตองพัฒนา แตในกระบวนการโคชสิ่งสําคัญ คือ ทําอยางไรคนถึงจะแสดงจุดแข็งท่ีมีอยูออกมาใหผูอ่ืนเห็น
และยอมรับ  
 โคชจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีสามารถทํางานผานกระบวนการโคช เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหผูรับ
การโคช เขาใจและรับรูความมีคุณคาในตนเอง พัฒนาจุดแข็ง จุดเดนในตนเอง ใหสามารถทําประโยชน
ไดอยางเต็มท่ีท้ังตอตนเองและองคกร 
  ประโยชนจากการ โคช  สําหรับประโยชนท่ีไดจากการ โคช นั้น มี 3 ดาน คือ ประโยชน
สําหรับผูโคช ผูรับการโคช และองคกร ดังนี้ (Lawson, 2007, pp. 76-89) 
 1) ประโยชนสําหรบัผูโคช 
 (1) มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
 (2) การจัดการกับการใชเวลากับงานสําคัญไดมากข้ึน มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิด
พิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนและวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 (3) บริหารคนไดดีข้ึน มีโอกาสชี้แจงจุดเดนหรือจุดท่ีตองการให ผูอ่ืนปรับปรุง
การทํางาน 
 (4) สามารถแจงให ผูเก่ียวของรูถึงวิสัยทัศน  (vision) ภารกิจ (mission) กลยุทธ 
(strategy) และเปาหมาย (goal) การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพรอมในดานตางๆ ขององคกร 
 (5) มีโอกาสรับรูความตองการท่ี ผูอ่ืน คาดหวัง  รับรูปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในการทํางานของผูอ่ืน 
 (6) สรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานระหวาง ผูรวมงาน  การสื่อสารกับผูอ่ืน
มีประสิทธิภาพข้ึนมากข้ึน ซ่ึงจะเปนวิธีการหนึ่งท่ีทําใหอัตราการลาออกของผูรวมงานลดลง 
 (7) เปนกระบวนการหนึ่งท่ีใชผลักดันและสนับสนุนให ผูรวมงาน ทํางานใหบรรลุ
เปาหมาย (performance goal) ตามแผนงานท่ีกําหนด 
 (8) สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางานรวมกันเปนทีม  (team working) 
ระหวาง ผูปฏิบัติงานในกลุม  เกิดความ รวมแรง  รวมใจ  รวมคิดหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 
 2) ประโยชนสําหรับผูรับการโคช 
 (1) เขาใจขอบเขต เปาหมายของงาน และความตองการท่ีองคกรคาดหวัง 
 (2) รับรูปญหาและอุปสรรคขององคกร รวมถึงสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง ภารกิจ
ขององคกรท่ีทําในปจจุบันและตองการทําในอนาคต 
 (3) รับรูถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการทํางานรวมกับหัวหนางาน
และมีสวนรวมกับหัวหนางานในการพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหสัมพันธภาพในการทํางานดีข้ึน 
 (4) ไดปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมใหเหมาะสม มีโอกาสรูขอดีและสิ่งท่ีตอง
ปรับปรุงของตนเอง เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 (5) รูจักวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน การตัดสินใจดีข้ึน ประหยัดเวลา
ในการเรียนรูเทคนิควิธีการทํางานท่ีทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีหัวหนางาน
กําหนด 
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 (6) สรางขวัญกําลังใจ มีความกลาทํางานท่ีทาทาย 
 (7) เปนแรงจูงใจ กระตุนใหปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ เสมอ 
 (8) สงเสริมใหมีคุณคา (value) ในการทํางานและไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน
มากข้ึน 
 (9) เกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน จากการกระตุนของโคช  
 3) ประโยชนสําหรับองคกร   
 (1) องคกรจะมีผลการปฏิบัติงาน (organizational performance) ท่ีเปนไปตาม
ความคาดหวังท่ีตองการ  หรือมากกวาความคาดหวังท่ีตองการ  เนื่องจาก ระดับผูบริหารมีโคชสําหรับ
ใหคําปรึกษา ในขณะท่ีพนักงานท่ีมีความสามารถจะไดรับการกระตุนใหพัฒนาความชํานาญ เจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว ท่ีสําคัญทําใหผลการปฏิบัติงานขององคกรดีข้ึน  
 (2) องคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกยุคโลกาภิวัตน 
เนื่องจาก การโคชงานจะทําใหบุคลากรสามารถปรับตัวในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดดี ไมวาจะเปน
นโยบายการทํางาน  กลยุทธ ข้ันตอน วิธีการทํางาน  และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร  
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2.1.4 รูปแบบของการโคช 
 รูปแบบการโคช มีผูเสนอแนะไวตางๆ กัน เชน 
 1) รูปแบบ T.G.R.O.W รูปแบบนี้ถูกเสนอโดย  จอหน วทิมอร  (Whitmore, 2002, 
p. 9) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 T–topic หมายถึง หัวขอท่ีจะสนทนา โดยผูรับการโคชเปนผูกําหนด 
 G–goal หมายถึง มีการตั้งเปาหมายรวมกันระหวางโคชและผูรับการโคช  
ดวยความเต็มใจของท้ังสองฝาย เปาหมายท่ีตั้งควรมีลักษณะ คือ 

 (1) มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน 
 (2) สามารถวัดได    
 (3) มีความทาทาย 
 (4) มีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน    
 (5) สามารถเปนไปได   
 (6) มีแรงจูงใจในการท่ีจะทําใหบรรลุเปหมาย     
 R–reality หมายถึง การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผานคําถามปลายเปดตางๆ 
เชน ทําไม เม่ือไร ท่ีไหน และใคร เพ่ือท่ีจะสรุปและเขาใจขอมูลท่ีถูกตองท้ังสองฝาย ในสภาวะความเปนจริง
ในปจจุบันของผูรับการโคช 
 O–options หมายถึง การคนหาความเปนไปได ทางเลือกท่ีจะไปสูเปาหมายรวมกัน  
 W–will หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทําใหสําเร็จตามเปาหมาย โดยสามารถระบุ
ถึงรายละเอียด วิธีการดํานินการ ซ่ึงเปนหนาท่ีของโคชท่ีจะตองกระตุนผูรับการโคชดวยการตั้งคําถาม ใคร 
ทําอะไร เม่ือไร ท่ีไหน และอยางไร 
 2) รูปแบบ flow รูปแบบนี้ถูกเสนอโดย เจมส ฟลาเฮอรตี้ (James Flaherty, 1999, 
p. 38; cited in Brockbank & MacGill, 2006, pp. 142-144) แบงเปน 5 ระยะ ดังนี้ 
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 (1) การสรางความสัมพันธ (establish relationship) เปนข้ันตอนเริ่มตนสําคัญท่ีโคช
กับผูรับการโคช ตองทําความรูจักเพ่ือสรางความคุนเคยซ่ึงกันและกัน 
 (2) การหาโอกาสท่ีเหมาะสม ( recognize opening) ในการเริ่มโคชหลังจาก
ผานข้ันตอนแรกมา 
 (3) สังเกตและประเมินผูรับการโคช ( observe) ในเรื่องตอไปนี้ เชน ความกังวล  
ประวัติท่ีผานมา ท้ังท่ีเก่ียวกับงานและไมเก่ียวกับงานโดยตรง แตมีผลตองาน ความตองการ ความพึงพอใจ 
คุณภาพ ความชํานาญ และความตองการท่ีจะไปสูเปาหมาย 
 (4) ทําใหผูรับการโคชมีความเชื่อถือ (enroll client) เพ่ือความสําเร็จของการโคช 
 (5) เริ่มการโคช (coaching conversation) ซ่ึงมีสามระดับ คือ แบบตามหนาท่ีงาน 
แบบท่ีใหความสําคัญกับความสัมพันธ และแบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ 
 3) รูปแบบ sos รูปแบบนี้ถูกเสนอโดย พารสโร และเรย (Parsloe & Wray, 2000, p. 62) 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 S–situation หมายถึง สถานการณของผูรับการโคชในขณะนั้นท่ีจําเปนตองไดรับ
การโคช 
 O–other หมายถึง ผูท่ีเขามาเก่ียวของกับผูรับการโคช เชน ผูรวมงาน บุคลากร 
ผูบริหาร ครอบครัว และเพ่ือน 
 S–self หมายถึง การชี้ใหรูจักตัวเองของผูรับการโคชวา มีขอบกพรองอยางไร
และมีคําแนะนําอยางไร 
 4) รูปแบบ เจนนี่ โรเจอร รูปแบบนีถู้กเสนอโดย เจนนี่ โรเจอร (Jenny Roger, 2004, p. 8; 
cited in Brockbank & MacGill, 2006, pp. 146-147) เพ่ือการโคชท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ ซ่ึง
โรเจอร กลาววา โคชไมสามารถจะโคชงานใหประสบความสําเร็จไดถาผูรับการโคชไมมีความตองการท่ี
จะเปลี่ยนแปลง หลักการของรูปแบบนี้ ไดแก 
 (1) ผูรับการโคชเปนผูท่ีมีคุณคา 
 (2) บทบาทของผูท่ีเปนโคช คือ การสรางความมีคุณคาใหผูรับการโคช 
 (3) การโคชเก่ียวของกับตัวคน โดยมองภาพรวมท้ังหมด 
 (4) ผูรับการโคชเปนผูกําหนดข้ันตอนการทํางานดวยตนเอง 
 (5) ผูโคชและผูรับการโคชมีความเทาเทียมกัน 
 (6) การโคช คือ สิ่งท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและการลงมือทํา 
นอกจากรูปแบบการโคชดังกลาว ลอวสัน ( Lawson, 2007, pp. 32-37) ยังแบงประเภทการโคชไว  
8 ประเภท ดังนี้ 
 1) การโคชเปนกลุม (team coaching) เพ่ือการทํางานรวมกันไปสูเปาหมาย 
 2) การโคชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (performance coaching)  
 3) การโคชเพ่ือเพ่ิมทักษะ ( skill coaching) เปนเปาหมายแคบๆ แตเปนจุดเริ่มตน
ของการขยายการโคชใหกวางข้ึน 
 4) การโคชเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ (career coaching) เปนการชวยพัฒนาอาชีพ
ใหมีความกาวหนา 
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 5) การโคชเพ่ือธุรกิจ (business coaching) เก่ียวกับเปาหมายของธุรกิจ 
 6) การโคชเพ่ือความกาวหนาของชีวิต ( lifecoaching) เปนการโคชงานท่ีเก่ียวกับ
ความสําเร็จในธุรกิจและการดําเนินชีวิต  
 7) การโคชผูบริหาร (executive coaching)   
 8) การโคชงานผานระบบทางไกล (distance coaching) เชน การโคชผานทางโทรศัพท 
อินเตอรเน็ต เปนตน 
 ผูวิจัยสรุปประเภทการโคช ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ไดแก การโคชเปนกลุม การโคช  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการโคชเพ่ือเพ่ิมทักษะ และความกาวหนาในอาชีพ เนื่องจาก วิชาชีพพยาบาล
เปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะการทํางานแบบสหสาขา ตองทํางานสัมพันธกับตางวิชาชีพ แตมีเปาหมาย
ในการทํางานรวมกัน คือ ผลลัพธท่ีดีในการดูแลผูปวย การเพ่ิมประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
และองคกร จะสงผลตอความกาวหนาในอาชีพ และชีวิตสวนตัว  
 2.1.5 แนวคิด ทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวของกับการโคช  
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการโคช สวนใหญเปนทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเรียนรู และพฤติกรรม
ความตองการของมนุษย นักจิตวิทยาดานพฤติกรรมอธิบายวาการเรียนรูเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยมีสิ่งกระตุนจากภายนอก แลวมีการตอบสนองเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออก ขณะท่ีนักจิตวิทยาดานการรับรู 
อธิบายวาการเรียนรูเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในท่ีมีแรงขับและแรงกระตุนจากภายในรวมกับมีอารมณเขา
มาเก่ียวของกับการเรียนรูดวย 
  วงลอการเรียนรู อารจีริส และโชน ( Argyris & Schon, 1996, cited in Brockbank & 
MacGill, 2006, pp. 33-36.) อธิบายการเรียนรูขององคกร โดยใชวงลอแหงการเรียนรู โดยแบงเปน
วงลอแหงการเรียนรูเดี่ยว ( single loop learning) และวงลอแหงการเรียนรูคู ( double loop 
learning)  
 วงลอแหงการเรียนรูเดี่ยว หมายถึง การเรียนรูในงานท่ีทําเปนประจํา พัฒนา และเรียนรูเก่ียวกับ
งานท่ีทํา แตละเลยคุณคาพ้ืนฐานกับการมองเห็น แนวทางในการเปลี่ยนแปลงวงลอมี 4 ข้ันตอน คือ 
การทํางานประจํา (generalization) การตรวจสอบผลงาน (testing) การมีประสบการณในงานท่ีทํา 
(experience) และการเรียนรูงานเพ่ือการปรับปรุง (reflection) ซ่ึงการเรียนรูนี้เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับ
ทุกองคกรเพ่ือการพัฒนางาน แตเม่ือพัฒนาไดเต็มท่ีแลวก็จะไมสามารถพัฒนาตอไปไดอีกงานท่ีทํา
มีลักษณะ ดังนี้ 
 1) ตั้งเปาหมายตามคําสั่งตามสายการบังคับบัญชา 
 2) ติดตามความสําเร็จของงานเปนระยะ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 3) กระตุนพนักงานในการสรางผลงาน 
 4) สงเสริมการสรางทักษะและสนับสนุนการทํางานในดานตางๆ 
 5) มีเปาหมายและวัฒนธรรมการทํางานท่ีชัดเจน 
วงลอแหงการเรียนรูเดี่ยวนี้มีความสําคัญมากสําหรับทุกองคกร เพราะหากขาดการทํางานประจํา
ท่ีเต็มประสิทธิภาพ ขาดการหมุนของหัวขอท้ัง 4 ในวงลอเดี่ยว จะกลายเปนจุดออนขององคกร
และจะไมสามารถพัฒนาไปสูวงลอแหงการเรียนรูคูได 
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 สําหรับวงลอแหงการเรียนรูคู มีลักษณะคอนขางเปนนามธรรม เกิดข้ึนในสถานการณท่ีเหมาะสม 
ผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการแกปญหา หรือคนหาความจริงบางอยาง  
ผานคําถามท่ีสมมติเหตุการณหรือสถานการณตางๆ ผูท่ีขอคําปรึกษา ชี้แนะ อาจเกิดความคิดใหม
ท่ีออกนอกกรอบความคิดเดิม ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงการใหม  
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงตองอาศัยการจัดการท่ีไมอยูในกรอบเดิม  
มีขอแนะนํา คือ 
 1) ความรูใหมถูกสรางข้ึนผานการรวบรวมความรูท่ีอยูกระจัดกระจายกับบุคลากร (tacit 
knowledge) นํามารวบรวมอยางเปนระบบ ( explicit knowledge) และการตกผลึกทางความรู
นําไปสูนวัตกรรม โดยมีความคิดและมุมมองใหม 
 2) เปลี่ยนแปลงองคกรใหมโดยยอมรับความคิดท่ีแตกตาง และการวิพากษวิจารณท่ีขัดแยง
และใชการจัดการท่ีไมใชรูปแบบปกติ เชน การโคช ( coaching) เพ่ือท่ีจะทําลายกรอบความคิดเดิม  
และสรางสรรคสิ่งใหมไปสูการปฏิบัติท่ียอดเยี่ยมกวา 
 3) เม่ือบุคลากรผานการเปลี่ยนแปลงดวยวิธีท่ีไมใชรูปแบบปกติ มีแนวโนมท่ีจะทํางาน
ใหประสบความสําเร็จดวยวิธีนอกกรอบนี้ 
 การจัดการนอกกรอบ โดยการทําลายกรอบความคิดเดิม เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม
เปนสิ่งท่ีเขาใจและทําไดยาก เนื่องจากพลังงานท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงลอนี้ คือ 
อารมณ ความรูสึก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีอยูภายในตัวบุคคล ไมสามารถมองเห็น ดังนั้น วงลอแหงการเรียนรูคู  
จึงมีความเชื่อมโยงกับการโคช ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการตกผลึกทางความคิดของคนนั้น 
แสดงออกมาเปนพฤติกรรมการกระทํา หากเปนเรื่องของการปฏิบัติงานก็จะแสดงออกมาเปนสมรรถนะ
ของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงพฤติกรรมและท่ีมาของสมรรถนะอธิบายไดดวยทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง (iceberg model)  
 ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง  เปนทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน 
(compentency) เกิดข้ึนในชวงตนของศตวรรษท่ี 1970 โดยนักวิชาการชื่อ เดวิด แมคแคนแลน  
ไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงเดียวกัน จึงมีผลงานท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาสรุป
ไดวา บุคลากรท่ีมี ผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งท่ีเรียกวาสมรรถนะ (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา 58) 
นอกจากนี้แมคแคนแลนยังไดอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง ( iceberg) 
กลาวคือ คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํา โดยมีสวนหนึ่งท่ีเปนสวนนอย  
ลอยอยูเหนือน้ํา ซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรูในสาขาตางๆ ท่ีไดเรียนมา (knowledge) 
และสวนของทักษะ ไดแก ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญพิเศษดานตางๆ (skill) สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็ง
ท่ีจมอยูใตน้ํา เปนสวนท่ีไมอาจสังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา เปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคคลมากกวา ไดแก บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (social role) ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง 
(self image) คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ (motive) สวนท่ีอยูเหนือน้ําเปนสวนท่ีมีความสัมพันธ
กับเชาวปญญาของบุคคล การท่ีบุคคลมีความฉลาด สามารถเรียนรูองคความรูตางๆ และทักษะไดนั้น  
ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหมีผลปฏิบัติงานท่ีโดดเดน จึงจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะสวนบุคคล 
ภาพลักษณ ของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมอยางเหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคล
กลายเปนผูท่ีมีผลงานโดดเดนได ในการผลักดันใหบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือแสดงออกถึง
พฤติกรรมตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ ดังภาพ  
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ภาพ 5 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (the iceberg model) 
ท่ีมา: (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550, หนา 29) 

โดยสมรรถนะมีองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) ความรู (knowledge) เปนองคประกอบท่ีเปนความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน 
ความรูภาษาอังกฤษ ความรูดานการพยาบาล 
 2) ทักษะ (skill) คือความสามารถหรือสิ่งท่ีบุคคลกระทําไดดี เชน ทักษะในการทํางาน
เปนทีม ทักษะในการใหการพยาบาลผูสูงอายุ เปนตน 
 3) ทัศนคติ คานิยมและความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณของตน ( self concept) 
หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล ( traits) เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลผูนั้น เชน   
การเปนคนท่ีนาเชื่อถือ ไววางใจได 
 5) แรงขับภายใน (motives) เปนสิ่งท่ีทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุงไปสูสิ่งท่ีเปน
เปาหมายของเขา เชน บุคคลท่ีมุงผลสําเร็จมักชอบตั้งเปาหมายท่ีทาทาย และพยายามทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองตลอดเวลา ซ่ึงการโคชจะมีสวนเก่ียวของ
กับสวนท่ีอยูภายใตภูเขาน้ําแข็ง เชน ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความคิด ความรูสึก ประสบการณชีวิต
การทํางาน ความม่ันใจ และแรงบันดาลใจ ซ่ึงปกรณ วงศรัตนพิบูลย (2557, หนา 55) และเทอดทูน  
ไทศรีวิชัย (2556, หนา 28) เรียกวา วงจรพฤติกรรม   
 

                          
 
ภาพ 6 วงจรพฤติกรรม  
ท่ีมา: (ปกรณ วงศรัตนพิบูลย, 2557, หนา 24) 
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 อธิบายวงจรพฤติกรรม เก่ียวของกับการโคชเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และดึงศักยภาพออกมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้ การโคชเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผูรับการโคช มีความรู ความสามารถในเรื่องนั้นๆ อยูแลว 
แตยังไมสามารถนํามาใชไดอยางเต็มท่ี เนื่องดวยสาเหตุใดก็ตาม โคชจะใชกระบวนการโคชเพ่ือชวยให
ผูรับการโคชคนหาความจริงในปจจุบันและทางเลือก ซ่ึงจะนําไปสูผลลัพธของการโคช คือ การเปลี่ยน
พฤติกรรม (behavior of change) กอใหเกิดการกระทําใหมๆ ไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนั้น ศักยภาพของผูรับ
การโคชท่ีมีอยูจะถูกกระตุนใหนําออกมาใช การโคชไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะเติมความรู หรือความคิดของโคช
ใหกับผูรับการโคช การเขาใจท่ีมาพฤติกรรมของผูรับการโคช ณ เวลานั้น จะทําใหโคชรูวาเกิดจากเรื่องใดบาง 
เชน การท่ีผูรับการโคชเชื่อวาไมสามารถทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งได การกลัวจากความคิดของตนเอง  
หรือประสบการณท่ีไมดีในอดีต เปนตน การถามของโคชจะชวยใหผูรับการโคชไดคิดเก่ียวกับตนเองไปเรื่อยๆ 
จนรับรูไดชัดเจนข้ึน เหตุผล คือ ความเชื่อจะไปกําหนดความคิด สงผลใหเกิดความรูสึกและการกระทํา 
เม่ือการกระทําเกิดข้ึนซํ้าๆ จึงกลายเปนพฤติกรรมของคนๆ นั้น ฉะนั้น การโคชท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม คือ การเปลี่ยนอยางยั่งยืนเพราะโคชเนนไปท่ีความคิดของผูรับการโคช ซ่ึงทําใหเกิด
วงจรพฤติกรรมดังท่ีกลาวมาขางตน 
 อยางไรก็ตามคนทุกคนยอมมีท้ังจุดเดนและจุดดอยของตัวเอง การท่ีจะจูงใจใหคนเห็นถึงสิ่งดี ๆ
ท่ีมีอยู โคชจึงเปรียบเสมือนเปนกระจกเงาท่ีสะทอนใหผูรับการโคชมองเห็นตนเองไดชัดเจนข้ึน การจูงใจ
จะประสบผลสําเร็จ จําเปนตองรูวาความตองการของผูรับการโคชท่ีแทจริงคืออะไร ซ่ึงสามารถอธิบายไดจาก 
ทฤษฎี มาสโลว ท่ีไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษยจะเปนไปตามลําดับข้ัน
ของความตองการ 5 ระดับ ดังนี ้
 1) ความตองการของรางกาย  (physiological needs) เปนความตองการพ้ืนฐาน
เพ่ือความอยูรอดของชีวิต ไดแก ความตองการปจจัยสี่ ความตองการการยกยอง และความตองการ
ทางเพศ ฯลฯ เปนตน 
 2) ความตองการความปลอดภัย  (safety needs) เปนความตองการท่ีเหนือกวา
ความตองการอยูรอด ซ่ึงมนุษยตองการเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน เชน ตองการความม่ันคง
ในการทํางาน ความตองการไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ 
เปนตน 
 3) ความตองการดานสังคม (social needs) หรือความตองการความรัก และการยอมรับ 
(love and belongingness needs) ความตองการท้ังในแงของการใหและการไดรับซ่ึงความรัก ความตองการ
เปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการใหไดการยอมรับ เปนตน 
 4) ความตองการการยกยอง (esteem needs) ซ่ึงเปนความตองการการยกยองสวนตัว 
(self- esteem) ความนับถือ (recognition) และสถานะ (status) จากสังคม ตลอดจนเปนความพยายาม
ท่ีจะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เชน ความตองการใหไดการเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู 
ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีและมีชื่อเสียงในสังคม 
 5) ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต  (self-actualization needs) 
เปนความตองการสูงสุดแตละบุคคล ซ่ึงถาบุคคลใดบรรลุความตองการในข้ันนี้ได จะไดรับการยกยอง
วาเปนบุคคลพิเศษ เชน ความตองการท่ีเกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ  เชน นักรอง
หรือนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง เปนตน 
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 ดังนั้น จากวงจรพฤติกรรมจนถึงลําดับข้ันความตองการตามทฤษฎีมาสโลว  การท่ีโคชเขาใจ
ในพฤติกรรมและความตองการของผูรับการโคช จะเปนเหตุผลใหยอมรับในพฤติกรรมดังกลาว โดยไมตัดสิน
และไมมีเง่ือนไข เนื่องจากความแตกตางกันของบุคคล ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
    ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 
 ผูนํา (leader) กับภาวะผูนํา (leadership) มีความหมายแตกตางกัน และมักพบวานํามาใช
โดยไมเขาใจในความหมายดังกลาวอยางแทจริง บทบาทของการเปนผูนํา สามารถนําไปใชไดในระดับตาง  ๆ
ท่ีหลากหลาย ท้ังบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน มีนักวิชาการไดกลาวถึงผูนําไวเปนจํานวนมาก เชน  
 ซูวิแลน และดักเกอร ( Sullivan & Decker, 2005, p. 44) กลาววา ผูนํา  คือ ผูท่ีมีทักษะ  
มีอิทธิพลทําใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จตามเปาหมาย มีความสําคัญในการประสานงานระหวาง
สมาชิกในองคกร สนับสนุนการทํางานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 วิจารณ พานิช (2550, หนา 41) กลาววา ผูนําเปนคนท่ีกลาและรับผิดชอบในการคิดทดลอง 
และริเริ่มวิธีทํางานใหมๆ หรือสิ่งใหมๆ ท่ีอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบของตน เพ่ือใหทํางานไดผลดีกวาเดิม 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550, หนา 2) อธิบายวา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการยอมรับ หรือยกยอง
ใหเปนผูนํา และตองมีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเปนท่ียอมรับ  หรือยกยองของกลุม
ใหเปนผูนําและนํากลุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 
 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (2550, หนา 309) กลาววา ผูนํา เปนผูกระทําหนาท่ีตามสถานภาพ
ทางสังคม หรือการปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ 
 สรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีทักษะและอิทธิพลในการทําใหบุคคลอ่ืน  ๆยอมรับ ยกยอง
และไววางใจใหเปนผูท่ีริเริ่ม วิธีการทํางานหรือสิ่งใหมๆ นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
 สําหรับภาวะผูนํา ( leadership) เปนท้ังศาสตร  และศิลป กลาวคือ  เปนศาสตร  เนื่องจาก
มีการพัฒนาองคความรู  เพ่ืออธิบายกระบวนการของภาวะผูนํา เปนศิลป  เนื่องจาก  ทักษะภาวะผูนํา
ไมสามารถเรียนรูจากตําราได แตเกิดจากการปฏิบัติงานและเรียนรูจากประสบการณ รวมท้ัง การพัฒนา
ของแตละบุคคล มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไว ดังนี้ 
 มารควิส และฮัสตัน ( Marquis & Huston, 2006, p. 61) ใหความหมาย  ภาวะผูนําวาเปน
กระบวนการชักชวนและมีอิทธิพลตอกลุมในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และประกอบดวยหลายบทบาท 
 ดารฟ (Daft, 2008, pp. 4-5) ใหความหมาย  ภาวะผูนําวา เปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพล  
ระหวางผูนําและผูตามท่ีมีความตั้งใจตอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงนั้น
สะทอนจุดมุงหมายท่ีมีรวมกันระหวางผูนําและผูตามหรือสังคมท่ีใหญข้ึน  
 สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547, หนา 25) อธิบายวา ภาวะผูนํา คือ การท่ีบุคคลสามารถใชอิทธิพล
ของบุคคลท่ีครองตําแหนง เพ่ือจูงใจ โนมนาวใหบุคคล หรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ
ของตนดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือ ประสานงาน เพ่ือจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของกลุม
ตามท่ีกําหนดไวรวมกัน ภาวะผูนําจึงมีองคประกอบท่ีสัมพันธกันระหวางผูนําและผูตาม 
 สรุป ภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะท่ีสําคัญของผูนําท่ีดี สามารถจูงใจใหบุคคล หรือกลุมปฏิบัติ
ตามความคิดเห็น ความตองการของตน ดวยความเต็มใจ และมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ของเปาหมายรวมกัน ระหวางผูนําและผูตาม 
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 ผูนํา จึงแตกตางจากผูบริหารในเรื่องการบริหารทีมงาน เพราะผูบริหารจะเนนท่ีผลลัพธเปนสําคัญ
จึงมักใชวิธีการสั่งงาน สอดคลองกับเจอรรี่ และคณะ กลาววา ปญหาในองคกรเก่ียวกับการปฏิบัติงาน พบวา
ผูบริหารใชการสั่งการ กฏระเบียบ ในการควบคุมพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  
แตขาดการพัฒนาผูบริหารในการทําบทบาท ซ่ึงไมสามารถทําใหพนักงานเกิดความผูกพัน และปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึน พวกเขาเชื่อวาหยุดการบริหารแบบสั่งการ และเริ่มตนใหมีการโคชกับพนักงาน 
จะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนได ดังนั้น ผูนําองคกร ในปจจุบัน
ไดเริ่มพัฒนาตนเองใหเปนโคชกันมากข้ึน แตหากไมไดศึกษากระบวนการโคชท่ีถูกตองแลว จะทําให
การโคชงานไมมีประสิทธิผล และโทษลูกนองวาไมปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โคชท่ีดีตองมีภาวะความเปนผูนํา 
สามารถใหพลัง จูงใจลูกนองใหใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยโคช
ควรเปนแคกระจกท่ีสะทอน กระตุนใหลูกนองเกิดความรับผิดชอบในเปาหมายของตนเอง  
 ทักษะภาวะผูนํา การสรางความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามเปนเรื่องท่ีสําคัญ ผูนําควรมีทักษะ
ในเรื่องตอไปนี ้(Richard, Ginnett & Gordon, 2009, pp. 481-497) 
 1) การใหคําวิจารณอยางสรางสรรค (providing constructive feedback) มีหลายเหตุผล
ท่ีผูนําไมอยากใหคําวิจารณแกผูตาม เพราะอาจสรางความกดดัน ความคลางแคลงใจใหเกิดข้ึน หรืออาจ
เปนไปไดวา ผูนําขาดทักษะในการใหคําวิจารณ เชน การชมผูตาม บางครั้งผูท่ีไดรับคําชมอาจไมม่ันใจ 
หากการชมนั้นทําตามนโยบาย เสแสรง ไมจริงใจในการวิจารณ หรือกรณีท่ีตองมีการตําหนิเก่ียวกับการ
ทํางาน อาจทําใหความสัมพันธของผูนํากับผูตามแยลง ดังนั้น ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะขอนี้ได โดยมีเคล็ด
ลับ คือ   
 (1) การวิจารณนั้นตองเปนสิ่งท่ีมีประโยชน (make it helpful)       
 (2) ตรงไปตรงมา เฉพาะเจาะจง (be specific) 
 (3) อธิบายอยางชัดเจน (be descriptive) 
 (4) มีความยืดหยุน (be flexible) 
 (5) ใหขอมูลท้ังขอดีและขอเสีย (give positive as well as negative feedback) 
 (6) หลีกเลี่ยงการตําหนิหรือการทําใหลําบากใจ ( avoid blame or 
embarrassment) 
 การใหคําวิจารณอยางสรางสรรคของผูนํา จึงเปนทักษะเดียวกันกับการใหขอมูล
ปอนกลับเชิงบวกแกผูรับการโคช นั่นเอง  
 2) การลงโทษ (punishment) บางครั้งผูนําจําเปนตองใชการลงโทษในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหผูตามเปลี่ยนพฤติกรรม แตสิ่งท่ีพึงระวัง คือ การลงโทษมีผลตอแรงจูงใจ ความพึงพอใจ  และผล
การปฏิบัติงานของผูตามอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธระหวางผูนํา ผูตามลดลง รวมถึง
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานรวมกันลดลงดวย  แตถาผูนําปรับเปลี่ยนการลงโทษอยางสรางสรรค  
และผสมผสานกระบวนการโคชในการพัฒนาผูตาม จะทําใหเขายอมรับการลงโทษอยางเต็มใจ 
 3) การกระจายอํานาจ (delegating) การกระจายอํานาจ หรือการมอบงานอาจทําใหผูตาม
ไมพึงพอใจได หากการมอบงานนั้นทําใหไมไดอํานาจในการทํางาน ถูกควบคุมใกลชิดเกินไป และผูนํามอบ
งานท่ีตนเองไมตองการทําแลว การกระจายอํานาจมีความสําคัญเนื่องจากเปนวิธีการพัฒนาผูตามท่ีดีวิธีหนึ่ง 
เพราะเปดโอกาสใหผูตามไดใชความคิดริเริ่ม การแกปญหา การสรางนวัตกรรม การบริหารจัดการ
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และการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม การกระจายอํานาจไมไดหมายความวา ผูนําจะขาดการควบคุม ติดตาม 
เพราะงานบางอยางมีความยากในการท่ีจะเขาใจ การฝกและสอนงานจึงยังมีความจําเปน สรุปวา  
การกระจายงานจะทําใหผูตามไดแสดงศักยภาพของตนเอง ยิ่งไดรับมอบงานมากเทาไร โอกาสท่ีได
แสดงผลงานก็มากดวย  
 วินเตอร (winter, 2003, pp. 177-201) กลาวถึง องคประกอบภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล
ไว 5 องคประกอบ ดังนี้ 
 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leadership) คือ เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน สรางสรรค
และขับเคลื่อนองคกร โดย 
 (1) ถายทอดวิสัยทัศนใหผูตามรับรูและสามารถปฏิบัติไดจริง 
 (2) เปนผูใหทิศทาง ชี้แนะวิสัยทัศน เปาหมายขององคกร 
 (3) เปนนักคิดและวางแผนการทํางานในอนาคตท่ีเปนไปได 
 (4) เปนผูท่ีนําการเปลี่ยนแปลง 
 (5) เปนผูท่ีมีทักษะในการเจรจาตอรองในการทํางานเพ่ือใหองคกรกาวหนา  
และจูงใจผูรวมงาน 
 2) เปนผูโคชงานท่ีดี (performance coaching) คือ เปนผูโคชการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 
จากประสบการณจริง มีความรู ทักษะ ความสามารถ เปนท่ีปรึกษา พัฒนาทีมงานและผลผลิตในองคกร 
 3) เปนผูพัฒนาบุคคล (development coaching) คือ เปนผูใหการสนับสนุนและพัฒนา 
ผูตามใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 4) เปนผูมีสัมพันธภาพท่ีดี (performance relationship) คือ เปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
การติดตอสื่อสารดี สรางทีมในการทํางานและสามารถแกไขความขัดแยงในองคกรได 
 5) ลักษณะบุคลิกภาพผูนําท่ีดี (performance leadership) คือ เปนผูท่ีมีพฤติกรรม
ความเปนผูนํา การเปนแบบอยาง ความมีคุณคาในตนเองและแรงขับภายในของผูนํา   
 การพัฒนาคุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะของคนบางอยางตองพัฒนาใหมีข้ึน จึงเปน
ความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีจะตองคนหาความสามารถและนําออกมาใชอยางเปดเผย คุณลักษณะ
ดังกลาว ไดแก 
 1) จงกระตือรือรน (be enthusiastic) บุคคลสามารถพัฒนาความกระตือรือรนได  
ความกระตือรือรนประกอบดวยความอยากรูอยากเห็น ความเชื่อม่ัน ความคาดหวัง และการมองโลกในแงดี 
ขอดีของความกระตือรือรน คือ ชวยขจัดความเครียด เม่ือความเครียดลดลง บุคคลจะสามารถเปลี่ยนปญหา
เปนสิ่งท่ีทาทายได มุงสูการแกปญหาการแกปญหาจะเปนไปอยางรวดเร็ว ความกระตือรือรนของบุคคล
จะจูงใจคนอ่ืนๆ ใหกระตือรือรนตาม  
 2) จงสรางสรรค (be creative) การสรางความคิดสรางสรรค คือ การเปดตัวเองกับ
ความคิดใหมๆ ตลอดเวลา อานวารสารทางวิชาชีพ เพราะเปนแหลงของความรูในการปฏิบัติงานและการวิจัย 
สนใจโลกรอบๆ ตัว เรียนรูโดยการมีสวนรวมใหมากข้ึน ฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค  
ระดมสมองจะชวยจุดประกายจิตใจใหปลอยความคิดใหมๆ ออกมาได ยิ่งทํามากก็จะยิ่ง มีความเชี่ยวชาญมาก 
 3) จงยืดหยุน (be flexible) ชีวิตมีความไมแนนอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถากลัว
การเปลี่ยนแปลง หรือตอตานการเปลี่ยนแปลง จะไมมีวันเจริญเติบโต  และยังหยุดยั้งการเจริญเติบโต
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ของคนรอบขางดวยปฏิกิริยาตอการเปลี่ยนแปลง การจัดการหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องชี้
ถึงความเจริญเติบโต หรือความลาหลังของบุคคลนั้น  
 นอกจากคุณลักษณะดังกลาวแลว คุณสมบัติของการเปนผูนําหรือโคชท่ีดี ไดแก 
 1) ตองชอบเรื่อง “คน” มองคนในแงบวก โดยคิดเสมอวาคนทุกคนอยากเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหเติบโต อยากพัฒนาตัวเองใหดีข้ึน ตองมีความเชื่อวาลูกนองเปนคนท่ีมีคุณคา และอยากไดรับ
การยอมรับทุกคน ชอบงานท่ีทาทายและตองการประสบความสําเร็จดวยกันท้ังนั้น 
 2) มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานระหวางท่ีเปนผูนําแบบโคช หมายถึง ตองมีความตั้งใจ
ในการพัฒนาลูกนองอยางเต็มความสามารถ ไมใชทําเพราะหนาท่ี ใหความสําคัญและมีทัศนคติท่ีดีตอการ
โคช โดยทําใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน มีความม่ันใจในเรื่องท่ีตองโคช และไมแสดงความ
คิดเห็นระหวางการโคช แตเลาประสบการณของเราใหลูกนองฟงได ถาเกิดความผิดพลาดจากการโคชให
ยอมรับความผิดพลาดนั้นและถือวาเปนประสบการณท่ีดี 
 3) ใชกระบวนการโคชใหครบถวน หมายถึง ยึดหลักการโคชเพ่ือใหผูไดรับการโคช รูจัก
และมองเห็นตัวเอง รับผิดชอบเปาหมายท่ีตั้งไวและเกิดความไววางใจโคช ระหวางการโคชตองไมใชอารมณ
กับผูไดรับการโคชเด็ดขาด ตองรูวาเรากําลังพัฒนาผูอ่ืน ไมใชสั่งใหผูอ่ืนเปลี่ยนแปลง 
 ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ เบอรนาด แบส  (Bernard M. Bass, 1990, pp. 19-31) 
แบงประเภทผูนําเปน 2 กลุม ไดแก 
 1) ผูนําการปฏิบัติ (transactional leaders) มีบทบาทในการจูงใจลูกนองใหปฏิบัติงาน
ตามความคาดหวังของหนวยงานหรือหัวหนา  
 2) ผูนําการปฏิรูป (transformational leaders) จะมีลักษณะตางจากผูนําการปฏิบัติ คือ 
สามารถจูงใจใหบุคคลตางๆ ทํางานเหนือความคาดหมายตามปกติ ดวยการสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกนอง 
จนถึงข้ันทําใหลูกนองมีพฤติกรรมเหนือธรรมดา ดังนี้ 
 (1) มีสมาธิกับภารกิจท่ีกวางไกล และยกไวเหนือผลประโยชนสวนตัวของพวกเขา  
 (2) ยกระดับแรงจูงใจสวนตัวสูเปาหมายท่ีสูงข้ึน    
 (3) มีความม่ันใจในขีดความสามารถของตนเอง 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญอยางนอย 3 ประการของผูนําการปฏิรูป คือ 
 1) เกง ดี มีเสนห ( charisma) ซ่ึงสําคัญท่ีสุดและจะทําใหผูนําการปฏิรูปมีสมรรถน ะ
3 ประการ 
 (1) เกงและดี มีเสนหแบบผูนํา จนถึงข้ันสามารถสรางแรงบันดาลในใหผูตาม
เกิดความเกิดความเคารพรัก ภาคภูมิใจ และศรัทธาอยางแรงกลา    
 (2) เกงในดานการใชวิจารณญาณแยกแยะสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางแทจริงออกมา
ไดอยางเดนชัด 
 (3) เกงในการพูดหรือเขียนจนถึงข้ันจุดประกายใหผูตามเกิดวิสัยทัศนและมีพันธะ
ผูกพันกับภารกิจ 
 2) มีการพิจารณาลูกนองในฐานะเอกบุคคล (individualized consideration) หมายถึง
สามารถมอบหมายใหดําเนินงาน โครงการชวยเหลือการพัฒนาขีดความสามารถของผูตาม แตละคน 
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 3) มีการกระตุนภูมิปญญา ( intellectual stimulation) หมายถึง  ผูนําท่ีหยิบยื่น
ความคิดใหมๆ ใหแกผูตาม เพ่ือกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวผูตาม ดังนี้   
 (1) การทบทวนวิธีทําสิ่งตางๆ แบบดั้งเดิม ไปสูวิธีการ “คิดใหม ทําใหม” 
 (2) ความกลาหาญในการมองปญหาท้ังขอดีและขอเสีย 
 (3) ความมุงม่ันพากเพียร มีความคิดสรางสรรค 
 เชอรมิรอน (Schermerhorn, 2000, p. 120) สรุปคุณลักษณะพิเศษของผูนําการปฏิรูปไว 
6 ประการ คือ 
 1) วิสัยทัศน (vision) 
 2) เกง ดี มีเสนห (charisma) 
 3 ) การแสดงนัยของความเปนเลิศ (symbolism) 
 4) การสรางพลังอํานาจ (empowerment) 
 5) การกระตุนภูมิปญญาใหเกิดข้ึน (intellectual stimulation) 
 6) ความสัตยซ่ือ ถือม่ัน (integrity) 
 ทฤษฎีผูนําตามสถานการณของ Fiedler ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาเปนรายแรก เรียกวา fiedler’s 
contingency leadership theory มีกรอบแนวคิดวา ภาวะผูนําท่ีดีข้ึนอยูกับความเหมาะสมสอดคลอง
ระหวางสไตลของผูนํากับความจําเปนของสถานการณ และสรางเครื่องมือสําหรับวัดสไตลภาวะผูนํา เรียกวา 
“LPC Scale” (least preferred coworker scale) คะแนน LPC ของแตละบคุคล จะชี้ใหเห็นแนวโนม
วาผูนั้นมีพฤติกรรมผูนําแบบมุงงาน หรือมุงความสัมพันธ โดยกรอบแนวคิดนี้ fiedler เชื่อวา สไตลของ
ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดยาก ดังนั้น แทนท่ีจะพยายามฝกคนท่ีเปนผูนําแบบหนึ่งใหเปลี่ยนเปน
อีกแบบหนึ่ง ควรจัดคนท่ีเปนผูนําใหมีลักษณะเหมาะสมกับสถานการณดีกวา 
 ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey & Blanchard ทฤษฎีนี้เสนอแนะวา ผูนํา
ท่ีประสบความสําเร็จควรปรับสไตลภาวะผูนําตามสถานการณ ซ่ึงสถานการณของทฤษฎีนี้ หมายถึง  
“วุฒิภาวะ ของผูตาม” (maturity of followers) เทานั้น มีตัวบงชี้ คือ ความพรอมท่ีจะทํางานในแตละ
สถานการณ และเปนคุณสมบัติในตัวผูตาม ไดแก ขีดความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ความเต็มใจ
หรือความเชื่อม่ันในตนเองวาจะทํางานนั้นได ทฤษฎีดังกลาวเปรียบเทียบการใชสไตลภาวะผูนํากับ
การขับรถยนต ซ่ึงมีคําอธิบาย คือ 
 เกียร 1 สั่งงาน ( telling) เปนสไตลท่ีผูนํามุงงานสูง เหมาะกับสถานการณท่ีผูตาม
มีความพรอมต่ํามาก คือ ไมเกงและไมเต็มใจหรือขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ผูนําตองบอกทิศทางการทํางาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง กํากับดูแลการทํางานอยางใกลชิด   
 เกียร 2 สอนงานหรือขายความคิด (selling) เปนสไตลท่ีผูนํามุงงานและความสัมพันธคูกัน 
เหมาะกับสถานการณท่ีผูตามมีความพรอมคอนขางต่ํา คือ ไมเกงแตเต็มใจ หรือขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
ผูนําตองบอกทิศทางการทํางานดวยทาทีและบรรยากาศท่ีใหเกียรติ สนับสนุนชักชวนใหคลอยตาม  
 เกียร 3 รวมงานหรือมีสวนรวม (participating) เปนสไตลท่ีผูนําแบบไมมุงงาน  แตมุง
ความสัมพันธสูง เหมาะกับสถานการณท่ีผูตามมีความพรอมคอนขางสูง คือ เกงแตไมเต็มใจ  หรือขาด
ความเชื่อม่ันในตนเอง ผูนําตองเนนการแลกเปลี่ยนความคิดและรวมคิดรวมตัดสินใจเก่ียวกับทิศทาง
ของการทํางาน  
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 เกียร 4 มอบหมายงาน (delegating) เปนสไตลท่ีผูนําแบบไมมุงงาน และไมมุงความสัมพันธ 
เหมาะกับสถานการณท่ีผูตามมีความพรอมสูงมาก คือ เกงและเต็มใจ  หรือมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง  
ผูนําปลอยใหกลุมตัดสินและรับผิดชอบในเรื่องงาน 
 เฮอรเซย และเบอรชารด (Hersey & Blanchard, 1999, p. 34) เชื่อวาผูตามกลุมเดิมจะเปลี่ยนแปลง
ความพรอมไปตามกาลเวลาดวยเชนกัน หากใครตองการนําแนวคิดนีไ้ปใช ผูนําตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหเหมาะสมกับความพรอมของผูตาม ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวไดจัดกลุมของผูตามไว 4 ประเภท แตละประเภท
มีความแตกตางกันไปตามวุฒิภาวะ ความรู ประสบการณ ฯลฯ ผูตามเหลานี้อาจทําใหเกิดความรื่นรมย
หรือสรางปญหาในการบริหารงานใหกับผูบริหารได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวาผูบริหารจะมีความเขาใจในพฤติกรรม
ของกลุมตางๆ เหลานี้เพียงใด และใชวิธีการบริหารคนกลุมตางๆ อยางไร เฮอรเซย และเบอรชารด กลาวไววา 
“ไมมีใคร หรือวิธีการใดเพียงอยางเดียวท่ีสามารถจัดการกับปญหาไดทุกปญหา” การพัฒนาบุคลากร
ในหนวยงานก็เชนกัน จําเปนตองใชวิธีการอยางหลากหลายมาใชตามความเหมาะสมของบุคลากรแตละกลุม 
โดยสรุปภาวะผูนําท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวาภาวะผูนําการปฏิรูป มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับคุณสมบัติของโคช ในเรื่องตองสามารถสรางแรงบันดาลใจและกระตุนภูมิปญญาในตัวของผูตาม  
จนดึงศักยภาพภายในตนออกมาใชอยางสูงสุด ในขณะท่ีภาวะผูนําตามสถานการณกับการโคช จะทําใหโคช
ไดเรียนรูและเขาใจผูรับการโคชท่ีเปนลูกนองไดเปนอยางดี พรอมเลือกสไตลการสรางสัมพันธภาพเพ่ือใหเกิด
ความไววางใจระหวางกันไดอยางเหมาะสม นําไปสูการเลือกรูปแบบการโคชใหเหมาะกับผูรับการโคชตอไป 
 ดังนั้น การท่ีผูนําจะมีความสามารถในการทําใหผูตาม ศรัทธา เชื่อม่ัน และมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานท่ีดีนั้น นอกจากความรูความสามารถ การเขาใจความแตกตางของผูตามแตละคน  
แตละกลุมแลว การเลือกใชภาวะผูนําไดตรงตามความหลากหลายของบุคคล นําไปสูการปรับใชในการโคช
งานดวย เชนกัน 
 การโคชตามสถานการณ หมายถึง โคชตองตรวจสอบระดับความพรอมของผูไดรับการโคช
วาอยูในระดับใด เพ่ือประเมินความชวยเหลือจากโคช (อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2555, หนา 52) 
 ระดับความพรอมของผูไดรับการโคช ( coachee’s performance readiness level)
ระดับความพรอมของผูท่ีไดรับการโคช จะพัฒนาไดดี มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนั้น 
สามารถประเมินไดจาก 2 ปจจัย คือ 
 1) ความตระหนักรู โดยโคชตองวิเคราะหวาผูไดรับการโคช รูหรือไมวาตนเองตองพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องอะไรและตองพัฒนาหรือปรับปรุงอยางไร 
 2) แรงจูงใจ โคชตองวิเคราะหวา อะไรเปนแรงจูงใจใหผูไดรับการโคชปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาในเรื่องนั้นๆ ดวยเหตุผลท่ีวาการโคชจะไดผลกับผูท่ีมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองสูงหากถูกสั่ง
การใหมารับการโคชโดยท่ีตนเองไมไดสมัครใจ หรือคิดวาไมอยากเปลี่ยนแปลงแลว การโคชมักไมไดผล 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามสองปจจัยหลัก จะพบวาสามารถแบงระดับความพรอมของ ผูไดรับ
การโคช เปน 4 ระดับ คือ 
 ระดับท่ีหนึ่ง (ความพรอมระดับต่ําสุด) หมายถึง ผูไดรับการโคชไมรูวาตนเองควรพัฒนา
เรื่องอะไร หรือไมรูวาตองปรับเปลี่ยนตนเองอยางไรรวมท้ังไมมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเอง 
 ระดับท่ีสอง (ความพรอมระดับกลางคอนขางต่ํา) หมายถึง ผูไดรับการโคชมีแรงจูงใจ
และมีความตั้งใจท่ีจะไดรับการพัฒนา แตอาจยังไมชัดเจนวาตองพัฒนาเรื่องอะไร พัฒนาอยางไร พบเห็นได
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ในกลุมผูปฏิบัติท่ีเปนดาวเดนในองคกร ซ่ึงมีความตั้งใจ มุงม่ัน ตองการพัฒนา พรอมเปดรับสิ่งใหมๆ ท้ังท่ี
ยังไมแนใจวาจําเปนตองพัฒนาเรื่องอะไรกอน-หลัง และตองทําอยางไร 
 ระดับท่ีสาม (ความพรอมระดับปานกลาง) หมายถึง ผูไดรับการโคชทราบดีวาตนเอง
ตองพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนในเรื่องใด แตไมมีแรงจูงใจหรือไมคิดวาตนเองจําเปนตองปรับเปลี่ยนในเรื่องนั้นๆ  
 ระดับท่ีสี่ (ความพรอมระดับสูงสุด) หมายถึง ผูไดรับการโคชทราบวาตนเองตองพัฒนา
เรื่องอะไร และทราบดีวาตองเปลี่ยนแปลงตนเองอยางไร รวมท้ัง มีความตั้งใจ มุงม่ัน ตองการปรับปรุงตนเอง 
 โคชตองมีความสามารถวิเคราะหไดวาผูไดรับการโคช มีความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยูในระดับใด โดยใชแนวทางการตั้งคําถามงายๆ เพ่ือประเมินระดับความพรอม ดังนี้ 
 1) ผูไดรับการโคช ทราบหรือไมวาตนเองตองพัฒนาปรับปรุงเรื่องใด 
 2) ผูไดรับการโคช ทราบหรือไมวาเรื่องท่ีตองการพัฒนานั้นจะพัฒนาอยางไร ดวยวิธีใด 
 3) ผูไดรับการโคช เปนผูท่ีตองการไดรับการโคชดวยตนเอง ใชหรือไม 
 4) ผูไดรับการโคช มีแรงจูงใจหรือมีความตั้งใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ใชหรือไม 
 หากคําตอบท้ัง 4 ขอคือ “ใช” ผูไดรับการโคชมีระดับความพรอมสูงสุด แตถาคําตอบท้ัง 4 ขอ 
คือ “ไมใช” ผูไดรับการโคชมีระดับความพรอมต่ําท่ีสุด หากเปนการผสมผสานระหวาง “ใช กับ 
ไมใช”  ผูไดรับการโคชมีความพรอมในระดับปานกลาง ระดับความพรอมของผูไดรับการโคช จะเปน
ตัวกําหนดแนวทางการโคชท่ีผูโคชจะเลือกใชใหเหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพท่ีสูงสุด 
 แนวทางการโคชกับภาวะผูนํา  เนื่องจากระดับความพรอมของผูไดรับการโคชแตกตางกัน 
ดังนั้น โคชจึงไมควรใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการโคช การโคชใหไดผลโคชจําเปนตองเขาใจแนวทางการโคช
ท่ีหลากหลายและสามารถเลือกใชแนวทางตางๆ ไดเหมาะสมกับสถานการณ ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ความพรอม
ของผูไดรับการโคช (ทฤษฎีผูน ำตามสถานการณ)  ทําใหสามารถแบงแนวทางการโคชได 4 วิธี คือ  
(อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, 2555, หนา 60-63) 
 1) การโคชโดยใชตัวผูโคชเปนหลัก (directing & referring) เปนลักษณะการโคช ท่ีผูโคช
เปนผูใหขอมูล แนวทาง และใหคําแนะนํา บางกรณีหากจําเปนโดยผูโคชอาจทําหนาท่ีบอก กําหนดใหทํา 
หรือแนะนําใหผูไดรับการโคชไปหาผูอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาท่ีจะสามารถชวยใหคําแนะนําได รวมถึง การท่ีผูโคช
อาจตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับสูงทราบ หากการโคชไมเปนไปตามความคาดหวัง  
เพราะผูโคชไมสามารถแกปญหาไดทุกสิ่งทุกอยาง 
 2) การโคชโดยใชการสื่อสารสองทาง (discussing) โดยผูโคชและผูไดรับการโคชรวมกันหา
แนวทางในการแกปญหา โดยผูโคชอาจแนะนําวิธีการ หรือแนวทางบางอยาง สวนผูไดรับการโคช
อาจปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานของตนเอง 
 3) การโคชโดยใชตัวผูไดรับการโคชเปนหลัก (questioning) วิธีการนี้ผูโคชจะใชคําถาม
เพ่ือกระตุนใหผูไดรับการโคชคิดหรือคนหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงถือวาเปนวิธีการท่ียากท่ีสุด ดวยเหตุผล
หลายอยาง เชน การถามเปนวิธีการท่ีคนไทยไมคุนเคย เนื่องจากเราไมเคยถูกฝกใหตั้งคําถาม การถูกถาม
ไมใชสิ่งท่ีคนไทยปรารถนา และผูไดรับการโคชสวนใหญคาดหวังวาจะไดรับคําตอบมากกวาคําถาม  
อยางไรก็ตาม การโคชดวยวิธีการถามเปนพลังอยางหนึ่ง ท่ีชวยใหผูไดรับการโคชไดมีเวลาในการคิด  
และดึงศักยภาพของตนเองออกมา 
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 4) การโคชโดยการสังเกตและสนับสนุน (supporting & observing) วิธีนี้ผูโคชจะทําหนาท่ี
เพียงแคใหการสนับสนุนกับผูท่ีไดรับการโคชเทาท่ีจําเปน หรือตามท่ีถูกรองขอ หลังจากนั้นจะทําหนาท่ี
สังเกต และใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน เปนระยะๆ  
 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นวาความพรอมของผูไดรับการโคช และแนวทางการโคชท้ัง 4 แบบ 
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จําเปนตองเลือกใชใหเหมาะสม ดังนี้ 
 1) ผูไดรับการโคชมีความพรอมในระดับท่ีหนึ่ง วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การโคชท่ีใชตัวผูโคช
เปนหลัก ในการเสนอแนะ ใหขอมูล ใหความเห็น หรือแนะนําใหไปหาผูท่ีสามารถใหคําตอบได รวมถึง
การสงตอไปยังผูท่ีมีอํานาจท่ีแทจริงในองคกร  
 2) ผูไดรับการโคชมีความพรอมในระดับท่ีสอง วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การโคชโดยใช
การสื่อสารสองทาง ซ่ึงผูโคชอาจใหแนวทาง ตัวอยาง หรือคําแนะนํา จากนั้นท้ังผูโคชและผูไดรับการโคช 
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาสิ่งท่ีนาจะเปนไปไดสําหรับผูไดรับการโคชคืออะไร สุดทายจึงกําหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรวมกัน 
 3) ผูไดรับการโคชมีความพรอมในระดับท่ีสาม วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การโคชโดยใช
ตัวผูไดรับการโคชเปนหลัก ซ่ึงผูโคชจะทําหนาท่ีเปนผูถามคําถาม เพ่ือกระตุนใหผูไดรับการโคชคิด
หรือมองในมุมอ่ืนๆ 
 4) ผูไดรับการโคชมีความพรอมในระดับท่ีสี่ วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การโคชโดยการสังเกต
และใหการสนับสนุน 
 นอกจากนีส้ไตลของภาวะผูนําท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอสถานการณใหมๆ ในยุคปจจุบัน 
แบงได 4 รูปแบบ คือ ภาวะผูนําแบบปฏิรูป (transformational leadership) ภาวะผูนําแบบโคช (coaching 
leadership) ภาวะผูนําแบบพิเศษ (super leadership) และภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (entrepreneurial 
leadership) ในท่ีนี้จะขอกลาวเฉพาะท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพียง 2 รูปแบบ ดังตอไปนี ้
 1) ภาวะผูนําแบบปฏิรูป (transformational leadership) ความสําเร็จในการสราง
แรงจูงใจขององคกร เกิดข้ึนเนื่องจากความเชื่อของบุคลากรท่ีเชื่อม่ันตอองคกร ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในคานิยมเก่ียวกับความเปนธรรม และความมีศักดิ์ศรีขององคกร สไตลภาวะผูนําแบบนี้จะสรางสรรค 
ภารกิจใหม  ๆข้ึนในองคกร สงเสริมใหแสวงหาวิธีการใหมๆ ในการแกปญหา และสงเสริมใหสมาชิกทุกคน
ขององคการเกิดการเรียนรู การท่ีองคกรตาง  ๆ ใหความสนใจและความสําคัญตอภาวะผูนําแบบปฏิรูปใน
ยุคปจจุบันนี ้เปนเพราะวามีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง (dramatic changes) เกิดข้ึนในองคกร และ
การประยุกตใชภาวะผูนําแบบปฏิรูปชวยทําใหองคกรฝาฝนวิกฤติการณ  ใหประสบผลสําเร็จไดอยาง
งดงาม อาทิเชน ล ีไอคอคา ยกตัวอยางการแกปญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึนในบริษัท  ไครสเลอร ใหกลายเปน
ความสําเร็จอยางดีเยี่ยมได  เนื่องจากวา  ไดปรับกลยุทธการบริหารงานโดยใชภาวะผูนําแบบปฏิรูป  
ซ่ึงตองปฏิบัติภารกิจโดยใชกลยุทธ ดังตอไปนี้ คือ 
 (1) ทําใหบุคลากรตระหนัก (awareness) ถึงปญหาขององคกร และผลท่ีเกิดข้ึน
จากปญหา โดยสมาชิกองคกรตองมีความเขาใจถึงปญหาท่ีมีความสําคัญเรงดวนขององคกร และจะตองทราบ
ดวยวาถาปญหาดังกลาวไมสามารถแกไขใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จะเกิดผลในทางลบตามมาอยางไรบาง 
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 (2) กําหนดวิสัยทัศนขององคกร (create vision) โดยการกําหนดวาองคกรควร
เจริญเติบโตไปทิศทางใดในอนาคต สรางความผูกพันและการยอมรับ ในวิสัยทัศนใหครอบคลุมท้ังองคกร และ
สนับสนุนใหเกิดความสะดวกสบายในการเปลี่ยนแปลงองคกร ตามแนวทางท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน 
 (3) พัฒนากลยุทธ (strategy) ขององคกรใหเกิดข้ึนในกระบวนการเชิงกลยุทธ ท้ังระบบ
ขององคกร ผูบริหารในยุคปจจุบันและอนาคต ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในองคกร เพราะแนวโนม
ในอนาคต องคกรจะตองเขาสูการแขงขันในสภาพแวดลอมของกิจการในยุคโลกาภิวัตน เปนความจําเปน
ท่ีการประยุกตแนวความคิดของภาวะผูนําแบบปฏิรูปจะกลายเปนทางเลือกท่ีสําคัญขององคกรตอไป 
 2) ภาวะผูนําแบบโคช (coaching leadership) คือ ภาวะผูนําท่ีผูบริหารใหคําแนะนํา
แกผูใตบังคับบัญชา  ถึงวิธีการท่ีจะจัดการกับสถานการณท่ีเปนการทาทายองคกรใหบรรลุผลสําเร็จได  
สวนแนวทางในการประยุกตตองนําวิธีการจากการฝกสอนกีฬามาปรับใช โดยท่ีผูบริหารจะทําการวิเคราะห
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของผูใตบังคับบัญชา แลวหาวิธีการใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาในการแกไข
ปรับปรุง พฤติกรรม สวนคุณลักษณะของภาวะผูนําแบบโคชท่ีมีประสิทธิผล พฤติกรรมของภาวะผูนํา
แบบโคช (coaching behavior) Pagonis เสนอแนวคิดท่ีเปนพฤติกรรมการโคชงานท่ีนําไปสูความสําเร็จ ดังนี ้
 (1) การฟงดวยความตั้งใจ (listens closely) ผูนําแบบโคชพยายามจะมองปญหา
ท้ังสองดาน กลาวคือ จะตองรวบรวมขอความจริงจากสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชาพูด และขณะเดียวกันก็ตองใสใจ
ตอความรูสึก และอารมณท่ีแอบแฝงอยูเบื้องหลังสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชาไดแสดงออก ซ่ึงถือวาเปนศิลปะ
การฟงท่ีดี และตองไมตกหลุมพรางของผูใตบังคับบัญชา 
 (2) สนับสนุนจูงใจพนักงาน (gives emotional support) ผูนําแบบโคชจะตอง
ใหกําลังใจพนักงาน เพ่ือจูงใจใหเขาทํางานใหองคการประสบผลสําเร็จ 
 (3) สามารถแสดงพฤติกรรมใหเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 
(show by example) ผูนําแบบโคชสามารถแสดงวิธีการทํางาน ใหเปนแบบอยางแกผูใตผูบังคับบัญชา
ไดอยางเหมาะสม  และสามารถแสดงวิธีการแกปญหาในการทํางาน  หรือวิธีการแกปญหาการผลิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาตนเองมีความเชี่ยวชาญและสรางความไววางใจ และความนับถือ
จากผูใตบังคับบัญชาไดอยางมีกลยุทธ 
 กลาวโดยสรุป ภาวะผูนําแบบโคชเปนทางเลือกใหมท่ีชวยใหองคการสามารถสรางความสําเร็จ 
จากศักยภาพของพนักงานท่ีผูบริหารไดทําหนาท่ีในการ โคชและเปนพ่ีเลี้ยง ใหแกพนักงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสรางโอกาสในการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน ไดเปนอยางด ี

 2.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการพยาบาล  
 1) คุณสมบัติของผูนําทางการพยาบาล 
 การเปนผูนําทางการพยาบาล มีความสําคัญท้ังในระดับปฏิบัติและระดับบริหาร  
เพราะในระดับปฏิบัติการพยาบาลทุกคนตองใชทักษะภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขปญหา
และตัดสินใจในการปฏิบัติการพยาบาลแกผูมารับบริการ พรอมท้ังทําใหผูรับบริการปฏิบัติตาม และชักนํา
ใหบุคคลอ่ืนทํางานสอดคลองตามจุดมุงหมายของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  
สวนในระดับบริหารตองคํานึงถึงความอยูรอดของวิชาชีพ ตองใชอํานาจและการเจรจาตอรองเพ่ือใหได
สิ่งท่ีเปนประโยชนตอวิชาชีพ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพทุกคนตองพัฒนาภาวะผูนํา โดยคุณสมบัติท่ีสําคัญ
ของการเปนผูนําทางการพยาบาลไดแก (อัมพร ไหลประเสริฐ, 2555, หนา 7-11) 
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 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของพฤติกรรมผูนํา เปนคุณสมบัติ
สําคัญอันดับแรก ท่ีผูนําทุกวิชาชีพควรมี ผูนําตองมีความรับผิดชอบ โดยรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ 
ไมวางานนั้นจะมีใครเก่ียวของมากนอยเพียงใด ตองสํานึกในความรับผิดชอบ (accountability) ท้ังตอตนเอง
ตอกลุม ตอวิชาชีพ และตอผูบังคับบัญชา สํานึกตอวิชาชีพ  คือ การปฏิบัติทางวิชาชีพดวยมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพและทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพและองคกร 
 (2) การตระหนักในตนเอง ผูนําตองรูจักประเมินในเรื่องตอไปนี้ คือ 
 ก. ความพรอมในการทํางาน คือ  ผูนําตองประเมินความพรอมในการทํางาน
ขององคกร โดยผูนําตองมีขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร สามารถนํามาประเมินสภาพ
ขององคกรและสถานการณโดยท่ัวไปท่ีเก่ียวของได แยกแยะระหวางสิ่งท่ีสําคัญกับสิ่งท่ีนาสนใจไดชัดเจน 
สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน  และทํางานตามลําดับความสําคัญดวยความมุงม่ัน  ทุมเท
และมีจุดมุงหมายในการทํางาน 
 ข. อํานาจสวนตัว คือ  ผูนําตองประเมินตนเองถึงความสามารถของตนเอง
ในการท่ีจะชักนําใหผูอ่ืนยอมทําตามดวยความสมัครใจ เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด อํานาจนี้ 
ตองเปนอํานาจท่ีผูนําพัฒนาข้ึนมาจากการมีภาวะผูนําไมใชอํานาจจากตําแหนงบริหาร เปนการใชอํานาจ
ศิลปะของการเปนผูนําท่ีตนมีอยู กอใหเกิดศรัทธาจากผูรวมงาน มุงสรางมนุษยสัมพันธ ความเคารพนับถือ 
มีผลผลักดันใหผูรวมงานทํางานดวยความเต็ม 
 ค. บุคลิกลักษณะ ผูนําตองประเมินตนเองถึงบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
แบบท่ีเหมาะสมท่ีทําใหผูรวมงานเชื่อถือและไววางใจ ท้ังการวาง ทาทาง วาจา และการประพฤติปฏิบัต ิ
การทํางานดวยความมุงม่ัน ทุมเท และมีเปาหมาย มีความเด็ดขาด หรือกลาตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม 
ผูนําตองมีความรอบรูอยางกวางขวาง รวมท้ังขอมูลขาวสารตางๆ มีเครือขายมาก ผูนําตองมีใจกวาง ยินดี
รับฟงความคิดของทุกคน ยอมรับสิ่งท่ีดีของผูอ่ืน สนับสนุนยกยองคนดี คนเกงเสมอ 
 (3) พิทักษสิทธิ์ ผูนําตองชวยเหลือผูอ่ืนใหเจริญกาวหนา  
 (4) กลาหาญชาญชัย คนท่ีเปนผูนําจะตองอยูขางหนา กลาท่ีจะชี้แจง  
แสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชนตอกลุม  เม่ือมีความชอบเกิดข้ึน ผูนําจะยกผลประโยชน ใหกับกลุม  
หรือสวนรวมเสมอ ไมนําประโยชนมาเปนของตน 
 2) การพัฒนาภาวะผูนําทางการทางการพยาบาล 
 ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีฝกหัดและเรียนรูได และเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือท่ีจะนําบุคคลท่ีเปนผูรับบริการใหปฏิบัติ หรือดูแลสุขภาพของเขาไดถูกตองเหมาะสม และมีความสําคัญ
ตอการบริหารการพยาบาลใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย พยาบาลทุกคนจึงควรพัฒนาภาวะผูนํา 
ถึงแมวาพยาบาลทุกคนท่ีมีตําแหนง และไมมีตําแหนงทางการบริหาร ก็จะไดรับการคาดหวังใหเปนบุคคล
ท่ีมีภาวะผูนําเพ่ือพัฒนางานพยาบาลใหกาวหนา 
 แนวทางสําหรับการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางการพยาบาล 
 (1) ทํางานดวยความมุงม่ันใหเกิดความเปนเลิศ บุคคลใดท่ีพยายามทํางานมุงสู
ความเปนเลิศ มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีความกระตือรือรนและทุมเทกําลังกายกําลังใจกับงาน 
 (2) มีความรูความสามารถ เพราะความรูความสามารถเปนการสรางฐานอํานาจ
ความเชี่ยวชาญใหแกบุคคลนั้น ซ่ึงการสั่งสมความรูความสามารถนี้กระทําไดโดย 
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 ก. มีทักษะในการใชความคิด คือ มีความคิดกวางไกล เปนคนมีสติปญญา 
มองการณไกลและคิดการณลวงหนา สามารถกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานไดอยางชัดเจน 
 ข. มีทักษะทางดานเทคนิค หมายถึง การมีความรูความชํานาญในหนาท่ี
รับผิดชอบ มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเปนอยางดี มีการศึกษาหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติม
ตลอดเวลา โดยการเขาศึกษาตอในระบบอบรมวิชาการหรือศึกษาคนควาดวยตนเองอยูเสมอ 
 ค. มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง การมีการติดตอกับผูอ่ืน ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ตลอดจนทําใหผูอ่ืนอยากรวมงานดวยความเต็มใจ 
 (3) การตัดสินใจอยางมีหลักการและเชื่อม่ัน กลาตัดสินใจในเชิงสรางสรรค ทําให
รวมงานเกิดความเชื่อถือและไววางใจ ชวยใหไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี 
 (4) การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน จําเปนตองมีทักษะในการพูด การเขียน สามารถพูด
หรืออธิบายเปาหมายท่ีตองการได 
 (5) มีการรับผิดชอบท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน มีน้ําใจท่ีจะสนับสนุนใหผูอ่ืนไดกาวหนา
และพัฒนาตนเอง 
 3) แนวทางการดําเนินงานของผูนําทางการพยาบาล 
 ผูนําทางการพยาบาลจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตองมีกระบวนการดําเนินงาน
ดังนี ้คือ 
 (1) สํารวจหาขอมูล ขอมูลเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงาน เพราะการมีขอมูล
จะทําใหผูนําสามารถตัดสินใจดําเนินการตางๆ ไดผลสําเร็จตามเปาหมาย ขอมูลสําคัญท่ีผูนําทางการพยาบาล
ควรมี คือ ขอมูลรายละเอียดขององคกร ท้ังทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 (2) กําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายของการดําเนินงาน  การดําเนินงานอะไรก็ตาม 
ถาไมมีเปาหมายก็เหมือนทํางานเลื่อนลอย จะไมรูวาบรรลุผลสําเร็จหรือไม การวางเปาหมายเพ่ือจะได
กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนการกําหนดจุดมุงหมายสูงสุดใหทุกคน
ในหนวยงานไดเดินทางในแนวทางเดียวกัน 
 (3) วางแผน ผูนําตองวางแผนการทํางาน โดยยึดนโยบายและเปาหมายขององคกร
เปนหลักการวางแผนก็เหมือนการทําแผนท่ีในการเดินทาง ผูนําตองวางแผนของตนเองและรวมวางแผน
กับผูรวมงานเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 (4) การจัดองคกร หมายถึง จัดสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูในองคกร รวมท้ังบุคลากร เชน หนาท่ี
การงาน วัสดุตางๆ อุปกรณในการทํางานใหเปนหมวดหมูใหสอดคลองในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก ดังนี ้
 ก. คํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 ข. ตองมอบหมายหนาท่ี ใหบุคลากรหรือผูรวมงานถูกตองเหมาะสมกับความสามารถ
และความรับผิดชอบ 
 ค. การจัดองคกรตองยืดหยุนไดตามสมควร เพ่ือการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 
 (5) ข้ันดําเนินการตามแผน เปนข้ันตอนท่ีผูนําตองคนหาวิธี และเทคนิคท่ีจะจูงใจ
ผูรวมงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวมมือรวมใจในการทํางาน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกร ในข้ันตอนนี้อาจใชท้ังการอํานวยการ สั่งการ การประสานงาน หรือการควบคุม 
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 สรุป ผูนําทางการพยาบาลมีความสําคัญตอองคกรทางการพยาบาล เนื่องจาก
การพยาบาลตองมีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกาวทันตอความเจริญทางเทคโนโลยี ดังนั้น  
พยาบาลทุกคนจําเปนตองสรางความเปนผูนําของวิชาชีพใหเกิดข้ึน ท้ังในระดับปฏิบัติและบริหาร  
ในระดับปฏิบัติ พยาบาลตองอาศัยผูนําท่ีมีความคิด มีหลักการท่ีสามาร ถวิเคราะหตนเองและเพ่ือน
รวมงาน ตลอดจนวิเคราะหสภาพการณตางๆ ได จึงจะทําใหการพยาบาลมีคุณภาพสูงสุดได  
สวนในระดับบริหารผูนําตองนําหนวยงาน ใหใหบริการ พยาบาลท่ีมีคุณภาพแกผูรับบริการ  ดังนั้น 
ผูบริหารและผูนําไมจําเปนตองเปนคนเดียวกัน แตตองบริหารงานใหเปนท่ีประจักษได ผูบริหาร
ตองมีความเปนผูนําอยูในตัว ผูนําทางการพยาบาลไมใชตําแหนงทางการบริหาร แตเปนตําแหนง
ท่ีถูกมอบใหจากผูรวมงานในวิชาชีพท่ีมอบใหดวยใจ จากความศรัทธา เลื่อมใส ไดรับการยอมรับ
ภายในองคกร และผลักดันองคกรใหเปนท่ียอมรับแกวิชาชีพอ่ืน 
 4) การโคชกับวิชาชีพการพยาบาล 
 นักปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (advance practice nursing) ไดนําการโคชมาประยุกตใช
ในการใหบริการดานความรูแกผูรับบริการ เชน ผูปวย ญาติ และผูรับบริการอ่ืนๆ ในสถานบริการ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (เรไร, 2550, หนา 46-48) 
 (1)  ผูรับบริการท่ีนักปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงใหความรูนั้น ควรใหเปนกลุม
หรือรายบุคคลท่ีมีปญหาซับซอน ยากตอการจัดการ เชน มีพยาธิสภาพท่ีพบไดยาก บุคลากรไมทราบ
ถึงวิธีการดูแลผูรับบริการ และผูรับบริการไมทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวของตนเอง เปนการรักษา
หรือการผาตัดโดยใชเทคนิคหรือวิธีการใหมๆ รูปแบบการดูแล หรือการรักษามีลักษณะเฉพาะ ไมเปนไปตาม
การปฏิบัติโดยท่ัวไป 
 (2)  การสอนผูรับบริการท่ีมีปญหาซับซอนนั้น จะใชการสอนแบบบรรยาย หรือรูปแบบ
ท่ีเคยปฏิบัติมาอาจไมเพียงพอ ควรใชการโคชเพราะการโคชจะเปนการสงเสริมใหบุคคล หรือกลุมบุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลง  (transition) จากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่ง โดยในทางปฏิบัติ  
การพยาบาลข้ันสูงนั้น จะมีการปฏิสัมพันธระหวางนักปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงกับผูรับบริการ  
ในการท่ีจะชวยใหผูรับบริการมีการตั้งเปาหมายในสถานการณท่ีมีปญหาซับซอน และแสดงใหเห็นถึง
ขอดี ขอเสียของการตัดสินใจ 
 (3)  การเปลี่ยนแปลงท่ีตองอาศัยการโคช โดยนักปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  
มี 4 ประเภท ดังนี้ 
 ก. ภาวะเจ็บปวย (illness & health) เปนภาวะท่ีผูรับบริการถือวาเปนปญหา
โดยเฉพาะในภาวะเจ็บปวย เชน การเจ็บปวยเรื้อรัง ภาวะท่ีมีความพิการเกิดข้ึน เปนตน 
 ข. ภาวะท่ีมีการเปลี่ยนสถานภาพหรือมีการพัฒนา ( developmental) เชน 
การเริ่มตนเปนบิดา มารดา การเขาสูวัยรุน การสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก และการเขาสูวัยหมดประจําเดือน 
เปนตน 
 ค. สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง (situational) เชน การหยาราง ภัยพิบัติท่ีมีผล
ตอบุคคลหรือกลุมบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของบุคคล หรือครอบครัว 
 ง. การเปลี่ยนแปลงขององคกร (organizational) เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 
นโยบาย แนวปฏิบัติ ซ่ึงทําใหสงผลกระทบตอบุคคลและเกิดปญหาตางๆ ตามมาได 
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 (4) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการโคช การเปลี่ยนแปลงในผูรับบริการดังกลาวนั้น 
ตองอาศัยสมรรถนะ ( compentence) หลายดานของนักปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ซ่ึงควรมี 4 ดาน 
ดังนี้ 
 ก. สมรรถนะทางเทคนิค (technical competence) โคชควรมีความสามารถ
ทางเทคนิคท่ีจําเปน ไดแก มีความรู และทักษะในเรื่องท่ีจะสอน รวมท้ัง มีประสบการณในการทํางาน
เพราะงานของโคชเปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถเฉพาะดาน ดังนั้น โคชจึงตองไดรับวุฒิบัตรรับรอง
จากการศึกษาในหลักสูตรการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข. สมรรถนะทางคลินิค ( clinical competence) โคชตองผานการฝกอบรม
หรือไดรับการศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง รวมกับการมีประสบการณทางคลินิกในเรื่องนั้นๆ 
โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 
 ค. สมรรถนะดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal competence) 
โคชควรมีทักษะในการติดตอสื่อสาร เปนผูฟงท่ีดี มีความเขาใจผูอ่ืนและสามารถแกไขปญหาได  
ยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง ยอมรับในความเปนบุคคล ไมทําใหรูสึกแบงแยกหรืออยูคนละระดับท่ีตางกัน 
 ง. ทักษะการสะทอนคิดตนเอง (self-reflection) คือ การตรวจสอบ วิเคาระหตนเอง
และสถานการณเพ่ือการเรียนรู การสะทอนคิดตนเองสามารถทําไดท้ังในขณะปฏิบัติการดูแล
และหลังการปฏิบัตินั้นสิ้นสุดลงแลว การสะทอนคิดจะทําใหเกิดการวิเคราะหอยางมีเหตุผล
และมีวิจารณญาณ การใหความเอาใจใสท้ังประสบการณทางดานบวกและดานลบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
การปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน 
 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ตามปกติวิชาชีพพยาบาลจะเนนเนื้อหาในเรื่องท่ีจะสอนผูรับบริการ 
เปนการใหขอมูลทางเดียว การใหขอมูลปอนกลับและผูรับบริการมีสวนรวมนอย ทําใหไมคอยมีโอกาส
ไดแสดงความคิดเห็น สัมพันธภาพระหวางกันมีลักษณะเปนทางการ พยาบาลมักตัดสินใจแทนผูรับบริการ 
ทําใหผูรับบริการขาดการทบทวน และตระหนักรูถึงปญหาของตนเอง ดังนั้น หากผูนําทางการพยาบาล
มีทักษะการโคชท่ีถูกตอง สามารถนําไปปรับใชกับการสอนปกติจนเกิดเปนความเชี่ยวชาญ ก็จะทําให
ผูรับบริการมีสวนรวมในการแกไขปญหาดานสุขภาพไดดวยตนเองอยางแทจริง 
 2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทางการพยาบาล  
 เบนเนอร (Benner, 1984, pp. 13-34) แบงสมรรถนะดานการปฏิบัติการพยาบาล เปน 5 ระดับ คือ 
 1) ระดับเริ่มตนใหม ( novice) หมายถึง ผูท่ีไมมีพ้ืนฐาน และประสบการณทางการ
พยาบาลเลย ดังนั้น บุคคลเหลานี้จึงตองเรียนรูตั้งแตความหมายของคําตางๆ เชน อุณหภูมิ ชีพจร  
ความดันโลหิต เปนตน จึงตองมีคูมือการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเปนเครื่องชี้บอกแนวทางการปฏิบัติ 
และทํางานไปตามกฎเกณฑท่ีกําหนด โดยเขาใจถึงเหตุผลนอยมาก ยังขาดความยืดหยุน บุคลากรระดับนี้
ไดแก นักศึกษาพยาบาลท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมเปนครั้งแรก หรือพยาบาลท่ีเขามาทํางานในหอผูปวยวิกฤต
เปนครั้งแรก เพราะบุคคล 2 ประเภท เปนบุคคลท่ีไมเคยมีประสบการณในดานนั้นๆ มากอนเลย 
 2) ระดับกาวหนาระดับตน (advance beginner) หมายถึง ผูท่ีเริ่มเขามาทํางานใหม 
และเคยมีประสบการณทํางานในดานนั้นมาแลวระยะหนึ่ง อาจจะในขณะเปนนักศึกษาพยาบาล
หรือจากโรงพยาบาลอ่ืนท่ีสามารถปฏิบัติงานในสถานการณจริงได แตเนื่องจากเพ่ิงเริ่มทํางานใหม
จึงมีความรูสึกไมแนใจในการปฏิบัติงาน มีความพอใจท่ีจะยืนอยูเบื้องหลังคําวา “ระดับผูเริ่มงานใหม”  
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การเรียนรูของบุคลากรระดับนี้ จะมีมุมมองท่ีแคบ มุงดูวาอะไรคือสิ่งท่ีตองการทํา และระวังเก่ียวกับ
อาการผูปวยในขณะนั้น มุงจะทําเพ่ือรักษาสภาวะการนั้น หรือปองกันไมใหผูปวยมีอาการทรุดลง
งานท่ีปฏิบัติจะเปนไปตามแนวทางของหนวยงาน หากทําไมไดจะเกิดความรูสึกวิตกกังวลในเรื่องการรับรู
เก่ียวกับงาน จะมุงเฉพาะอาการและอาการแสดงของผูปวยท่ีปรากฏใหเห็นเทานั้น ขาดความสามารถ
ในการจัดลําดับความสําคัญของงาน คิดวางานทุกอยางมีความสําคัญเทาเทียมกัน ขาดความยืดหยุน  
จะเชื่อถือในกฎเกณฑท่ีลําดับใหทํา โดยขาดประสบการณวาผูปวยวิกฤตแตละคน มีความตองการ  
และการตอบสนองตอการรักษาท่ีแตกตางกัน ดังนั้น บุคลากรระดับนี้จึงตองการความชวยเหลือ ไมวาจะเปน
เรื่องงาน การนําความรูจากทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการควบคุมสถานการณ  
การจัดลําดับความสําคัญของงาน รวมท้ังตองการผูท่ีคอยชวยเหลือ สนับสนุนในขณะปฏิบัติงานดวย 
 3) ระดับผูมีความสามารถ  (competent) ในระดับนี้มักเปนผูท่ีทํางานมา 2-3 ป 
เริ่มมีการพัฒนามองการทํางานของตนเองในมุมมองท่ีไกลข้ึน มีการวางแผนการพยาบาลในระยะยาวข้ึน 
การปฏิบัติการพยาบาลไมตองมีผูใหคําปรึกษา สามารถเรียนรูวิธีการจัดการกับวิกฤติการณตางๆ  
ไดดวยตนเอง สําหรับการพัฒนาทักษะความสามารถนั้น สามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย ตองการทํางานท่ีทาทาย การปฏิบัติงานมีจุดมุงหมายมากข้ึน มุงสนใจ
ทํางานตางๆ ใหทันเวลา คํานึงถึงมาตรฐานในการทํางาน แตยังมีขอจํากัดในเรื่องการวิเคราะหสถานการณ 
เพราะขาดการมองภาพรวม จะวิเคราะหสถานการณเพียงจุดใดจุดหนึ่ง ในภาวะวิกฤต ไมคอยไววางใจ
เพ่ือนรวมงาน รูสึกวาเพ่ือนรวมงานไมคอยมีความรับผิดชอบในสถานการณดังกลาว ตนเองจึงตองรับผิดชอบ
ท้ังหมด ตรวจสอบการทํางานของผูอ่ืนบอยๆ การเรียนการสอนท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคลากรระดับนี้ ควรเนน
ในเรื่องการตัดสินใจ การวางแผนการปฏิบัติงาน การทํางานเปนทีมและการใหการดูแลผูปวยท่ีมี
ความตองการซับซอน 
 4) ระดับผูชํานาญการ (proficent) เปนระดับท่ีมีความสามารถมากข้ึน มักพบในพยาบาล
ท่ีปฏิบัติงานมานาน 3-5 ป มองสถานการณตางๆ ในลักษณะองครวม การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
จะมีความสัมพันธกัน ทําใหเกิดการตัดสินใจท่ีดี สามารถวางแผนการพยาบาลใหรองรับกับสถานการณ
ท่ีเกิดไดอยางตอเนื่อง หรือมีการปองกันปญหามากกวารอใหเหตุการณตางๆ เกิดข้ึนกอน มีความสามารถ
ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และไมรูสึกกังวลวาอะไรจะเกิดข้ึน เนื่องจากมีความสามารถ
ในการสังเกตสิ่งตางๆ ไดดี การเรียนรูท่ีใหควรทําในรูปกรณีศึกษาซ่ึงเปนเหตุการณท่ีซับซอน หรือมีขอขัดแยง
ท่ีเลียนแบบจากสถานการณจริง 
 5) ระดับผูเชี่ยวชาญ (expert) เปนระดับท่ีมีประสบการณและพ้ืนฐานความรูท่ีแนนอน 
สามารถควบคุมสถานการณและจัดการกับสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดีโดยไมเสียเวลาในการวิเคราะหมากนัก 
และเม่ือถูกถามวา “ทําไมจึงตัดสินใจอยางนั้น” มักตอบวา “เพราะมันเปนสิ่งท่ีดีและเปนสิ่งท่ีถูกตอง”  
ซ่ึงสิ่งเหลานี้มิไดหมายความวาบุคคลเหลานี้ไมไดใชเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ แตเปนเพราะวา
ประสบการณและพ้ืนฐานความรูท่ีมีอยู เขาไปหลอหลอมรวมกันจนสามารถดึงออกมาใชได โดยไมตอง
มีข้ันตอน ไมมีวิธีการเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของรางกายจนกวาจะมีเหตุการณท่ีไมเคยพบมากอน
หรือมีเหตุการณ ซ่ึงประสบการณในอดีตไมสามารถชวยแกไขได จึงจะนําเครื่องมือการวิเคราะหมาใช  
ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับนี้มักครอบคลุม 3 ดานหลักๆ คือ “การตอรองและจัดการใหแพทย
มาสนใจผูปวย การหาวิธีการใหพยาบาลระดับต่ํากวาจัดการกับปญหาของผูปวย และการรับผิดชอบ
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ตอความรูสึกของครอบครัว สนองตอบตอความตองการของครอบครัวอยางเหมาะสม การเรียนการสอน
ในระดับนี้ตองครอบคลุมบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการตัดสินใจ การนิเทศ
หรือแนะนําบุคลากรระดับตนเก่ียวกับวิธีการคนหาขอมูล ปญหา และการตัดสินใจทางการพยาบาล เนื่องจาก
บุคลากรระดับนี้มักลืมข้ันตอนการตัดสินใจในระดับแรกๆ หมด เพราะระดับผูเชี่ยวชาญมักตัดสินใจ
โดยใชขอมูลท่ีเปนรูปธรรมเพียงเล็กนอย แตใชปญญาเปนสวนใหญ ซ่ึงไมสามารถอธิบายไดงายๆ  
บุคลากรระดับนี้จึงตองอดทนในการแนะนํา บุคลากรระดับตนถึงวิธีการคนหาขอมูล แกปญหา
และการตัดสินใจ 
 สอดคลองกับโรบินสัน และบารบิรสิ ไรอัน (Robinson & Barberis-Ryan, 1995, pp. 40-42) 
อธิบายวา ในแตละระดับมีการพัฒนาเพ่ือทําใหเห็นถึงการเตรียมทักษะทางวิชาชีพพยาบาล รวมท้ัง
ประเด็นท่ีตองนํามากําหนดเปนแผนความกาวหนาในวิชาชีพ ดังนี้ 
 1) ระดับเริ่มตนใหม (novice) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 0–18 เดือน เปนพยาบาล
จบใหม ไมมีประสบการณ ตองการการนิเทศ การชวยเหลืออยางใกลชิดในเรื่องความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ 
เชน นโยบาย แนวปฏิบัติ เปนตน 
 2) ระดับกาวหนาระดับตน (advanced beginner) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 18 เดือน 
-3 ป มีความเปนอิสระในบางดานของการปฏิบัติ แตไมมีความเขาใจความจําเพาะของสถานการณ  
ตองการความชวยเหลือในการเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และการติดตามใหความรูอยางตอเนื่อง 
 3) ระดับผูมีความสามารถ (competent) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3–5 ป สามารถ
ประยุกตใชประสบการณและการตัดสินใจในสถานการณของผูปวยได ลําดับความสําคัญกอน -หลัง 
เพ่ือบรรลเุปาหมายระยะยาว สามารถจัดการกับสถานการณท่ีซับซอน ตัดสินใจอยางมีเหตุผล สุขุม รอบคอบ 
ตองการศึกษาตอเนื่องเพ่ือเรียนรูสถานการณตางๆ 
 4) ระดับผูชํานาญการ (proficent) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5–10 ป สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาล จัดการสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและยืดหยุน ตองใชความคิด  
และตัดสินใจบอยครั้ง เปนท่ีปรึกษาของพยาบาลอ่ืนๆ ได ตองการศึกษาตอเนื่องเพ่ือเรียนรูสถานการณ
ปจจุบัน 
 5) ระดับผูเชี่ยวชาญ (expert) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปข้ึนไป มีความรูในการดูแล
ผูปวยไดตามสัญชาตญาณ สามารถควบคุมสถานการณ แกปญหาและคาดการณไดถึงภาวะแทรกซอน  
เปนท่ีปรึกษา ชวยเหลือพยาบาลอ่ืนๆ ได ตองการศึกษาตอเนื่องเพ่ือดํารงรักษา และเรียนรูสถานการณ
ปจจุบัน 
 นอกจากนี้สวอนเบริกซ (2002, p. 12) ไดเสนอรูปแบบบันไดอาชีพพ้ืนฐานในการปฏิบัติการ
พยาบาลทางคลินิกไว ดังนี้ 
 1) ระดับท่ี 1 (beginner/novice) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปรวมกับมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 1 ป การปฏิบัติงานตองการมีผูดูแล
อยางใกลชิด ทักษะการปฏิบัติงานยังอยูในข้ันพ้ืนฐาน สามารถดูแลผูปวยในงานท่ีทําประจําได  
เริ่มมีการพัฒนาทักษะในการประเมินสภาพผูปวยและทักษะการสื่อสาร 
 2) ระดับท่ี 2 (advance beginner) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปรวมกับมีประสบการณในการทํางานมากกวา 1 ป และพยาบาลท่ีจบปริญญาโท
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แตยังไมมีประสบการณการทํางาน สามารถสาธิต หรือปฏิบัติใหดูไดอยางเพียงพอ ไดรับการยอมรับ
ในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถบอกความแตกตาง และเรียงลําดับความสําคัญของสถานการณท่ีสําคัญ
ไดตองการ ผูใหคําปรึกษานอยลง 
 3) ระดับท่ี 3 (competence) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
รวมกับมีประสบการณในการทํางาน 2 ป หรือมากกวา และพยาบาลท่ีจบปริญญาโทจะตองมีประสบการณ
มากกวา 6 เดือน มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการพยาบาลไดและไมตองมีผูใหคําปรึกษา 
มีการวางแผนและตั้งเปาหมายขององคกรระยะสั้นและระยะยาวได สามารถปฏิบัติการพยาบาลได  
มีภาวะผูนํา มีความรับผิดชอบ สามารถแสดงทักษะการสื่อสารท่ีมีการพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และความรูรวมกับผูรวมวิชาชีพได 
 4) ระดับท่ี 4 (proficient) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
รวมกับมีประสบการณในการทํางานมากกวา 3 ป มีความสามารถติดตามการทํางานของพยาบาล
ท่ีจบปริญญาตรีได พยาบาลท่ีจบปริญญาตรีตองมีประสบการณมากกวา 2 ป และพยาบาลท่ีจบปริญญาโท
จะตองมีประสบการณมากกวา 1 ป สามารถแสดงทักษะและความรูเฉพาะทางได ไดรับการศึกษาตอเนื่อง
ในเชิงวิชาชีพ แสดงภาวะผูนําได เปนผูตรวจการพยาบาล ยอมรับและตัดสินใจไดในสถานการณท่ีแตกตาง
ไปจากมาตรฐาน เปนตัวแทนความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม โดยใชทางเลือกใหมๆ ในการสืบคนปญหา 
 5) ระดับท่ี 5 (expert) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป
จบการศึกษาระดับปริญญาโทรวมกับมีประสบการณในการปฏิบัติทางคลินิกมากกวา 2 ป พยาบาล
ท่ีจบปริญญาตรีตองมีประสบการณมากกวา 3 ป และสามารถแสดงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ทางคลินิกได สามารถบริหารจัดการตามความรับผิดชอบได 
 แนวคิดดังกลาว สามารถใชกําหนดรูปแบบการพัฒนาและประเมินสมรรถนะพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
ได ซ่ึงชวยใหการพัฒนาความรู ทักษะ ตลอดจนการประเมินสมรรถนะ มีความสอดคลองเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน ซ่ึงในระดับสมรรถนะ หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติตามหนาท่ี
ในสถานการณท่ี คลายคลึงกันเปนเวลานาน 2-3 ป สามารถกําหนดเปาหมาย วางแผนการพยาบาล  
และการวิเคราะหปญหา สามารถคาดการณและแกปญหาสถานการณทางคลินิกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นไดวาในทุกระดับของพยาบาลมีความจําเปนท่ีจะใชกระบวนการโคช เนื่องจาก
สามารถชวยใหผูท่ีไมมีความชํานาญ สามารถปฏิบัติงานไดอยางม่ันใจ การปฏิบัติการพยาบาล
มีความหลากหลายและละเอียดออน เพราะตองปฏิบัติตอบุคคล การพยาบาลท่ีผิดพลาดยอมกอใหเกิดผลเสีย
ท้ังผูใหและผูรับบริการ การโคชไมไดเก่ียวของเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานเทานั้น ยังเก่ียวของกับการปฏิสัมพันธ
กับบุคคล สิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน หากมีระบบการโคชท่ีดีจะชวยลด
ภาวะนี้ลงได ทําใหการบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (วิมล มาดิษฐ, 2547, หนา 52-53)  
 เพ็ญจันทร แสนประสาน (2547, หนา 18) จําแนกประเภทของสมรรถนะ เปน 5 ประเภท คือ  
 1) สมรรถนะเชิงความรู (cognitive competencies) หมายถึง ความรูเฉพาะ ความเขาใจ
และสิ่งท่ีตองตระหนักถึง 
 2) สมรรถนะเชิงเจตคติ (affective competencies) เก่ียวกับคานิยม เจตคติ ความสนใจ
และสุนทรีย ท่ีบุคคลแสดงออกในการปฏิบัติของตน 
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 3) สมรรถนะเชิงปฏิบัติ ( performance competencies) เปนพฤติกรรมแสดงออก
ท่ีเนนทักษะปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นวามีการลงมือทําจริง 
 4) สมรรถนะเชิงผลผลิต ( product competencies) เปนสมรรถนะท่ีแสดงใหเห็น
ถึงความสามารถของการกระทํา เพ่ือเปลี่ยนอยางใด อยางหนึ่ง หรือทําใหเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนมา  
หรือทํางานในอาชีพไดประสบผลสําเร็จ 
 5) สมรรถนะเชิงแสดงออก (expressive competencies) เปนความสามารถท่ีแสดงถึง
การนําความรูและประสบการณไปใช เพ่ือพัฒนาผลงานหรือหาประสบการณท่ีแปลกใหมไดอยางเหมาะสม 
 สมรรถนะหลักของวิชาชีพพยาบาล  สภาการพยาบาลไดกําหนดสมรรถนะหลักของวิชาชีพ
พยาบาลไว ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติการพยาบาล การผดุงครรภ อยางมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน กฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2) สงเสริมสุขภาพบุคคล กลุมคน และชุมชนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู สามารถดูแล
สุขภาพตนเองไดท้ังภาวะปกติ และภาวะเจ็บปวย ลดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค 
 3) ปองกันโรคและเสริมภูมิคุมกัน เพ่ือลดความเจ็บปวยจากโรคท่ีสามารถปองกันได 
 4) ฟนฟูสภาพบุคคล กลุมคน และชุมชนท้ังดานรางกาย จิตสังคม เพ่ือสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพ 
 5) รักษาโรคเบื้องตนตามขอบังคับของสภาการพยาบาล 
 6) สอนและใหการปรึกษารายบคุคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชน เพ่ือการมีสภาวะ
สุขภาพท่ีด ี
 7) ติดตอ สื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุมคนและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 8 ) แสดงภาวะผูนําและการบริหารจัดการตนเอง รวมถึงงานท่ีรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 
 9 ) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน 
 10) ตระหนักในความสําคัญของการวิจัยตอการพัฒนาการพยาบาลและสุขภาพ 
 11) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
 12) พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางคุณคาและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
 13) พัฒนาวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนาและมีศักดิ์ศรี  
 การจัดประเภทของความสามารถพยาบาลวิชาชีพ ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ  
ตามลักษณะงาน ดังนี้   
 1) ความสามารถเชิงบริหาร ( managerial competencies) ซ่ึงเปน professional 
competencies ใชกับผูบริหารไดในกิจกรรมทุกประเภท หรือกับผูบริหารทุกคนของหนวยงาน 
 2) ความสามารถในบทบาทหนาท่ีเชิงวิชาชีพ (functional competencies) เปนความสามารถ
เฉพาะงานของแตละวิชาชีพ เชน วิศวกร การบัญชี การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลมารดาและทารก เปนตน 
 การจัดประเภทของความสามารถ เพ่ือท่ีจะแยกแยะบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน 
สวนใหญแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 (1) มาตรฐานต่ําสุด หมายถึงความสามารถระดับต่ําสุดท่ีจําเปนแกงาน ในแตละงาน 
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 (2) มาตรฐานดีเดน หมายถึง ความสามารถท่ีแสดงโดยผูปฏิบัติงานท่ีไดผลงานสูงกวา
บุคลากรท่ัวๆ ไป ในงานเดียวกัน 
 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล จึงพบวา พยาบาลท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาล
ตางก็มีความแตกตางกันท้ังความรู ความคิด ระดับความชํานาญของการปฏิบัติการพยาบาล รวมถึง
ระดับความพรอมของการเปนผูตาม ผูนําทางการพยาบาลในปจจุบัน หากไดนําแนวคิดการโคชมาปรับใช
ใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของพยาบาล อาจสงผลถึงผลการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาข้ึนอยางยั่งยืน 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ศิริจันทร ภัทรวิเชียร (2549, หนา 70-82) ศึกษาถึงผลของโปรแกรมการโคช การปฏิบัติตน
ตอความทุกขทรมานของผูปวยวัยผูใหญหลังผาตัดหัวใจแบบเปด ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ใชระยะเวลา
ในการศึกษา 4 เดือน พบวา ผูปวยหลังผาตัดท่ีใสทอชวยหายใจมีระดับความทุกขทรมาน และคะแนนเฉลี่ย
ความทุกขทรมานในผูปวยกลุมท่ีไดรับโปรแกรมการโคชนอยกวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลตามปกติ 
 ทัศนีย พิธานพิทยารัตน และนิรมล ภูมิโชติชวง (2548, หนา 3) วิจัยเรื่อง “การสอนงาน 
กรณีศึกษาธุรกิจยานยนตท่ีเปนสมาชิกสถาบันยานยนตแหงประเทศไทย  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สมุทรปราการ  และพระนครศรีอยุธยา ” พบวา  องคกรขนาดเล็กใชการสอนงาน  เพ่ือวัตถุประสงค
ในการโยกยายงานและปรับเลื่อนตําแหนงใหม ในขณะท่ีองคการขนาดกลางใชการสอนงาน เพ่ือการเพ่ิม
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  สําหรับองคการขนาดใหญ  พบวา ไดนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ท่ีหลากหลายมาใช  เชน การฝกอบรม  การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน  การสอนงาน  การใหคําแนะนํา  
การใหคําแนะนําแบบพ่ีเลี้ยง โดยใชกับกลุมพนักงานระดับบริหารลงมาถึงพนักงานระดับตนขององคการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการทํางาน ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพ่ิมขีดความสามารถขององคการ
ในการแขงขันทางการตลาด 
 สุดารัตน ครุฑกะ (2550, หนา 5) วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
ท่ีพึงประสงคของหัวหนาพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในอนาคต ผลการวิจัยสรุปวา สมรรถนะ
ท่ีพึงประสงคของหัวหนาพยาบาล มี 8  ดานประกอบดวย ภาวะผูนํา การบริหารจัดการ มาตรฐาน
การปฏิบัติการพยาบาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การแนะนําและสนับสนุนการใชฐานขอมูล
และงานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ การสราง
ความไววางใจ และกลยุทธการตลาดเชิงธุรกิจบริการพยาบาล 
 เรไร พงศสถาพร ( 2550, หนา 84) วิจัยเรื่อง ผลของการโคชตอการปฏิบัติเพ่ือฟนฟูสภาพ
ของผูปวยท่ีไดรับการผาตัดกระดูกสันหลัง ผลการวิจัยพบวา ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดกระดูกสันหลัง
กลุมท่ีไดรับการโคช มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติเพ่ือฟนสภาพเม่ือครบ 24 ชั่วโมงหลังผาตัด และเม่ือครบ 
72 ชั่วโมงหลังผาตัด มากกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 อติกานต กาบขุนทด (2554, หนา 5) วิจัยเรื่อง สมรรถนะท่ีจําเปนในการสอนงานของหัวหนางาน 
ในบริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปวา 
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 1) หัวหนางานมีระดับสมรรถนะท่ีจําเปนในการสอนงานในภาพรวม และรายดาน  
ไดแก ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ ในระดับมากทุกดาน 
 2) หัวหนางานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และการศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมตามสายอาชีพตางกัน มีระดับสมรรถนะท่ีจําเปนในการสอนงานในภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เอรแมน และมอฟฟท (Oermann & Moffitt, 1997, p. 25) ไดศึกษาถึงการรับรูในการปฏิบัติงาน
ทางคลินิกของพยาบาลใหม โดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับความเครียดและการวัด แรงสนับสนุนทางสังคม
ในชวงการทดลองงาน พบวา มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องเก่ียวกับความพรองของประสบการณ
การปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธกับแพทย ความพรองในเรื่องการบริหาร การเผชิญสถานการณ และการใช
วิธีปฏิบัติการพยาบาลใหมๆ  
 เคล และคณะ ( Kells., et al., 2000, p. 12) ไดศึกษาถึงการชวยเหลือพยาบาลจบใหม
ในการปฏิบัติงาน พบวา พยาบาลจบใหมมีความเครียดจากการทํางานมากท่ีสุดใน 3 เดือนแรก  
และสถานท่ีปฏิบัติงานมีบทบาทในการชวยเหลือพยาบาลจบใหม เพ่ือใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
โดยใชรูปแบบแนวคิดการ โคช (coaching concept) ในการเตรียมพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยมีเปาหมาย
เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณใหกับพยาบาลจบใหม 
 คอรนนิ่ง (Corning, 2000, p. 6) วิจัยเรื่องรูปแบบและการพัฒนาผูนําการพยาบาล (profiling and 
developing nursing leaders) กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารการพยาบาลอาวุโส จํานวน 20 คน ท่ีปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนยขนาดเล็กและขนาดใหญ ท่ีตั้งอยูในมลรัฐตางๆ  ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวม 13 มลรัฐ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามปลายเปด ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ
ของผูบริหารการพยาบาลท่ีมีภาวะผูนํา 10 อันดับแรก ไดแก 
 1) การโคชงาน ( coaching) หมายถึง สามารถใหคําแนะนํา และชี้แนะแนวทาง  
การปฏิบัติงานแกบุคลากรพยาบาล 
 2) การทํางานเปนทีม (team work) หมายถึง สามารถทํางานกับผูรวมงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3) การจัดการตนเอง (self-management) หมายถึง สามารถควบคุมตนเองใหทํางาน
แลวเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
 4) การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ( interpersonal relationship) หมายถึง 
สามารถสรางความไววางใจ สามารถติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธ  
ดวยรูสึกประทับใจ 
 5) เขาใจผูอ่ืน (empathy) หมายถึง สามารถรับรูสภาวะจิตใจ อารมณ  ความตองการ
ของผูรวมงาน มีความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือดวยความเต็มใจ 
 6) ยืดหยุน (flexible) หมายถึง ไมตึง มีเหตุผล ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม 
 7) ตัดสินใจสั่งการ (decision making) หมายถึง พิจารณา ไตรตรองอยางรอบคอบ  
และใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจ 
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 8) การจัดการ (management) หมายถึงสามารถจัดการทรัพยากรในองคกร  โดยใช
กระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 9) มีความคิดกวางไกล (futuristic thinking) หมายถึง มีวิสัยทัศน สามารถคาดการณ
อนาคตไดตรงตามความเปนจริง 
 10) เจราจาตอรอง  (negotiation) หมายถึง สามารถโนมนาวและเจรจาไกลเกลี่ย
ใหผูรวมงานยอมตาม คลอยตามหรือยินยอมกระทําตาม  
 ซูลิแวน (Sullivan, 2000, p. 18) ศึกษาทางเลือกในการนิเทศงานของครู เปรียบเทียบ 5 วิธี 
พบวา แนวทางการนิเทศโดยการโคชเปนวิธีการท่ีประสบผลสําเร็จสูงสุด และสงเสริมภาวะผูนําใหกับผูนิเทศ 
 จอรช (Georges, 2004, pp. 170-172) วิจัยเรื่อง ความกาวหนาในอาชีพและโอกาสพัฒนา
ภาวะผูนําพยาบาลชาวอัฟริกัน (african american nurse leadership pathways and opportunities) 
โดยทบทวนการสรางเครื่องมืออบรมสําหรับพัฒนาผูนําพยาบาลชาวอัฟริกัน เพ่ือปรับปรุงการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชมุชนของ national black nurse assosiation (NBNA) เครื่องมือฝกอบรมสําหรับพัฒนา
ผูนําพยาบาลชาวอัฟริกัน ไดแก การทํางานรวมกับแพทย ชุมชน และผูรวมงานในองคกร  ท่ีสงผล
ตอการปฏิบัติงานดานการปองกันสุขภาพ ผลการศึกษาพบสิ่งท่ีตองพัฒนา คือ การเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูอ่ืน 
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเสริมพลังใหผูอ่ืน และมีความรูดานการเมือง 
 วอรชิงตัน อิริคสัน และดิโทเมซิส (Washington, Erickson, & Ditomassi, 2004, p. 185) 
วิจัยเรื่อง การเปนพ่ีเลี้ยงของกลุมผูนําการพยาบาลในอนาคต (mentoring the minority nurse leader of 
tomorrow) พบวา ผูนําตองไดรับการเรียนรูในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสถานท่ีทํางาน ทักษะเฉพาะ 
ท่ีตองการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญในการเปนพ่ีเลี้ยง คือ การมีประสบการณในการทํางานเรื่องการวัดคุณภาพ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาทักษะการเจรจาตอรอง การบริหารเวลา การเขาใจวัฒนธรรมองคกร
และการจัดการกับความขัดแยง 
 แซนดา (Sandra, 2005, p. 32) ไดศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการโคชและการเปนพ่ีเลี้ยง เพ่ือพัฒนา
ภาวะผูนําทางการพยาบาล ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมท้ัง 2 สามารถใชพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
และความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญ 
 เมดแลน (Medland, 2009, p. 141) ไดศึกษาถึง ความสําเร็จท่ีใชการโคชเปนกลยุทธ สําหรับ
การพัฒนาสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารการพยาบาลใหม พบวา รูปแบบการ โคช
อยางเปนทางการ เพ่ือเสริมสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหผูบริหารใหมทางการพยาบาล 
กาวเขาสูบทบาทของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จในการนําไปประยุกตใชในชีวิต
การทํางาน และสรุปวาการโคช (coaching) เปนเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับองคกรในการพัฒนาผูบริหาร
การพยาบาลใหมไดเปนอยางดี 
 แอมเมนทอป และโคโฟ (Ammentorp & Kofoed, 2009, Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การนําเอาวิธีการโคชมาใชในการฝกพยาบาลทารกแรกเกิด (โดยทําเปนโครงการนํารอง) ผลการศึกษาพบวา 
วิธีการโคชสามารถพัฒนาความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลทารกแรกเกิด โดยมีคะแนนหลังการ
เขาโปรแกรมการโคชสูงกวากอนเขาโปรแกรม รอยละ 14.8 อยางมีนัยสําคัญ 
 บัทสัน และโยเดอ (Batson & Yoder, 2012, p. 1658) ไดศึกษาถึงความหมายของการโคช 
ในการบริหารจัดการของวิชาชีพพยาบาล โดยการวิเคราะหเอกสาร ระหวางป 1980–2009 พบวา การโคช
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ทางการบริหารจัดการ เปนความสัมพันธท่ีเฉพาะระหวางผูบริหารทางการพยาบาลกับพยาบาลประจําการ 
อันจะนําไปสูการปรับปรุงความรู และทักษะท่ีมีผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
 เชอรนอฟ (chernoff, 2007, p. 86) ไดศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําดานการโคช พบวา การโคช 
ทําใหพนักงานรูสึกมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากการถูกตําหนิ และลงโทษจากหัวหนางาน 
และรับรูวามีอิสระในการท่ีจะตั้งเปาหมาย รวมถึงรับผิดชอบตอผลลัพทดวยตัวของเขาเอง การโคช
ของหัวหนางานทําใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค รูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 การนําแนวคิดการโคชมาใชพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลนั้น จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากประโยชนท่ีไดจากการโคช ไมเพียงแตจะมีประโยชนตอลูกนองและหนวยงานเทานั้น  
ผูท่ีไดประโยชนจากการโคชสูงสุดก็นาจะเปนตัวผูนําทางการพยาบาลเอง ท่ีสามารถคนพบและดึงศักยภาพ
ภายในตัวออกมาใชไดอยางเปนรูปธรรม ท่ีผานมาในฐานะท่ีเปนหัวหนางานทางการพยาบาล พบวา  
เรามีงานประจํามาก งานยุงทุกวัน จนทําใหอางวาไมมีเวลาในการไปสอน หรือพัฒนาพยาบาลในหนวยงาน 
แตเม่ือนําการโคชมาใชในการพัฒนาบทบาทผูนําดวยตนเอง เรากลับไดเห็นประโยชนวา การท่ีจะทําใหตนเอง
มีเวลาในการบริหารมากข้ึน การสรางพยาบาลของเราใหดีข้ึน เกงข้ึน ดวยกระบวนการโคช จะทําใหพวกเขา
สามารถทํางานแทนเราไดอยางนาชื่นชม ในขณะเดียวกัน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงาน
ของแตละคนไปในทางท่ีดีข้ึน การขัดแยงภายในหนวยงานลดลง พยาบาลคิดเชิงบวกมากข้ึน 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนา ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  ในครั้งนี้ผูวิจัย
ไดดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (research and development) ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการ
และกระบวนการวิจัย โดยมีรายละเอียดข้ันตอนตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 

3.1 ระยะที่ 1 ข้ันเตรียมการพัฒนา (research) โดยศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาทักษะ
การโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
   
 ในระยะนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก  
 ข้ันตอนท่ี  1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการโคช เพ่ือใหไดขอมูล
สภาพการณเก่ียวกับหลักการโคชในปจจุบัน ผูวิจัยเขาอบรมหลักสูตร “ professional coaching 
certification program รุนท่ี 1” จากสถาบันการโคชไทย เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 
–มีนาคม 2557 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและทักษะเก่ียวกับแนวคิดการโคชท่ีตรงกับการวิจัยครั้งนี้  
นํามาเปนพ้ืนฐานในการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ตอไป 
 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง โดยการสัมภาษณผูนําทางการพยาบาล เก่ียวกับวิธ ี
การพัฒนาบุคลากรพยาบาล และความคิดเห็นเก่ียวกับการโคช ของผูนําทางการพยาบาล และสังเกตบริบท
การพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของผูนําทางการพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีดํารงตําแหนงหัวหนากลุมการพยาบาล หัวหนางาน
การพยาบาล และพยาบาลพ่ีเลี้ยง ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 88 คน 
 กลุมตัวอยางในการสัมภาษณ คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีดํารงตําแหนงหัวหนา
กลุมการพยาบาล หัวหนางานการพยาบาล และพยาบาลพ่ีเลี้ยง ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเวลา 1 ปข้ึนไป จํานวน 10 คน โดยการสุมอยางงาย 
 2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณปลายเปดท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
เพ่ือสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการโคชและวิธีการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ของผูนํา
ทางการพยาบาลในปจจุบัน โดยผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 3) การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ การบันทึก และการสังเกต 
มาวิเคราะหเนื้อหา รวบรวมขอคิดเห็นตางๆ เปนรายดาน เพ่ือเปนขอมูลในการนําไปพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ตอไป 
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3.2 ระยะที่ 2 ข้ันดําเนินการพัฒนา ( development) เปนข้ันตอนการสรางรูปแบบ
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 
 วัตถุประสงคเพ่ือสรางคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล และดําเนินการ
พัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช 
ในการวิจัยครั้งนี้ การดําเนินการในระยะนี้ใชแนวคิด PDCA ของเดมม่ิง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 คือ การวางแผน ( plan) จัดทํารางคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนํา
ทางการพยาบาล โดยผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในระยะท่ี 1 มาสรุปและสังเคราะห เพ่ือสรางรางคูมือ
ประกอบการอบรมเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  
ซ่ึงประกอบดวย  
 1) สภาพปญหาและความจําเปนของการพัฒนาทักษะการโคช เปนการพิจารณาขอมูล
ท่ีไดจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูนําทางการพยาบาล มากําหนด
เปนเนื้อหาในการอบรม 
 2) การกําหนดวัตถุประสงคของการโคช เปนการกําหนดคุณลักษณะท่ีคาดหวัง
ใหผูเขารับการอบรมไดพัฒนา และสอดคลองกับการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงกําหนดเปาหมายของการอบรม
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับกระบวนการโคช สามารถนําทักษะการโคช
ไปประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลผูปฏิบัติงานใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน  
 3) เนื้อหาในคูมือ แบงเปน 
 สวนท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการโคช ประกอบดวย ความหมายการโคช คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของโคช แนวคิดของการโคชกับระดับความพรอมของผูไดรับการโคช และทักษะการโคช ไดแก 
การใชคําถามท่ีดีและมีพลัง การฟงอยางตั้งใจ การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก การจูงใจการใหกําลังใจ  
และการกําหนดเปาหมาย 
 สวนท่ี 2 การใชรูปแบบการโคชตามแนวคิด G.R.O.W. model โดยแตละตัว
มีความหมายดังนี้ 
 G (goal): การกําหนดเปาหมายระหวางผูนําทางการพยาบาลกับพยาบาลใหชัดเจน 
ในหัวขอท่ีจะทําการโคช  
 R (reality): ผูนําทางการพยาบาลตองสะทอนสิ่งท่ีตองการใหพยาบาลพัฒนา
อยางแทจริง  โดยใชทักษะการโคช และประเมินการรับรูของพยาบาลตอสถานการณท่ีไดระบุวา
ยอมรับและตระหนักรูในประเด็นดังกลาว 
 O (option): มีอะไรบางท่ีเปนทางเลือกในการแกปญหา 
 W (will): วางแผนการปฏิบัติเพ่ือแกปญหา การสนับสนุนอะไรบาง ท่ีจะทําให
พยาบาลปฏิบัติตามแผนไดสําเร็จ 
 สวนท่ี 3 ผูนําทางการพยาบาลฝกปฏิบัติทักษะการโคช โดยใชสถานการณตัวอยาง 
ระหวางการอบรม 
 ผลลัพทท่ีไดจากข้ันตอนนี้ คือ รางคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
จากนั้นนํารางคูมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข และประเมิน
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ความเปนไปไดของคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ดวยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน  แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ กอนนําไปใชจริง 
 4) การเตรียมจัดการอบรม  
 (1) เตรียมเครื่องมือและเอกสารในการจัดอบรม ไดแก คูมือการพัฒนาทักษะการโคช 
ของผูนําทางการพยาบาล  
 (2) เตรียมสถานท่ี ผูวิจัยติดตอใชสถานท่ีของโรงแรมแกรนดโรแยล พลาซา
เปนสถานท่ีในการอบรม ครั้งนี้ 
 (3) การประสานงาน ติดตออาจารยปกรณ วงศรัตนพิบูลย ผูอํานวยการสถาบัน
ฝกอบรมเอนเทรนนิ่ง วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการโคช  กําหนดวันในการดําเนินการอบรม  คือ 
วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในหัวขอ “สุดยอดทักษะการเปนโคชท่ีดี” ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีผาน
การรับรองของสถาบันเอนเทรนนิ่ง 
 5) การเตรียมกลุมตัวอยาง โดยประสานขอรายชื่อหัวหนางานการพยาบาลและพยาบาล
พ่ีเลี้ยงของโรงพยาบาลท่ีเปนกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง ( purposive sampling) จํานวน 
3 โรงพยาบาลชุมชน ไดแก โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลสนามชัยเขต และโรงพยาบาลบางปะกง 
สําหรับผูนําทางการพยาบาลท่ีเขารับการอบรม จํานวน 30 คน โดยเลือกวิธีการสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยมีเกณฑการเลือกเขากลุมอบรม คือ 
 (1) เปนหัวหนางานการพยาบาล 
 (2) เปนพยาบาลอาวุโส 
 ก. เปนหัวหนาทีมการพยาบาล 
 ข. ไดรับมอบหมายใหเปนพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
 (3) สามารถเขารวมกิจกรรมของการวิจัยไดครบตามกระบวนการ 
 (4) สมัครใจเขารวมการวิจัย 
 เกณฑการไมเลือกเขากลุมอบรม  
 (1) ผูนําทางการพยาบาลท่ีไมสามารถเขารวมกิจกรรมของการวิจัยไดครบ
ตามกระบวนการ 
 (2) ไมสมัครใจเขารวมโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการอบรม (do) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ระยะกอนอบรม ประเมินความรูเก่ียวกับการโคชของกลุมตัวอยางกอนเขารับการอบรม 
การใชคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
 2) ดําเนินการอบรมโดยวิทยากร ระยะเวลา 1 วัน ประเมินความรูเก่ียวกับการโคช
ของกลุมตัวอยางหลังการอบรมและขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยใชเอกสารของทางสถาบันเอนเทรนนิ่ง วิเคราะห
ขอมูลโดยการเปรียบเทียบคาที (t-test) 
 ข้ันตอนท่ี 3 ระยะหลังการอบรม ผูเขารับการอบรม นําความรู ทักษะการโคชท่ีไดจากการฝก
ปฏิบัติระหวางการอบรม รวมกับคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาลไปทดลองใชกับ
พยาบาลประจําการในหอผูปวย 1-2 คน เปนเวลา 4 สัปดาห 
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3.3 ระยะที่ 3 ประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
  

 มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล   
 1) ข้ันติดตามประเมินผล (check) ผูวิจัยไปดําเนินการสนทนากลุม หลังจากครบ 4 สัปดาห 
เพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
ท้ัง 3 โรงพยาบาล โดยดําเนินการแหงละ 1 วัน ผูท่ีเขารวมการสนทนากลุม ไดแก ผูนําทางการพยาบาล
ท่ีเขารับการอบรมในแตละโรงพยาบาล   
 2) ข้ันปรับปรุงและสรุป (act) นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดจากการสนทนากลุม 
เขียนรายงานนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
   

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีรายละเอียดแตละระยะ ดังนี้ 
 1) ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย ขอความรวมมือในการเขารับการอบรม  
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล สงถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
ท้ัง 3 แหง เพ่ือขออนุญาตดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
 2) ประสานงานขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหสัมภาษณโดยตรง  
ในระยะท่ี 1 ของการวิจัย 
 3) ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมการพยาบาล แตละโรงพยาบาล
ท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ขอความรวมมือ
ในการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาสุมอยางงาย
โดยการจับฉลาก เพ่ือใหไดตามจํานวนตอไป ในระยะท่ี 2 
 4) ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหัวหนากลุมการพยาบาล แตละโรงพยาบาลเพ่ือกําหนดวัน
ในการติดตามประเมินผล หลังการทดลองใชคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
ในระยะท่ี 3 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
            ผูวิจัยคํานึงถึงการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง ดังนี ้
 1) ชี้แจงทําความเขาใจกับหัวหนากลุมการพยาบาล โรงพยาบาลท่ีเปนกลุมตัวอยาง
ในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมท้ังขอคํายินยอมเขารวมวิจัย 
 2) ชี้แจงรายละเอียดของการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยบอกวัตถุประสงคในการวิจัย 
ประโยชนของการเขารวมการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบ และในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางสามารถหยุด
หรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา ซ่ึงการปฏิเสธครั้งนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยาง 
 3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเฉพาะในกลุมตัวอยางท่ียินยอมเขารวมการวิจัย 
 4) การวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการวิจัย จะนําเสนอในลักษณะภาพรวมท่ีไมสามารถ
เชื่อมถึงตัวบุคคลได 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1) ขอมูลสถานภาพท่ัวไป วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ีและคารอยละ ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับ การโคช  กอนและหลังการอบรม ของผูนําทางการพยาบาล ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 2) ความคิดเห็นจากการสนทนากลุม หลังการทดลอง นํามาประมวลและนําเสนอ
เปนขอเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ 
 

 
 
ภาพ 7 ข้ันตอนการวิจัยรูปแบบการพัฒนา ทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (research and development) และนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล โดยยึดวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
 4.2 ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 4.3 ผลการประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 

4.1 ผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
  
 4.1.1 นําเสนอผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล โดย 
 ผูวิจัยไดทบทวนศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล 
รวมกับเขาอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรภายในองคกร หัวขอ “เคล็ด (ไม) ลับ การเปนวิทยากร
ในแบบ group coaching” จากสถาบันฝกอบรมเอนเทรนนิ่ง เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นอกจากนี้
ยังอบรมในหลักสูตร “professional coaching certification program รุนท่ี 1” จากสถาบันการโคชไทย 
หลักสูตรดังกลาวไดรับการรับรองจากสมาพันธโคชนานาชาติ (international coaching federation-ICF) 
ซ่ึงเปนองคกรกลางท่ีกําหนดและดูแลมาตรฐานของผูประกอบวิชาชีพโคชและหลักสูตรท่ีสอนการโคช  
กอตั้งเม่ือป 1995 สําหรับประเทศไทย มีดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ผูประกอบวิชาชีพโคช เปนผูอํานวยการ
สถาบัน การเรียนในครั้งนี้ มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคฝกปฏิบัติกระบวนการโคช จํานวน 100 ชั่วโมง 
ประสบการณท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวคิดการโคชท่ีเปนสากล 
คือ โคชจะรวมมือกันกับผูท่ีรับการโคช เพ่ือชวยใหผูรับการโคชพบแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพ
และผูกพัน ( engage) กับการพัฒนาตนเอง โดยไมใชวิธีบอกหรือสั่ง แตจะชวยใหผูรับการโคชคิด
หาทางออกไดเอง ในขณะท่ีแนวคิดพ่ีเลี้ยงนั้นใชการบอกใหทําการสอน การใหแนวทาง หรือใหคําแนะนํา 
สําหรับคําสําคัญท่ีใชในการโคช ไดแก การกระตุนใหเกิดความคิด การสรางแรงบันดาลใจ การใชศักยภาพ 
ดานสวนตัวและหนาท่ีการงานใหไดมากท่ีสุด เปนตน จากขอสรุปดังกลาว ทําใหเห็นความแตกตางชัดเจนข้ึน
ระหวางบทบาทการเปนพ่ีเลี้ยงกับบทบาทการเปนโคชไดอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  
 สําหรับผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ
และการสังเกตบริบทการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี พบวา ทักษะการโคชท่ีสําคัญในกระบวนการโคช ของผูนํา
ทางการพยาบาล ไดแก   
 1) การตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง ประกอบดวย การใชคําถามปลายเปด ไมใชคําถามชี้นํา
ความคิดของผูรับการโคช และตองเปนคําถามเชิงบวก 
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 2) การรับฟงอยางตั้งใจ ประกอบดวย การฟงโดยไมตัดสินในการกระทําหรือพฤติกรรม
ของผูรับการโคช และไมขัดจังหวะการพูดของผูรับการโคช เชน การพูดแทรก เปนตน 
 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก ประกอบดวย ขอมูลทีใหตองมีลักษณะเชิงสรางสรรค 
ไมทําใหผูรับการโคช เกิดความรูสึกวาโดนสอบสวน หรือถูกตําหนิ 
 4) การจูงใจและใหกําลังใจ  เชน ใหคําชื่นชมเม่ือผูรับการโคช ทําเรื่องตางๆ ไดดี  
และคําชื่นชมนั้นตองแสดงออกดวยความจริงใจ ไมเสแสรง 
 5) การกําหนดเปาหมายของผูรับการโคช ซ่ึงโคชเปนเพียงผูกระตุนและสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูรับการโคชกําหนดเรื่องท่ีเขาตองการทํา พัฒนา เปลี่ยนแปลง ดวยตนเอง 
 นอกจากนี้ พบวา คุณลักษณะท่ีดีของผูนําทางการพยาบาล ในการเปนโคช ไดแก 
 1) การเชื่อใน “ศักยภาพ” ของพยาบาลท่ีเปนผูรับการโคช 
 2) การเชื่อวา “พยาบาลผูรับการโคช สามารถพัฒนาได” 
 3) การเชื่อใน “กระบวนการโคช” วาสามารถทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาได 
 สําหรับขอมูลท่ีผูวิจัยรวมสังเกตบริบทการพัฒนาบุคลากรทางพยาบาล และสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูนําทางการพยาบาล สรุปเปนรายดาน ดังนี้  
 1) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการโคชและทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
ในภาพรวม พบวา  
 (1) ขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการโคช จากผูนําทางการพยาบาล 
 คนท่ี 1 กลาววา “เคยไดยินเพ่ือนๆ ท่ีไปประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
มาเลาใหฟงเหมือนกันวาการโคช คลายๆ กับการเปนพ่ีเลี้ยงนะแหละ”  
 คนท่ี 2 กลาววา “เขาใจวาการโคชเปนการสอนงานแบบหนึ่ง ท่ีคนสอน
มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี เชน พ่ีคนไหนเกงเรื่องการใหสารน้ํา ก็จะสอนเรื่องนี ้ แตไมเขาใจ
รายละเอียดมากนัก” ในขณะท่ี 
 คนท่ี 3 กลาววา “สวนใหญคุนเคยกับโคชในการเลนกีฬา เขาใจวาการโคช 
คือ การเปนผูฝกสอน เปนท่ีปรึกษาภายในทีม เปนผูวางแผนใหนักกีฬาตองเลนดวยวิธีแบบใด โดยมีชัย
ชนะของทีมเปนเปาหมาย” 
 (2) ขาดความเขาใจเก่ียวกับทักษะของการโคช โดยผูนําทางการพยาบาล 
 คนท่ี 7 กลาววา “ตามความเขาใจของพ่ี คิดวา ทักษะการโคช เปนการประเมิน
วาผูปฏิบัติงานมีขอบกพรองอะไรบาง แลวบอกใหแตละคนรับทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
และบทบาทท่ีทําอยูในการสอนงานทางคลินิกใหกับนองๆ พยาบาล เรียกวาการโคชไดหรือไม” และสวนใหญ
จะไมทราบวาทักษะการโคช ประกอบไปดวยทักษะอะไรบาง  
 (3) สําหรับความเปนไปไดในการนํากระบวนการโคชไปประยุกตใชในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาล รวมกับการนิเทศทางการพยาบาล ผูนําทางการพยาบาลสวนใหญ
มีความเห็นวา ถาหากมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเก่ียวกับทักษะและกระบวนการโคช ในขณะเดียวกัน
หากประโยชนของการโคช สามารถนําไปพัฒนาทีมการพยาบาลใหใชศักยภาพของพยาบาลแตละคน
ไดมากข้ึน ก็สนใจท่ีจะทดลองนําไปปรับใชกับวิธีการท่ีปฏิบัติอยูเดิม 
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 2) ดานวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีความสามารถทางการปฏิบัติการ
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงใชระบบพ่ีเลี้ยง ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
ใหดูแลผูปวยเฉพาะราย นอกจากนี้ เปนการฝกอบรม ประชุมภายในและภายนอกหนวยงาน การนิเทศ
ทางการพยาบาล รวมถึงการใชแนวปฏิบัติของหนวยงาน ในการควบคุม กํากับให บุคลากรพยาบาล
ปฏิบัติงาน ดังคํากลาวของผูนําทางการพยาบาล 
 คนท่ี 6 “ท่ีผานมา ก็ใหนองๆ แจงวาตองการหรือสนใจไปอบรม หรือประชุม
เรื่องอะไรบาง” 
 คนท่ี 8 กลาววา “มอบหมายใหพ่ีพยาบาลอาวุโส สอนนอง และมีคูมือในการปฏิบัติงาน 
เปนแนวทางใหเรียนรู”  
 3) ดานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญ พบวา ผลสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานนอยกวาท่ีผูนําทางการพยาบาลคาดหวัง  โดยเฉพาะในรายท่ีจบใหมและปฏิบัติงาน
มานาน ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน รอยละ 70 ตองไดรับการทบทวน เพ่ือฟนฟูองคความรูอยางสมํ่าเสมอ 
ไมเชนนั้นจะปฏิบัติงานบนความเคยชิน ทําใหคุณภาพของงานต่ํา ดังคํากลาวของผูนําทางการพยาบาล 
 คนท่ี 10 “เดี๋ยวนี้ นองพยาบาลท่ีเพ่ิงจบใหม เวลาปฏิบัติการพยาบาล สวนใหญ
ทําไมคอยได ตองมาสอนใหมเกือบท้ังหมด และตองคอยดูแลอยางใกลชิด ไมเชนนั้นอาจสงผลกระทบ
ถึงตัวผูปวยได” 
 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา ผูท่ีทําหนาท่ีดังกลาว ไดแก พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
ประเมินผลบุคลากรดวยวิธีการสังเกตขณะปฏิบัติการพยาบาล เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 
ประเมินจากอุบัติการณท่ีไมพึงประสงค เพ่ือสะทอนวามีข้ันตอนใดท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง ในขณะท่ีพยาบาล
ประจําการ ประเมินตนเองวาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีตองไดรับการพัฒนา คือ การดูแลผูปวย
ในภาวะวิกฤต และสะทอนมุมมองเก่ียวกับวิธีท่ีไดรับการพัฒนาจากองคกรวา “โดยปกติในหนวยงาน มีระบบ
พ่ีสอนนอง ซ่ึงเห็นวาไมใชระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยงอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจาก ไมมีใครดูแลอยางเฉพาะเจาะจง 
ข้ึนเวรปฏิบัติงานกับใคร หรือพ่ีคนไหนทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีม การพยาบาล  ก็จะมาสอน มาประเมิน
การทํางาน แตจะไมมีการประเมินแบบเปนลายลักษณอักษรของแตละคน” สวนใหญใชการประเมินโดย  
 (1) การท่ีพ่ีๆ มาพูดคุยกันวา ตนเองทํางานเปนอยางไร ตองปรับปรุงเรื่องอะไรบาง 
 (2) อานจากบันทึกทางการพยาบาล   
 (3) การสอบถามเก่ียวกับความรูและสังเกตการปฏิบัติจากหัวหนางาน ซ่ึงการประเมิน
ดังกลาว ทําใหเกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอกัน เนื่องจากพฤติกรรม กิริยา ทาทาง น้ําเสียง ในการพูดคุย 
และความเครียดขณะปฏิบัติงาน นํามาสูความขัดแยงในการทํางานบอยครั้ง 

 5) ดานขอจํากัด การพัฒนาบุคลากรพยาบาลในความเห็นของผูนําทางการพยาบาล คือ 
เรื่องหรือหัวขอการอบรมภายนอกและภายในหนวยงาน เปนเรื่องท่ีไมตรงกับสิ่งท่ีบุคลากรอยากพัฒนา
หรือเรียนรู แตละคนมีเหตุผลในการไปอบรมแตกตางกัน เชน ตองการเก็บหนวยคะแนน หัวหนาบังคับ 
และเบื่องานท่ีทํา เปนตน อีกประเด็นหนึ่งเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของแตละคนวามีความสนใจ 
กระตือรือรน ในการพัฒนาตนเองมาก นอยแคไหน สิ่งท่ีพบวาเปนอุปสรรคและปญหาในองคกรมากท่ีสุด 
ไดแก พฤติกรรมบริการของบุคลากรทางการพยาบาล การอบรม การตักเตือน ตามสายการบังคับบัญชา 
ไมอาจแกไขประเด็นดังกลาวไดครบถวน สําหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยงสะทอนมุมมอง ปญหาในการพัฒนา คือ 
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ความแตกตางของประสบการณ ระหวางบุคคลท่ีทําหนาท่ีสอน เพราะแตละคนก็มีประสบการณ ทัศนคติ 
ความเชื่อ ท่ีตางกัน นองๆ เกิดความสับสน เพราะพ่ีๆ แตละคน สอนใหนองทําในเรื่องเดียวกันดวยวิธีการ
ท่ีตางกัน  

 6) ดานคุณสมบัติท่ีดีของผูนําทางการพยาบาล พบวา  
 (1) ตองมีความอดทน ใจเย็น  
 (2) มีความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องท่ีจะสอนเปนอยางดี   
 (3) มีความคิดเชิงบวกตอผูอ่ืน  
 (4) เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
 (5) มีความหยืดหยุน  
 (6) มีพฤติกรรมบริการดี  
 (7) สามารถเสริมสรางพลังอํานาจ และสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนได  
 ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล จากการท่ีผูวิจัยศึกษา สรุปไดวาในปจจุบันผูนํา
ทางการพยาบาลยังไมสามารถแสดงทักษะดังกลาวได เนื่องจากขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับกระบวนการโคช และทักษะสําคัญของการโคช ไดแก การตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง การฟงอยางตั้งใจ 
การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก การจูงใจใหกําลังใจ และการกําหนดเปาหมาย ดังนั้น จึงจําเปนตอง
มีการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 

4.2 ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 
 จากผลการศึกษาขางตนผูวิจัยไดนําประเด็นสภาพการปฏิบัติงานและความคิดเห็นของผูนํา
ทางการพยาบาล ท่ีตองการมีความรู ความเขาใจและทักษะการโคชเปนกรอบในการสราง คูมือการพัฒนา
ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล          
 4.2.1 คูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ประกอบดวยประเด็นท่ีสําคัญ
ดังนี ้
 1) ชื่อคูมือ การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนํา ทางการพยาบาล 
 2) หลักการและเหตุผล วิชาชีพพยาบาล เปนวิชาชีพท่ีไมสามารถใชความรู เชิงทฤษฎี
เพียงดานเดียวในการทํางาน จําเปนตองมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีดีตอผูปวย
และครอบครัว ครอบคลุมท้ังการรักษา  การฟนฟูสุขภาพ  และการปองกันโรค การท่ีพยาบาลจะแสดง
ระดับสมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลไดนั้น จําเปนตองอาศัยท้ังองคความรูตามทฤษฎี
และการฝกปฏิบัติจากสถานการณจริง เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ รวมถึงลดและปองกัน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับผูรับบริการและตัวผูปฏิบัติงาน ท้ังนี ้การท่ีพยาบาลแตละคนจะสามารถแสดงระดับ
สมรรถนะดังท่ีกลาวมาแลวนั้น จําเปนตองอาศัยพยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญ (expert) และมีประสบการณ
ท่ีถูกหลอหลอมมามากกวา เปนผูกํากับ ดูแล พยาบาลกลุมท่ียังขาดประสบการณ หรือมีทักษะไมเพียงพอ
ในการดูแลผูปวย ตลอดจนการสอนพยาบาลท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม ผูท่ีมีบทบาทสําคัญนี้ ไดแก หัวหนา
กลุมการพยาบาล หัวหนางานการพยาบาล พยาบาลอาวุโส และพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยใชกระบวนการนิเทศ
งานทางการพยาบาล เพ่ือควบคุม กํากับ และสอนงานการพยาบาล ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
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ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลแตละระดับ การพัฒนาพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม
หรือพยาบาลรุนนอง ในปจจุบันใช ระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยง ( mentorship) ในการ สอนหรือ ถายทอด
วิธีการดูแลผูปวย ในขณะท่ีองคกรธุรกิจไดนํากระบวนการ “การโคช” มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร ซ่ึงมีประโยชนในเรื่องของการทํางาน ท่ีทําใหคนอยากพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาง  ๆ
ดวยตนเอง อันจะนํามาสูสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกันเปนทีม ดังนั้น หากผูนําทางการพยาบาล
มีทักษะการโคช จะทําใหท้ังผูปฏิบัติงานและตัวผูนําทางการพยาบาลไดรับการพัฒนาในการดึงศักยภาพ
ของตนเองท่ีมีอยูออกมาใชใหเกิดประโยชน   
 3) วัตถุประสงคของคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล เพ่ือเปน
แนวทางใหผูนําทางการพยาบาลไดพัฒนาตนเองใหมีทักษะการโคช  สามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
จนเชี่ยวชาญกลายเปนสมรรถนะในลําดับตอไป 
 4) รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ไดนําผลการศึกษาทักษะ
การโคชท้ัง 5 ดาน ไดแก (1) การใชคําถามท่ีดีและทรงพลัง (2) การฟงอยางตั้งใจ (3) การใหขอมูลปอนกลับ
เชิงบวก (4) การจูงใจและใหกําลังใจ (5) การกําหนดเปาหมาย โดยทักษะดังกลาวตองใชควบคูไปกับ
รูปแบบการโคชโกรว (grow model) จึงจะทําใหผูรับการโคชไดคนหาทางเลือกในการปรับปรุง แกไข 
ขอจํากัดของตนเอง  
 คูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content  
validity) โดย ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย  
 1) อาจารยพยาบาลท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ทาน 
 2) หัวหนากลุมการพยาบาลหรือหัวหนางานการพยาบาล จํานวน 1 ทาน 
 3) นักการศึกษาดานการโคช จํานวน 1 ทาน 
 4) ผูเชี่ยวชาญดานการโคช จํานวน 1 ทาน 
 ซ่ึงมีขอเสนอแนะและการปรับปรุงคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
กอนนําไปอบรม ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 1) ตั้งแตความหมายถึงประโยชนการโคช ใหอางอิงจากสถาบันการโคชไทย 
 2) ควรเพ่ิมเติม grow model ลงไปในคูมือ 
 3) ปรับเนื้อหาใหอานแลว เขาใจงายๆ ลดความเปนวิชาการลง 
 หลังจากปรับแก ตามผูทรงคุณวุฒิ คูมือมีความสอดคลองและเหมาะสมในการนําไปใชในการ
อบรมการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ตอไป 
 4.2.2 ผลดําเนินการอบรมการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล กลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูนําทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน 
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ตาราง 3 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง  (n=30) 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
1. โรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน 
    โรงพยาบาลบางปะกง 
    โรงพยาบาลพนมสารคาม 
    โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

 
11 
10 
9 

 
36.67 
33.33 
30.00 

2. จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน 
    ไมเกิน  10  ป 
    11 – 20 ป 
    21 – 30 ป 
    31 ป ข้ึนไป 

 
0 
9 
19 
2 

 
0.00 
30.00 
63.33 
6.67 

3. หนวยงาน 
    งานผูปวยนอก 
    งานผูปวยใน 
    งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
    งานหองคลอด 
    งานหองผาตัด 
    กลุมการพยาบาล  

 
9 
8 
4 
3 
4 
2 

 
30.00 
26.67 
13.33 
10.00 
13.33 
6.67 

4. ตําแหนงงาน 
   หัวหนากลุมการพยาบาล 
   หัวหนางานการพยาบาล 
   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
1 
24 
5 

 
3.33 
80.00 
16.67 

5. ผานการเปนครูพ่ีเลี้ยง 
   ผาน 
   ไมผาน 

 
13 
17 

 
43.33 
56.67 

6. การอบรมเก่ียวกับกระบวนการโคช 
   อบรม 
   ไมเคยอบรม 

 
1 
29 

 
3.33 
96.67 

 
 จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน เปนเพศหญิงท้ัง 30 คน คิดเปน
รอยละ 100.00 ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลบางปะกง 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 โรงพยาบาลพนมสารคาม 
10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 โรงพยาบาลสนามชัยเขต 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 จํานวนปท่ีปฏิบัติงาน 
ระหวาง 11-20 ป 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ระหวาง 21-30 ป 19 คน คิดเปนรอยละ 63.33 จํานวน
ปท่ีปฏิบัติงาน 31 ปข้ึนไป 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 หนวยงานผูปวยนอก 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 
หนวยงานผูปวยใน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 หนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 
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หนวยงานหองผาตัด 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 หนวยงานหองคลอด 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตําแหนง
หัวหนางาน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.00 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 หัวหนา
กลุมการพยาบาล 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 ผานการเปนครูพ่ีเลี้ยง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 
ไมเคยอบรมเก่ียวกับกระบวนการโคช 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนความรูเก่ียวกับการโคช กอน-หลัง การอบรมคูมือ

การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล    
     

คะแนนความรู 
n = 30 

x X       S.D.     t  
1. กอนการอบรม 11.90     1.82     0.00*  
2. หลังการอบรม 13.67     0.92   

 
 จากตาราง 2 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับการโคช  ของผูนําทางการพยาบาล
กอนการอบรม (X =11.90, S.D.=1.82) และหลังการอบรม (X =13.67, S.D.=0.92) เม่ือทดสอบดวยคาที 
พบวา กอนและหลังการอบรมคูมือการพัฒนาทักษะการโคช คาคะแนนเฉลี่ยความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากขอคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การอบรมครั้งนี้มีประโยชนและสามารถ
ทําใหปรับเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงาน บริหารคน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ ในการทํางานเปนทีมได  

 

4.3 ผลประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 
 ผูวิจัยไดติดตามประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
โดยทําการสนทนากลุม ผูนําทางการพยาบาลท้ัง 3 โรงพยาบาลท่ีไดเขารับการอบรม ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนดโรแยล จังหวัดฉะเชิงเทรา และนําไปทดลองฝกการปฏิบัติทักษะการโคช
กับพยาบาลประจําการ เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดของการฝกทักษะการโคชท้ัง 5 ดาน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐาน
สําหรับกระบวนการโคช ในลําดับตอไป ผลประเมินจากกลุมผูนําทางการพยาบาล สรุปเปนประเด็นได ดังนี้   
 1) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดการโคช พบวา เม่ือความเขาใจเก่ียวกับการโคช 
มีแนวคิดวาเปนการดึงศักยภาพของผูรับการโคชออกมาใชใหมากท่ีสุด โดยผานทักษะการโคช 5 ดาน 
ผูนําทางการพยาบาลใชวิธีการสั่ง การบอกใหทํา การแสดงความเห็นลดลง เม่ือนํากระบวนการโคชไปใช
รวมกับระบบพ่ีเลี้ยง  ผูนําทางการพยาบาลคนท่ี 12 ใหความเห็นวา “กระบวนการโคชใชเวลานาน
และเปนข้ันตอนมากกวาการทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง โดยระยะเวลาท่ีไดทดลองทํา อยางนอยมากกวา 30 นาที 
ในแตละครั้ง เพราะตองใหเวลาผูรับการโคชไดใชความคิดในการคนหาวิธีการหรือทางเลือก ท่ีจะนําไปใช
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยตนเอง ไมใชทําตามท่ีพ่ีเลี้ยงบอกหรือสั่งใหทํา” และผูนําทางการพยาบาล
คนท่ี 17 กลาววา” ในการโคชไมสามารถทําเสร็จภายในครั้งเดียว ตองทําอยางตอเนื่องและมีกําหนด
ระยะเวลารวมกันอยางชัดเจน เพ่ือประเมินความกาวหนาของผูรับการโคช” 
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 2) ทักษะการโคชท่ีผูนําทางการพยาบาลใชมากท่ีสุดในกระบวนการโคช ไดแก การฟง
อยางตั้งใจ โดยท่ีพยายามไมพูดแทรก หรือขัดจังหวะในการเลาเรื่องของนองๆ ซ่ึงทําไดยากมาก เพราะสวนใหญ
ยังเคยชินกับการใหคําแนะนํา และบอกวิธีหรือความเห็นของตนเองใหกับนองๆ ทันที จนทําใหไมทราบถึง
สาเหตุของปญหาท่ีแทจริง รองลงมา ไดแก ทักษะการตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง ไดเรียนรูวาถามอยางไร
ใหผูรับการโคชเห็นทางออกของปญหา ไมใชถามวนอยูกับปญหาท่ีเกิดข้ึนแลว ตัวอยางเชน “นองมีปญหา
เรื่องขาดงานบอย ทํางานบกพรองเปนประจํา” หัวหนางานตั้งเปาของตนเองมาแลววา จะใชคําถาม
เพ่ือใหเขาเล าปญหาใหฟง ดังนั้น เวลาท่ีถาม คําถามจะมุงไปท่ีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเขา เชน “ทําไม
นองถึงขาดงานบอยๆ” คําถามเชนนี้เปนคําถามเชิงลบ มีผลทําใหผูรับการโคชคิดไมออก หรือไมยอม
คิดถึงวิธีการแกไข ในท่ีสุดผูรับการโคชรองไห กระบวนการโคชหยุดชะงัก เปนตน สําหรับทักษะ
การโคช ท่ีผูนําทางการพยาบาลตองการพัฒนามากท่ีสุด ไดแก ทักษะการฟงอยางตั้งใจ ทักษะการตั้ง
คําถามท่ีดแีละมีพลัง และทักษะการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก ตามลําดับ 
 3) คุณสมบัติท่ีดีของการเปนโคช ผูนําทางการพยาบาลใหความเห็นวา โคชท่ีดีตองมี
ความอดทนในการท่ีจะฟงและไมตัดสินผูอ่ืน ใจเย็น คิดเชิงบวก หลีกเลี่ยงการตําหนิผูรับการโคช กิริยาทาที
เปนมิตร ใหกําลังใจ การเขาใจเห็นใจผูรับการโคช เปดโอกาสใหไดแสดงความรูสึก กระตุนใหผูรับการโคชคิด 
สรางแรงจูงใจท่ีด ี เชื่อม่ันในศักยภาพของผูอ่ืน และสามารถสรุปประเด็นในการสนทนาไดดี ซ่ึงคุณสมบัติ
เหลานี้จะนําไปสูการใชทักษะการโคชในดานตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 4) สถานการณท่ีมีโอกาสใชกระบวนการโคชมากท่ีสุด ไดแก การโคชเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล ซ่ึงทัศนคติจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานสงผล
ถึงการปฏิบัติการพยาบาลอยางหลีกเลี่ยงไมได รองลงมา ไดแก การโคชเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 
ซ่ึงในประเด็นนี้มักมีการใหคําปรึกษารวมดวยเสมอ เนื่องจากผูโคชยังเคยชินกับการกระทําแบบเดิมๆ ผูนํา
ทางการพยาบาลทานหนึ่งใหความเห็นวา “คนท่ีทําบทบาทโคชจึงตองฝกทักษะการฟงใหมากข้ึน เพราะพอ
นองพูดไมตรงกับท่ีเราคิด โคชจะเริ่มไมอยากฟงนองพูด และรีบบอกวิธีการหรือประสบการณของตนเอง
ทันที”  
 5) ความแตกตางของกระบวนการโคชงานกับวิธีการเดิม พบวา การโคชเนนการสนทนา 
และการสื่อสารสองทางระหวางโคชกับผูรับการโคช เพ่ือใหไดวิธีการท่ีผูรับการโคชคิดวาเหมาะสม
และสามารถนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมดวยตนเอง การโคชทําใหหัวหนางาน หรือพยาบาลพ่ีเลี้ยง
ไมคาดหวังผลลัพธไวลวงหนาเหมือนกับวิธีการเดิม นอกจากนี้ การโคชสามารถนําไปใชกับผูรับบริการไดดวย 
เชน ในกลุมผูปวยเบาหวาน กลุมผูปวยความดันโลหิตสูง ซ่ึงจะมีปญหาเก่ียวกับการปรับพฤติกรรม
การกินอาหารมากท่ีสุด  
 6) สถานท่ีในการโคช ควรมีความเปนสวนตัว เพ่ือไมใหมีการรบกวนระหวางการโคช 
เชน บุคคลอ่ืนไดยินเรื่องท่ีกําลังคุยกัน เขามาแสดงความคิดเห็นรวมดวย เปนตน สําหรับบรรยากาศ
ระหวางการโคชควรมีความผอนคลาย ไมทําใหผูรับการโคชรูสึกอึดอัดหรือรูสึกวาโดนสอบสวนจับผิด   
 7) การโคชโดยใช grow โมเดล ผูนําทางการพยาบาลใหความเห็นวา ยังใชโมเดลได
ไมสมบูรณ โดยเฉพาะไมสามารถทําให ผูรับการโคช ตั้งเปาหมาย ( goal) ของตนเองได โคชมักลืมวา
เปาหมายนั้นตองเปนของ ผูรับการโคช ไมใชเปาหมายของโคช ประกอบกับเวลาท่ีนําไปใช ผูนํา
ทางการพยาบาลไมไดสื่อสารกับนองๆ กอนวาจะใชกระบวนการโคช ทําใหผูรับการโคชไมเขาใจและมักจบลง
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ตรงท่ีผูรับการโคชสรุปวา “พ่ีจะใหหนูทําอะไร ก็บอกมาเลยดีกวา หนูไมอยากคิด” สําหรับการทําใหผูรับ
การโคชทบทวนสภาพความจริงในปจจุบัน ( reality) อุปสรรค ไดแก โคชไมรูจะตั้งคําถามอยางไร  
การตั้งคําถาม พบวา ยังใชคําถามชี้นําโคชมักแสดงความคิดเห็น และนําประสบการณหรือวิธีท่ีตัวเองปฏิบัติ 
มาสอดแทรกลงไปขณะทําการโคช เพราะรูสึกวาสิ่งท่ีนองๆ บอกมายังไมดี เม่ือเทียบกับมาตรฐานท่ีโคชตั้งไว 
ทําใหการคิดหาวิธีการ (option) เกิดไดยาก อยางไรก็ตาม จากการสนทนากลุมมีขอคนพบท่ีนาสนใจวา 
หากสามารถสรางวัฒนธรรมการโคชใหเกิดข้ึนไดในองคกร ผูนําทางการพยาบาลคาดหวังวาจะเห็น
ความรวมมือในการพัฒนาตนเอง จากพ้ืนฐานความตองการของแตละคน โดยไมตองผานการสั่งการ หรือชี้นํา 
อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน จากความเห็นเหลานี้วาการโคช “อาจลดขอขัดแยง ลดความ
กลุมอก กลุมใจ” “การพัฒนางานนาจะดีข้ึน เพราะคนอยากทํา อยากพัฒนาดวยตัวเอง”“หัวหนางาน
จะสบาย ทํางานไดคลองตัวมากข้ึน สรางคนใหโต มีความคิดรอบคอบ”“ถาหัวหนางานโคชนองได หัวหนา
สบาย” “คนทํางานเกิดความคิดนอกกรอบมากข้ึน มีการรับฟงกันมากข้ึน”“การโคชท่ีเกิดข้ึนอยางธรรมชาติ 
จะสรางคนในองคกรใหแกปญหาดวยความคิดเชิงบวกมากข้ึน”“การพัฒนางานคุณภาพในองคกร
จะขับเคลื่อนไปดวยดี เพราะมีเปาหมายรวมกันชัดเจน โดยเฉพาะเปนเปาหมายท่ีมาจากผูปฏิบัติมีสวนรวม
อยางแทจริง” 
 ตัวอยางสถานการณการโคช โดยใช grow model โรงพยาบาลสนามชัยเขต 20 มีนาคม 2557 
 คนท่ี 1 ประเด็นในการโคช คือ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล สถานการณปจจุบันนองพยาบาล
เขียนบันทึกทางการพยาบาล คนอ่ืนอานไมออก มีคนเคยบอกใหปรับปรุงลายมือแตนองบอกวาปรับไมได 
เขียนอยางนี้มานานแลว ใหคิดวาจะแกไขอยางไร ก็ตอบวาไมรู ทํางานไมทัน จะมัวนั่งเขียนใหสวยๆ  
อยูไดอยางไร หัวหนางานไดทดลองนํากระบวนการโคชตามคูมือการพัฒนาทักษะการโคชมาทดลองใช  
โดยสอดใสเขาไปในการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน ดังนี้ 
 G: วันนี้ในการประชุม เราจะคุยกันในประเด็นของ การบันทึกทางการพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพ นะคะ 
 หัวหนา: นองคะ เวลาเราเขียนบันทึกทางการพยาบาล เราอยากไดอะไรจากการบันทึก
บางคะ  
 พยาบาล 1: ขอมูลเก่ียวกับการวางแผนในการดูแลคนไขคะ 
 พยาบาล 2: การประเมินผลทางการพยาบาล ท่ีเห็นคนไขดีข้ึน คะ 
 
 R: เพ่ือใหทีมและนองพยาบาลท่ีมีประเด็นตองแกไข ไดเรียนรูขอเท็จจริง  
 หัวหนา: ถาอยางนั้น วันนี้ พ่ีจะใหพวกเราอาน ขอมูลคนไข จากแฟมผูปวยคนละ  
3 แฟมนะคะ 
 พยาบาล: แตมีบางแฟม อานลําบากคะ เพราะลายมืออานไมคอยออก  
 หัวหนา: ลองสลับใหคนอ่ืนๆ อาน ดูกอน ดีม๊ัย 
 พยาบาล: ลองแลวคะ ขนาดคนเขียนเอง ก็อานไมออกเหมือนกัน (ขํา)  
 หัวหนา: การท่ีเราไมสามารถอานบันทึกทางการพยาบาลได เกิดผลกระทบอะไรบางคะ  
 พยาบาล: เราอาจทําการพยาบาลไดไมครบถวน ตามท่ีวางแผนไว คนไขอาจมีอาการทรุดลง 
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 หัวหนา: แปลวา บันทึกทางการพยาบาลมีความสําคัญ ถูกตองหรือไมคะ แลวเราจะ
ทําอยางไรกันดี เพ่ือใหทีมการพยาบาลสามารถมีบันทึกทางการพยาบาลท่ีอานงาย ชัดเจน 
 O: คนหาทางเลือก 
 พยาบาล: คือ ตอนนี้ ถาเขียนคนเดียว ทํางานไมทันคะ จึงตองรีบๆ เขียน ถาแบงกันเขียน 
นาจะชวยได 
 พยาบาล: เขียนดวยลายมือธรรมดา อยาหวัด  
 พยาบาล: เริ่มจากเคสท่ีอาการหนัก และซับซอน กอน 
 หัวหนา: มีใครจะเพ่ิมเติมอะไรอีก? ถาไมมี เราจะเริ่มปรับปรุงการเขียนกันเม่ือไรดี 
 W: กําหนดเวลา และวิธีการท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
 พยาบาล: ก็เริ่มตั้งแตพรุงนี้กันไดเลยคะ 
 หัวหนา : ถาอยางนั้น พ่ีขออนุญาตสรุปวา พวกเราจะปฏิบัติตามท่ีไดเสนอกันมา โดยมี
เปาหมายวา “เขียนบันทึกทางการพยาบาล ใหอานออก” แลวประชุมครั้งตอไปเรามาประเมินกันอีกครั้ง 
 สรุปผลการโคช (หลังจากวันประชุม 1 สัปดาห) พยาบาลท่ีเปนเปาหมายของการโคช สามารถ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลไดดีข้ีน แมจะไมไดครบทุกแฟม แตเพ่ือนรวมงานประเมินแลว พบวา ในผูปวย
ท่ีมีอาการหนัก สามารถทําได เม่ือถามถึงความรูสึกในขณะทําการโคช ผูนําทางการพยาบาล กลาววา 
“ความรูสึกขณะท่ีใชกระบวนการโคช ในสถานการณดังกลาว รูสึกวาไดความสบายใจ ไมตองดุกัน  
ไดรับความรวมมืออยางดี ตอนแรกท่ีโคชไมไดบอกถึงเปาหมายวาการเขียนบันทึกมีประโยชนอะไร  
เพราะตองการใหนองๆ ยอมรับและเห็นประโยชนของการเขียนดวยตัวเขาเอง หรือเขาคิดวาเปนปญหา
ของคนอ่ืนท่ีอานไมออก แตเม่ือมันเขาสูกระบวนการ กลับพบวา คนท่ีเปนปญหากลับยอมรับขอบกพรอง
ของเขาไดและเม่ือมีการพูดคุย เสนอทางเลือกในกลุมก็รูสึกวามีความสุข และไมมีใครโดนตําหนิหรือถูกจับผิด 
เพราะเราพูดในภาพรวม ไมไดเจาะจงใคร” 
 ประเด็นใดท่ีเปนอุปสรรคตอการโคชในครั้งนี้ “ทางการพยาบาลคงเปนไปไดยากในการท่ีจะใหผูรับ
การโคชเขาหาโคช เพ่ือจะมาพูดคุยในสิ่งท่ีเปนปญหา จากสถานการณนี้จะเห็นไดวา หัวหนาเปนผูท่ีกําหนด
ประเด็นท่ีนํามาสนทนา แตกระบวนการโคชและทักษะการโคชท่ีหัวหนาเริ่มฝกใช ทําใหบรรยากาศ
ของการสนทนา หาวิธีการแกไข ปรับปรุง เปนบรรยากาศของการเรียนรู ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้น 
ผูนําทางการพยาบาลสามารถนําหลักการโคชไปใชรวมกับการนิเทศทางการพยาบาล โดยทักษะท่ีตองฝก
ใหมากข้ึน คือ การตั้งคําถามเชิงบวก ทักษะการฟง และอยาใหขอมูลเชิงลบ ตองเพ่ิมการใหขอมูลเชิงบวก 
เนื่องจากธรรมชาติของการนิเทศทางการพยาบาล หัวหนามักจะตําหนิมากกวาไปชมเขา” 
 8) การโคชในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการพยาบาล โคชตองสังเกต
การปฏิบัติการพยาบาลในขณะนั้นทันที เพ่ือประเมินวามีสิ่งใดบางท่ีตองไดรับการพัฒนา แตตองหลีกเลี่ยง
การใชประสบการณ หรือความสําเร็จของโคชมาชี้นําความคิดของผูรับการโคช หลังจากนั้น จึงนําทักษะ
การโคชเขามาใชอยางรอบดาน หลังจากท่ีผูรับการโคชปฏิบัติการพยาบาลเสร็จแลว เพ่ือสะทอนขอมูล
ใหเห็นและยอมรับดวยตัวเขาเองวา มีขอบกพรองอะไรเกิดข้ึนในวิธีการปฏิบัติของเขาถามีโอกาสท่ีจะทําอีก
ในครั้งตอไปเขามีสิ่งใดท่ีจะเพ่ิมเติมหรือไมทําในสิ่งใดบาง เพ่ือประโยชนท่ีผูรับบริการและตัวพยาบาลเอง
จะไดรับแตตองไมตําหนิการปฏิบัติงานขณะนั้นเพราะจะทําใหผูรับการโคชรูสึกผิดและจะคิดหาขอแกตัว
มากกวาคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีบกพรอง 
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สถานการณตัวอยาง คนท่ี 2 ประเด็นการโคช คือ พยาบาลกลัวการดูแลผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจ สถานการณ 
คือ ไมสามารถสงตอผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจได ปญหา คือ พยาบาลไมมีความรูพอในการดูแล โดยเฉพาะการ
ใชเครื่องชวยหายใจ จึงปฏิเสธท่ีจะรับผูปวยเขาหนวยงาน 
 G: พยาบาลม่ันใจวา สามารถดูแลผูปวยท่ีใสทอชวยหายใจได 
 R: ทบทวนสถานการณปจจุบัน ของทีมการพยาบาล 
 หัวหนา: พวกเราเขาใจหรือไมวา เพราะอะไรถึงตองรับเคสใสทอชวยหายใจไวในความดูแล 
 พยาบาล: เราไมสามารถสงตอไดคะ ไมมีโรงพยาบาลไหนรับเลย 
 หัวหนา: แลวถาเราปฏิเสธอีก คนไขจะเปนอยางไร ถาเปนญาติ พ่ี นอง ของเราละ 
 พยาบาล: แตหนูกลัวนี่คะ ดูแลคนไขนะไมเทาไรหรอกคะ แตเครื่องมือนี่สิใชก็ไมคอยเปน  
 หัวหนา: คือ ตอนนี้เรามีแพทยอายุรกรรม มีเครื่องมือท่ีทันสมัยในการดูแลผูปวย แตกลับ
ติดอยูท่ีพยาบาล ไมพรอม พวกเราคิดอยางไรกับประเด็นนี้ 
 พยาบาล: เราใหบริษัทเครื่องมือแพทย มาสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ ท่ีพวกเรา
ขาดความรู ความเขาใจใหมอีกครั้ง ดีม๊ัยคะ 
 พยาบาล: ตอนนี้คนไขยังอยูในความดูแลของเรา และคงยากท่ีจะสงตอ เราเชิญเขามา
พรุงนี้เลยนาจะเปนประโยชนมาก รบกวนพวกเราเสียสละเวลามาฟงและเรียนรู กันสักวัน 
 หัวหนา: พ่ีจะติดตอบริษัทให สวนเรื่องนัดคน รบกวนนองๆ ติดตอเพ่ือนท้ังหมดดวยนะ 
 สรุปผลการโคช ทีมการพยาบาลทุกคนของหนวยงาน มาประชุมกันอยางพรอมเพรียง ท่ีสําคัญ
ผูปวยรายนี้ไดรับการดูแลจากทีมแพทย พยาบาล จนมีอาการดีข้ึน สามารถถอดทอชวยหายใจออกได  
และจําหนายกลับบาน ทีมการพยาบาลรูสึกภูมิใจและมีความม่ันใจท่ีจะดูแลผูปวยประเภทนี้มากข้ึน 
นอกจากนี้ ยังพัฒนาทีมงานอยางตอเนื่องดวยการจัดตารางไปฝกประสบการณเพ่ิมเติม ท่ีโรงพยาบาลแมขาย 
จากสถานการณนี้ ผูท่ีทําบทบาทโคชไดบอกความรูสึกท่ีมีตอกระบวนการโคชวา “ทําใหเวลาท่ีจะทําอะไร 
จะพัฒนาทักษะการฟงมากข้ึน เปนลําดับแรก และจะใชการใหขอมูลเชิงบวกเพ่ิมเขาไป” ขณะท่ีผูนํา
ทางการพยาบาลคนอ่ืนๆ ใหความเห็นวา “ทักษะท่ีตัวเองไดพัฒนาข้ึนจากการใชกระบวนการโคช คือ  
ทักษะการตั้งคําถาม เพ่ือใหนองๆ ไดมีโอกาสบอกเลาไดมากข้ึนวาเขาคิดและรูสึกอยางไร นอกจากนี้  
ผูท่ีจะเปนโคชตองปรับตนเองกอนในเรื่องของการฟง เพราะปกติเราจะฟงนองพยาบาลนอย เนื่องจาก  
มักจะมุงไปท่ีเปาหมายกอน จึงตองใหเวลาในการคิดหรือทําเรื่องของเขาบาง ลดการสั่งการลง” สุดทายผูนํา
สูงสุดทางการพยาบาลของโรงพยาบาลพนมสารคาม ไดใหความเห็นตอกระบวนการโคชวา “พ่ีรูสึกวา  
การโคชดี สามารถสรางคนใหเกง ใหมีศักยภาพ ทําใหฟงคนอ่ืนมากข้ึน เพราะปกติเวลาเราไมเห็นดวยกับใคร 
เรามักทะลุข้ึนกลางปอง เกิดการโตเถียงกัน ไมมีใครยอมใคร ในท่ีสุดทําใหเกิดความไมพอใจตอกัน  
สงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีไมดีท้ังตัวบุคคลและหนวยงาน”  
 9) ความรูสึกตอการใชทักษะและกระบวนการโคช ของผูนําทางการพยาบาล พบวา  
รับรูถึงพลังของความคิดบวก เม่ือใชทักษะการใหขอมูลปอนกลับในทางท่ีดี นองๆ ท่ีเปนผูรับการโคช  
กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน ท่ีสําคัญ คือ ตัวโคชเอง มีทักษะการฟงดีข้ึนมาก ซ่ึงเม่ือเรา
ทําตัวเปนผูฟงท่ีดี หลีกเลี่ยงการวิจารณพฤติกรรมของผูรับการโคช ทําใหเขารูสึกดีและกระตือรือรน
ท่ีจะทําอะไรไปขางหนา โดยไมกลับไปคิดถึงอดีตท่ีไมสามารถกลับไปแกไขไดอีก สิ่งท่ีผิดพลาดก็ถือวา
เปนประสบการณในการท่ีผูรับการโคชจะไดเรียนรู และนําไปปรับใชในครั้งตอไป แตถาหากเกิดปญหา
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ซํ้าเดิมข้ึนอีก ทักษะการโคชจะเปนทางเลือกลําดับแรกท่ีผูนําทางการพยาบาล นํามาใชในการปรับพฤติกรรม
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะนองพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหมหรือพยาบาลท่ีปฏิบัติงานมานานดวยความเคยชิน 
เวลาท่ีเขาทํางานไมไดตามมาตรฐาน หากผูนําทางการพยาบาลนิเทศงานโดยใชทักษะการโคช จะทําใหเขา
ยอมรับและเกิดความรูสึกท่ีดีตอการนิเทศงานของพ่ีๆ จากการไดนําทักษะและกระบวนการโคชไปปรับใช
ในการสอนพยาบาล เชน การทําหัตถการ การทําแผล การสวนปสสาวะ หากมีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติไมถูกตอง 
โคชจะหลีกเลี่ยงการตําหนิและเรียกนองมาสอนเปนรายบุคคล แตจะใชโอกาสนี้ในการนิเทศงาน
ทางการพยาบาลรายกลุม โดยใชทักษะการโคช ซ่ึงทําใหไมมีใครเกิดความรูสึกเสียหนา มีผูนํา
ทางการพยาบาลบางคนใหความเห็นวา ทักษะการโคชสามารถนําไปปรับใชกับการประชุมไดดี  
เพราะทุกทักษะของการโคช เม่ือนําไปใชในท่ีประชุมจะชวยลดความขัดแยงและการโตเถียงกันระหวาง
การประชุมไดเปนอยางดี นอกจากนั้นทักษะการโคชยังสามารถนําไปใชไดกับเรื่องสวนตัว ครอบครัว  
และเพ่ือน เปนตน 
 10) สถานการณท่ีการโคช อาจไมประสบความสําเร็จ ไดแก บรรยากาศระหวาง การโคช 
สถานท่ีในการโคช ตองเปนสถานท่ีเปนสวนตัว ผอนคลาย ไมมีสิ่งรบกวน เชน เสียงโทรศัพท เสียงไลน 
ท้ังของโคช และผูรับการโคช รวมถึงความพรอมในการทํากระบวนการโคชของท้ังสองฝาย โดยเฉพาะ
ถาผูรับการโคชไมยอมรับในประเด็นท่ีจะโคช สถานการณดังกลาวมีผลทําใหความลมเหลวในการโคชสูงมาก 
เพราะจะทําใหเกิดสัมพันธภาพเชิงลบ ซ่ึงในวิชาชีพทางการพยาบาลสัมพันธภาพเชิงบวก มีผลตอการสราง
ความไววางใจระหวางหัวหนากับลูกนอง หรือระหวางเพ่ือนรวมงานดวยกันเปนอยางมาก ดังนั้น การโคช
จึงตองอาศัยจังหวะท่ีดีดวย เพ่ือสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังพบวา คําเหลานี้ไมควรใช
ในการโคช เชน “พ่ีจัดการไปหมดแลว พ่ีสั่งใหทําเรื่อง......... พ่ีบอกแลววาตองทําอยางนี้” เปนตน 
 11) ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูรับการโคช จํานวน 5 คน เก่ียวกับพฤติกรรมของผูนํา
ทางการพยาบาล ระหวางการใชทักษะและกระบวนการโคช มีขอสรุป ดังนี้ 
 (1) ผูนําทางการพยาบาลเปดโอกาสใหแสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีสนทนากันมากข้ึน 
ในขณะท่ีพ่ีพยาบาลบางคน ฟงนองมากข้ึนกวาเดิม ทําใหรูสึกแปลกใจแตชอบ 
 (2) ผูนําทางการพยาบาลสั่งการลดลง แตใชคําถามกับเขามากข้ึน จนบางครั้ง ไมรูวา
จะตอบอยางไรดีเพราะกลัวไมถูกใจผูถาม 
 (3) เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางการทํางานรวมกัน โดนตําหนิลดลง รูสึกดีท่ีหัวหนา
เขาใจตนเองมากข้ึน  
 จากการประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล รวมกับ
ข้ันตอนการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอธิบายและสรุปกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนํา
ทางการพยาบาล ไดดังภาพ 8 
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ภาพ 8 SUMALA'S nurse coach model 
 
 กระบวนการโคชเกิดข้ึนได ตองประกอบดวยผูโคชและผูรับการโคช โดยท้ังสองตองมีสัมพันธภาพ
ท่ีดีตอกัน มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน ผูโคชใชทักษะการโคชท้ัง 5 ดาน ไดแก 1) การตั้งคําถามท่ีดี
และมีพลัง 2) การฟงอยางตั้งใจ 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก 4) การจูงใจและใหกําลังใจ  
5) การตั้งเปาหมายผานการสนทนา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหผูรับการโคชไดทบทวนสถานการณปจจุบัน
เก่ียวกับตนเอง จนเกิดการตระหนักรู ไดดวยตนเอง นําไปสูการตั้งเปาหมาย เพ่ือการพัฒนาพฤติกรรม  
ผลการปฏิบัติงานหรือเรื่องอ่ืนๆ เปนตน ในขณะเดียวกันผูนําทางพยาบาลตองมีการฝกทักษะการโคช
โดยการนําไปทดลองใชในการปฏิบัติงานจนมีความม่ันใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติการโคช นอกจากนี้
หากจะสงผลตอความยั่งยืน ผูนําทางการพยาบาลตองฝกการปฏิบัติทักษะการโคชอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
เกิดการตระหนักรูคุณคาของตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดดวยความเต็มใจ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 3 ขอ คือ 1) เพ่ือศึกษาทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล 
2) สรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 3) ประเมินการใชรูปแบบการพัฒนา
ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล โดยผูวิจัยสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับดังนี้  
 1) ระยะท่ี 1 ศึกษาสถานการณและทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาลเพ่ือใหได
ขอมูลสภาพการณเก่ียวกับการโคชของผูนําทางการพยาบาล ดังนี ้
 (1) จากเอกสาร ไดแก ศึกษาแนวคิด หลักฐานเชิงประจักษ ทฤษฎีและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับทักษะการโคช  ของผูนําทางการพยาบาล ท้ังในและตางประเทศ วิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
 (2) สัมภาษณดวยคําถามปลายเปด (open interview) โดยมีผูใหขอมูล ไดแก ผูนํา
ทางการพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 10 คน ดวยการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณปลายเปดและการสังเกตจากบริบทการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาล 
ของผูนําทางการพยาบาล  วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา ( content analysis) และจัดกลุม
ของขอมูล 
 (3) ผูวิจัยเขาอบรมหลักสูตร “professional coaching certification program 
รุนท่ี 1” จากสถาบันการโคชไทย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2556–มีนาคม 2557 โดยแบงเปน
ภาคทฤษฎี 3 เดือน และเก็บชั่วโมงการฝกปฏิบัติกระบวนการโคช จํานวน 100 ชั่วโมง เพ่ือใหผูวิจัยมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะเก่ียวกับการโคช นํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบทักษะการโคช  
ในงานวิจัยครั้งนี้ 
  2) ระยะท่ี 2 สรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ดังนี ้
 (1) ผูวิจัยใชขอมูลจากการสัมภาษณในระยะท่ี 1 และขอมูลท่ีผูวิจัยเขาอบรมหลักสูตร 
“professional coaching certification program” จากสถาบันการโคชไทย รวมถึงการศึกษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทักษะการโคช  ของผูนําทางการพยาบาล นํามาเปนกรอบในการสรางคูมือ
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  เพ่ือนําไปใชรวมกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับผูนําทางการพยาบาลตอไป  
 (2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ( content validity) และภาษาท่ีใชในคูมือ  
โดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความเขาใจดานการโคช จํานวน 5 ทาน นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข กอนการนําคูมือไปประกอบการจัดอบรม เตรียมการอบรม ดังนี้ 
 ก. ข้ันวางแผนการใหความรู แนวคิดเก่ียวกับการโคช และวิธีการใชคูมือการพัฒนา
ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ท่ีผานการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิโดยการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรท่ีมีความรู ประสบการณเก่ียวกับกระบวนการโคช กําหนดวันอบรม คือ วันท่ี 20 
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ธันวาคม 2556 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูนําทางการพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 88 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดจากการสุมอยางงาย 
 ข. ข้ันดําเนินการอบรมการพัฒนาทักษ ะการโคช ของผูนํา ทางการพยาบาล  
จํานวน 30 คน ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแกรนดโรแยล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอาจารยปกรณ 
วงศรัตนพิบูลย ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรมเอนเทรนนิ่ง วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการโคช ผูเขารับการอบรม
ทําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการโคช และรับฟงการบรรยายความรูเก่ียวกับการโคช รวมถึงฝกปฏิบัติ
ทักษะการโคช เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการโคช  
โดยแบบทดสอบชุดเดียวกัน ใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตางคาคะแนน จากนั้นผูเขาอบรมนําคูมือ
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ไปทดลองใชกับผูรับการโคช ซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพ
ในหนวยงาน เปนเวลา 1 เดือน 
 3) ระยะท่ี 3 ประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล
โดยติดตามประเมินผลการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล โดยการสนทนากลุม 
วันท่ี 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลพนมสารคาม และโรงพยาบาลบางปะกง 
ตามลําดับ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการบันทึกผลการสนทนา นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม  
มาวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือเปนขอเสนอแนะสําหรับการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาทักษะการโคช  
ของผูนําทางการพยาบาลตอไป 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย โดยยึดวัตถุประสงค 3 ขอ เพ่ือเปนแนวทาง สรุปไดดังนี้ 
 5.1.1 ผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล   
 ผลการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  จากการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ
และการสังเกตบริบทการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของผูนําทางการพยาบาล พบวา ทักษะท่ีเปนองคประกอบ
ของกระบวนการโคช ของผูนําทางการพยาบาล มีดังนี้   
 1) การตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง  
 2) การรับฟงอยางตั้งใจ  
 3) การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก  
 4) การจูงใจและใหกําลังใจ 
 5) การทําใหผูรับการโคชสามารถกําหนดเปาหมาย ของตนเองได 
 นอกจากนี้ผูนําทางการพยาบาลควรมีความเชื่อพ้ืนฐานในการเปนโคช ไดแก การเชื่อวาพยาบาล
ผูรับการโคช มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได และ “กระบวนการโคช” สามารถทําใหคนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได 
 ขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ มีประเด็นท่ีสําคัญ สรุปเปนรายดาน ดังนี้ 
 1) ดานความรูเก่ียวกับการโคชและทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ในภาพรวม
ยังไมมีใครเขาใจวากระบวนการโคชเปนอยางไร คิดวาเปนการประเมินผูปฏิบัติงานวามีขอบกพรองอะไรบาง 
เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน สําหรับความเปนไปไดในการนํากระบวนการโคชไปประยุกตใชในการ
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พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการพยาบาลนั้น สวนใหญตองการรูและศึกษาใหเขาใจถึงหลักการ 
วิธีการ  และประโยชนของการโคชกอน ถาดีและมีประโยชน ก็สนใจท่ีจะเรียนรูและนํามาปรับใช
รวมกับนําวิธีการเดิมท่ีใชอยู 
 2) ดานวิธีการพัฒนาบุคลากรทางพยาบาล ใหมีความสามารถทางการปฏิบัติการ
พยาบาล โรงพยาบาลทุกแหงใชระบบพ่ีเลี้ยงในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมาย
ใหดูแลผูปวยเฉพาะรายและการฝกอบรมตามนโยบายของแตละหนวยงาน 
 3) ดานทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลสวนใหญ รอยละ 70 
ตองไดรับการทบทวน เพ่ือฟนฟูองคความรูอยางสมํ่าเสมอ 
 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา ผูท่ีทําหนาท่ีดังกลาว ไดแก พยาบาลพ่ีเลี้ยง 
วิธีการประเมินผลสวนใหญใชการสังเกตและติดตามจากการประชุมปรึกษากอน -หลังการปฏิบัติงาน  
การประเมินจากบันทึกทางการพยาบาล และใหขอมูลปอนกลับเปนรายกรณี ไมมีการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร 
 5) ดานขอจํากัดในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ไดแก  การอบรมภายนอก
และภายในหนวยงาน เปนเรื่องท่ีไมตรงกับสิ่งท่ีบุคลากรอยากพัฒนาหรือเรียนรู ประสบการณท่ีแตกตางกัน
ของพยาบาลพ่ีเลี้ยง ปญหาการสื่อสารระหวางบุคคล ความขัดแยงในการทํางาน สัมพันธภาพท่ีไมดี
ของบุคลากรในหนวยงาน และคุณภาพในการดูแลผูปวยของทีมการพยาบาลลดลง   
 6) ดานการแสดงบทบาทการเปนโคชท่ีดี ผูนําทางการพยาบาลควรมีคุณลักษณะ ดังนี ้
เปนผูฟงท่ีดี อดทน มีความรูดี เปนแบบอยางท่ีดี นาเชื่อถือ มีความคิดเชิงบวก มีความหยืดหยุน มีพฤติกรรม
บริการดี สามารถเสริมสรางพลังอํานาจ และสรางแรงบันดาลใจใหผูอ่ืนได  
 5.1.2 ผลการสราง รูปแบบการพัฒนาทักษ ะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ดังนี้ 
 ผูวิจัยนําประเด็นสภาพการปฏิบัติงานและความคิดเห็นของผูนําทางการพยาบาลท่ีตองการ
มีความรู และทักษะการโคช สรางคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ผลการวิจัย 
สรุปไดดังนี ้รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ท่ีผานการปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิ 
มีทักษะการโคช ดังนี ้1) การตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง 2) การรับฟงอยางตั้งใจ 3) การใหขอมูลปอนกลับ
เชิงบวก 4) การจูงใจและใหกําลังใจ  5) การกําหนดเปาหมาย รวมกับรูปแบบการโคช grow model 
ซ่ึงมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชได 
 5.1.3 ผลประเมินการใช รูปแบบ การพัฒนาทักษ ะการโคช ของผูนํา ทางการพยาบาล  
ผูวิจัยติดตามประเมินผลการใชรูปแบบโดยการสนทนากลุม ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
 1) การนํากระบวนการโคชไปใชทางการพยาบาลรวมกับระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยง  
กระบวนการโคชใชเวลานานและเปนข้ันตอน มากกวาระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยง   
 2) ทักษะท่ีผูนําทางการพยาบาลใชมากท่ีสุดในการโคช ไดแกการฟงอยางตั้งใจ รองลงมา 
ไดแก ทักษะการตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง สําหรับทักษะการโคชท่ีผูนําทางการพยาบาลตองการพัฒนา
มากท่ีสุด ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการตั้งคําถามท่ีดีและมีพลัง และทักษะการใหขอมูลปอนกลับ 
ตามลําดับ 
 3) คุณสมบัติท่ีดีของการเปนโคช ตองมีความอดทนในการท่ีจะฟงและไมรีบตัดสินผูอ่ืน 
ใจเย็น คิดเชิงบวก หลีกเลี่ยงการตําหนิผูรับการโคช กิริยาทาทีเปนมิตร ใหกําลังใจ การเขาใจ เห็นใจลูกนอง 
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เปดโอกาสใหลูกนองไดแสดงความรูสึก  กระตุนและสรางแรงจูงใจท่ีดี  เชื่อม่ันในศักยภาพของผูอ่ืน  
สรุปประเด็นไดดี 
 4) สถานการณท่ีมีโอกาสใชกระบวนการโคชมากท่ีสุด ไดแก การโคชท่ีเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล รองลงมา ไดแก การโคชเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติการพยาบาล 
 5) ความแตกตางของกระบวนการโคชงานกับวิธีการเดิม พบวา การโคชเนนการสนทนา
และการสื่อสารสองทางระหวางโคชกับผูรับการโคช เพ่ือใหไดวิธีการท่ีผูรับการโคชคิดวาเหมาะสม
และสามารถนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมไดดวยตนเอง  
 6) สถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการโคช ควรมีความเปนสวนตัว บรรยากาศระหวางการโคช
ควรเปนกันเองและมีความผอนคลาย  
 7) การโคชโดยใช grow โมเดล ประเด็นท่ีสําคัญ คือ การตั้งเปาหมาย (goal) ของผูรับ
การโคช การสื่อสารโดยการตั้งคําถามในประเด็นสภาพความจริงในปจจุบัน ( reality) สําหรับอุปสรรค  
ไดแก โคชไมรูจะตั้งคําถามอยางไร การตั้งคําถาม พบวา ยังใชคําถามชี้นํา สวนการใหขอมูลปอนกลับ
เชิงบวก ทําใหบุคลากรแกปญหาดวยความคิดเชิงสรางสรรคมากข้ึน  ลดความขัดแยง สัมพันธภาพ
ในทีมการพยาบาลดีข้ึน  
 8) การโคชในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการพยาบาล โคชตองหลีกเลี่ยงการตําหนิ 
และใชทักษะการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวกใหมากข้ึน  
 9) ความรูสึกตอกระบวนการโคช ของผูนําทางการพยาบาล พบวา ผูรับการโคชกลาคิด 
กลาตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน ตัวโคชเองพัฒนาทักษะการฟงดีข้ึนอยางมาก ทําใหเห็นวาโคชพูดนอยลง 
ท่ีสําคัญผูนําทางการพยาบาลไดพัฒนาตนเองจากการโคชดวย เชนกัน และกระบวนการโคชเปนทางเลือก
ลําดับแรกท่ีผูนําทางการพยาบาลตองการ นํามาปรับใชรวมกับการนิเทศทางการพยาบาล 
 10) สถานการณท่ีทําใหการโคช ไมประสบความสําเร็จ ไดแก บรรยากาศระหวางการโคช 
เชน ความรูสึกวาถูกจับผิดของผูรับการโคช เปนตน สถานท่ีในการโคช ท่ีไมเปนสวนตัว มีเสียงรบกวน  
หรือมีผูอ่ืนอยูในบริเวณใกลเคียง ความพรอมในการทํากระบวนการโคชของท้ัง 2 ฝาย และการยอมรับ
ในประเด็นการโคช 
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษา ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล มีประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 5.2.1 ทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
 จากการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล พบวา ผูนําทางการพยาบาลจะแสดง
บทบาทการเปนโคชท่ีดี ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนผูฟงท่ีดี อดทน มีความรูดี มีความคิดเชิงบวก  
เปนแบบอยางท่ีดี สามารถสรางเสริมพลังอํานาจใหผูอ่ืนได สอดคลองกับยุวดี เกตุสัมพันธ (2556, หนา 3) 
สรุปเก่ียวกับคุณลักษณะของโคชท่ีดี คือ เปนผูฟงท่ีดี พยายามเขาใจเอกลักษณของแตละคนเชื่อม่ัน
ในศักยภาพ ความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหผูรับการโคช เปนผูลงมือกระทํา ดวยตนเอง และHohenhans 
(2009, pp. 141-142) ท่ีกลาววาการโคช เปนทักษะหนึ่งของผูนําทางการพยาบาล ในการชวยใหพยาบาล
เฉพาะทางมีความสามารถ ในการดูแลสุขภาพ นอกจากความรูเก่ียวกับ กระบวนการโคช โคชท่ีดี
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ควรมีคุณลักษณะ คือ เชื่อวาคนพัฒนาได มีความอดทนในการฟง เขาใจผูอ่ืน ไมดวนตัดสินผูอ่ืน มีความคิด
และสื่อสารเชิงบวกตรงกับศิริรัตน ศิริวรรณ (2557, หนา 27) อธิบายวา โคชท่ีดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1) เชื่อม่ันในศักยภาพของมนุษย มนุษยทุกคนมีเพชรท่ีซอนอยูภายในตน เพียงแตรูปราง 
หนาตา ขนาด น้ําหนัก อาจแตกตางกัน เพชรบางเม็ดกําลังรอรับการเจียระไน เพชรบางเม็ดอาจเคยไดรับ
การเจียระไนแลว แตยังไมสามารถเปลงประกายฉายแสงออกมา ซ่ึงอาจเกิดจากปจจัยบางอยาง โคช คือ 
ผูชวยใหเกิดการเจียระไนเพชรข้ึนมาได  
 2) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือกระตุน สงเสริม และชื่นชมในจุดแข็ง ความสําเร็จของผูรับ
การโคช สอดคลองกับการศึกษาของ แอนดี้ เชอรนอฟ (2007, p. 75) ไดกลาวไวเก่ียวกับการโคชในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน โคชควรมีความสามารถในการประเมินจุดแข็งของผูรับการโคช และสะทอนใหเขารับรูคุณคา
ในตัวดวยการใชคําถามท่ีทรงพลังและการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก จากงานวิจัย importance of nurse 
coaching พบวา ผูนําทางการพยาบาลพัฒนาพยาบาลวิชาชีพผานกระบวนการโคช ในเรื่องการปรับปรุง
การสื่อสารเพราะการโคชเก่ียวของกับการใหขอมูลปอนกลับ เพ่ือนําไปสูการจัดการทางการพยาบาล  
และการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูปวย สอดคลองกับ Kramer, Maquire, Schmalenberg, C., et al, 
(2007, p. 328) อธิบายวา การโคชจะชวยใหเกิดการตระหนักรูดวยตนเอง และพรอมท่ีจะพัฒนาทักษะ
เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง  การโคชมีประโยชนกับการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากเก่ียวกับ
การสรางเสริมพลังอํานาจใหพยาบาลมีความรับผิดชอบและยอมรับความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง
ท้ังดานวิชาชีพ และชีวิตสวนตัว โดยการโคชทําใหสามารถวางแผนความกาวหนา เปาหมายของตนเอง
และวิชาชีพ เนนการใหคุณคาและความสําคัญดานทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหวางบุคคล  
สอดคลองกับบํารุง สาริบุตร (2552, หนา 47) กลาววา การสื่อสารในองคกรท่ีจะสงผลใหเกิดความรัก  
ความผูกพัน คือ การสื่อสารแบบสองทาง ซ่ึงนับเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปสูการมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีมและเปนปจจัยหลักท่ีชวยผลักดันองคกรใหสูเปาหมายไดโดยงาย ซ่ึงตรงกับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
พบวา การตั้งคําถามกับพยาบาลแทนการบอกหรือสั่งการ ชวยใหพยาบาลไดใชความคิดและสะทอน
สิ่งท่ีคิดออกมาใหผูอ่ืนไดรับรูมากข้ึน เปนการสื่อสารสองทาง ทําใหไดรับรูความคิด ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
ลดความขัดแยงของผูรวมงาน  
 อยางไรก็ตามจากการศึกษาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล พบวานอกจากคุณสมบัติท่ีดี
ท่ีโคชควรมีแลว ความรูเก่ียวกับกระบวนการโคชและทักษะการโคช เปนเรื่องสําคัญท่ีจะพัฒนาใหผูนํา
ทางการพยาบาลสามารถนําไปปฏิบัติได ซ่ึงจากการวิจัยนี้ พบวา ผูนําทางการพยาบาลยังเขาใจเก่ียวกับ
เรื่องการโคชเปนเรื่องเดียวกันกับการสอนงานแบบเดิม ท่ีใชการบอกใหทําตามพยาบาลอาวุโส
ท่ีมีประสบการณ ไมวาจะเปนเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ ขององคกร  
การสงพยาบาลไปฝกอบรมความรู สอดคลองกับการศึกษาของ แอนดี้ เชอรนอฟ (2007, p. 79) ท่ีสรุป
การสัมภาษณผูบริหารงาน ตําแหนงวิศวกร เก่ียวกับการรับรูเรื่องการโคช กอนการเขารับการอบรม
โปรแกรมทักษะการโคช เพ่ือพัฒนาภาวะผูนําวา การโคชตามการรับรูของเขา คือ การสอน การอบรม  
การใหความรู และการกําหนดขอบังคับ ระเบียบวินัย เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติตาม ตรงกับกระบวนการพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพอ่ืนหรือการศึกษาท่ีผานมา เขาใจเก่ียวกับการโคชแตกตางไปจากการวิจัยครั้งนี้  
วาการโคชเปนการสอน แนะนําหรือใหคําปรึกษา เชน ในการศึกษาของธมนพัชร สิมากร (2553, หนา 179) 
เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะของพยาบาลผูจัดการรายกรณี กลาววา  
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มีการแบงพยาบาลผูจัดการผูปวยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญสูง กับกลุมท่ีมี
ความเชี่ยวชาญนอย โดยใหกลุมผูมีความเชี่ยวชาญสูง รับผิดชอบผูปวยท่ีซับซอนมากกวา พรอมกับทําหนาท่ี
เปนพ่ีเลี้ยง (mentor) และผูใหคําปรึกษา ( coaching) แกกลุมท่ีมีความเชี่ยวชาญนอย  ดังนั้น หากมี
การพัฒนาใหผูนําทางการพยาบาลมีทักษะการโคช จะทําใหพยาบาลท่ีปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก  
รูในตนเอง ยอมรับจุดออน และรูวาตนเองมีจุดแข็งในเรื่องใด สงผลใหความสัมพันธและผลการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลสูงข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ Hass (1992, pp. 54-58) พบวา ผูบริหารระดับกลาง
สามารถใชการโคชเพ่ือใหขอมูล ปอนกลับเชิงบวกแกบุคลากรทางการพยาบาล  ในการทํางานเปนทีม  
การโคชจึงเปนกลยุทธท่ีควรจะนํามาสรางคุณคา  และไดรับการฝกปฏิบัติโดยผานทางผูบริหาร
ทางการพยาบาลลงสูองคกร ทําใหพยาบาลท่ีไดรับการโคชมีผลปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน  
 สําหรับการปฏิบัติทางการพยาบาล ในตางประเทศไดมีการนําแนวคิดการโคชมาใช โดยระยะแรก
เริ่มใชในการบริหารการพยาบาล ระหวางผูบริหารกับพยาบาลประจําการ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา สงเสริม
และปรับปรุงความสามารถในการทํางานของบุคลากรพยาบาลใหสูงข้ึน ตามศักยภาพท่ีมีอยู ตอจากนั้น
ไดนําการโคชมาประยุกตใชในการศึกษาพยาบาล เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล โดยโคชจะเปนผูใหความรู สนับสนุน ชวยเหลือในการแกปญหาแกนักศึกษาพยาบาล
ท่ีฝกทักษะทางคลินิก และพัฒนาทักษะความเปนผูนําระหวางการศึกษาพยาบาล ( Grealish, 2000, 
pp. 231-233) แตวงการพยาบาลของประเทศไทยนั้น ยังไมไดนําการโคชมาใชอยางแพรหลาย เปนเพราะ
องคความรูเก่ียวกับการโคชมีความเขาใจแตกตางกัน หากจะเสริมสรางทักษะะดานนี้ใหแกผูนํา
ทางการพยาบาล คงตองเริ่มตนกันอยางจริงจังตอไป  
 สวนการพัฒนาบุคลากรอาชีพอ่ืนๆ  โดยใชกระบวนการโคชนั้นโคชควรมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
มีความรู และความสามารถในงานท่ีจะสอน มีความรักในการถายทอดความรู และมุงม่ันจริงจังในการสอน
ใหเกิดผลสําเร็จ  การสรางความเชื่อใจรวมกันท้ังสองฝาย  มีทักษะในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ  
มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูรับการโคช มีความคิดเชิงบวกและเปนผูฟงท่ีดี แตความรูท่ีกลาวมาแลว
สําหรับการโคชนั้นไมได หมายถึง ความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีสอน เพราะการโคชในงานวิจัยนี้ ความรู คือ  
รูเก่ียวกับทักษะสําคัญของการโคช หากการโคชท่ีเก่ียวของกับผลการปฏิบัติการพยาบาล โคชจําเปน 
ตองแสดงบทบาทในการเปนพ่ีเลี้ยง ซ่ึงมีหนาท่ีในการสอนทักษะทางการพยาบาล ความรูในงานท่ีสอน
จะมีสวนเก่ียวของในประเด็นนี ้ สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูนําทางการพยาบาล พบวา 
การพัฒนาบุคลากรทางพยาบาล ใชระบบพยาบาลพ่ีเลี้ยงในการมอบหมายใหดูแลผูปวย ซ่ึงประเด็นดังกลาว
มีโอกาสพัฒนาในดานของประสบการณท่ีแตกตางกัน สงผลใหนองพยาบาลสับสนในการเรียนรู  
เกิดความขัดแยงในการปฏิบัติการพยาบาล นอกจากนี้ยังพบวา ดานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการพยาบาลต่ํากวาท่ีผูนําทางการพยาบาลคาดหวัง โดยเฉพาะพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม ซ่ึงสงผล
ตอความเครียดในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาของ เบนเนอร (1984, หนา 110; อางถึงใน มาเรียม 
เพราะสุนทร, 2552, หนา 57) พบวา พยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาใหม (novice nurse) ไดรับการคาดหวัง
จากสังคมวาควรมีความสามารถเทากับพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ  แตเนื่องจากขาดประสบการณ
ในการทํางาน การนําความรูมาประยุกตใชในสถานการณจริงยังไมสามารถทําไดอยางมีคุณภาพ  
การปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาไปสูการเปนพยาบาลวิชาชีพ เปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดความเครียด 
เกิดความไมม่ันใจ สงสัยและกังวลกับการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงตองมีการนิเทศงานทางการพยาบาล
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อยางใกลชิด หากการนิเทศงานใชทักษะการโคชรวมดวย จะสงผลใหพยาบาลท่ีไดรับการโคช มีผล
การปฏิบัติงานดีข้ึน รูสึกปลอดภัย แอนดี้ เชอรนอฟ (2007, p. 86) กลาววา การสนับสนุนใหนําการโคช
งานมาชวยอํานวยความสะดวกแกผูรับการโคช ไดรับการสะทอนกลับวา รูสึกวาสถานท่ีปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัยสําหรับพวกเขามากข้ึน เนื่องจากหัวหนาเปดโอกาสใหไดแกปญหาดวยวิธีของพวกเขาเอง
โดยไมตําหนิ และไมใชวิธีการลงโทษ ซ่ึงการปฏิบัติงานของพยาบาล มีลักษณะเปนผลัดเวร นอนไมเปนเวลา 
สงผลใหพยาบาลเหลานี้ พักผอนไมเพียงพอ เกิดความเหนื่อยลา สงผลตอความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมบริการ หากผูนําทางการพยาบาลไมเขาใจ หรือมองขามสิ่งแวดลอมดังกลาวไป
ก็อาจนําไปสูความคิดเชิงลบตอผูปฏิบัติงาน จนกลายเปนการจับผิด พบแตขอตําหนิ ไมไดสนทนากัน
อยางมีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นหากผูนําทางการพยาบาลมีทักษะการโคช  
จะทําใหพยาบาลปฏิบัติงานดวยความรูสึกปลอดภัย  
  5.2.2 สรางรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 จากการศึกษาทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล จากงานวิจัยนี้ พบวา องคประกอบสําคัญ
สําหรับรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล มี 3 สวน ไดแก ผูโคช ผูรับการโคช
และกระบวนการโคช ซ่ึงมีเปาหมาย คือ การโคชจะทําให ผูรับการโคชเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ดวยการตระหนักรูของผูรับการโคชเอง เปนผลลัพธท่ีตองการใหบรรลุ  
ในแตละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ผูโคช ควรมีทักษะการโคช ไดแก การถามท่ีดีและมีทรงพลัง การฟงอยางตั้งใจ  
การใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก การจูงใจและการใหกําลังใจและการตั้งเปาหมาย คุณสมบัติท่ีดีของโคช คือ 
ความอดทนในการฟง ไมตัดสินสิ่งท่ีผูรับการโคชบอก ถาไมตรงกับความคิดของโคช ไมควรตําหนิผูรับการโคช 
มีความคิดเชิงบวก เขาใจ เห็นใจ เชื่อม่ันในศักยภาพของผูอ่ืน กริยาทาทีตองเปนมิตร จริงใจ ไมเสแสรง 
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 2) ผูรับการโคช ตองไววางใจและไมมีอคติตอผูโคช เปาหมายท่ีอยากเปลี่ยนแปลง
ตองเปนสิ่งท่ีผูรับการโคชยอมรับและตองการทําอยางแทจริง  
 3) กระบวนการโคช จะเกิดข้ึนไดผูโคชตองพัฒนาทักษะท้ัง 5 ดาน ไปพรอมๆ กัน ปจจัย
ท่ีจะทําใหการโคชประสบความสําเร็จ ไดแก การยอมรับ เขาใจและไววางใจซ่ึงกันและกัน ของผูโคชและผูรับ
การโคช นํามาซ่ึงสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  
 ซ่ึงองคประกอบท่ีกลาวมา ไมสามารถเกิดข้ึนไดจากการคนควา ความรูเพียงอยางเดียวเทานั้น 
เนื่องจากการจะมีความสามารถและเชี่ยวชาญใดๆ ตองประกอบดวย ความรู ทักษะ และการนําไปใช
จนเกิดผลลัพธท่ีตองการ รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เปนคูมือการพัฒนาทักษะการโคช ซ่ึงคูมือนี้จะชวยใหเรียนรูเก่ียวกับ ความหมาย วัตถุประสงค กระบวนการโคช
และการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติการพยาบาล เปนการเตรียมความพรอม ของผูนําทางการพยาบาล
ดานความรู ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญดานหนึ่ง รวมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องจากการท่ีจะมี
ความสามารถในการโคชได ตองมีการฝกปฏิบัติและไดรับการประเมินจนเกิดความเชี่ยวชาญ ซ่ึงการอบรม
จะทําใหผูนําทางการพยาบาลมีความรูเก่ียวกับกระบวนการและรูปแบบการโคชแบบโกรว (grow model) 
ไดฝกปฏิบัติทักษะการโคชกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ทําใหเขาใจการนํากระบวนการโคชไปประยุกตใช  
เกิดความม่ันใจตลอดจนเขาใจสถานการณตางๆ สําหรับการโคช คูมือการพัฒนาทักษะการโคชในมุมมอง
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ของผูวิจัยจึงเปนรูปแบบหนึ่งในการท่ีจะทําใหผูนําทางการพยาบาล เขาถึงทักษะของการโคชเบื้องตน
ไดนําไปสูการพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญตอไป แตอาจจะตองปรับปรุงใหเนื้อหาและการใชภาษา  
ใหงายตอการเขาใจของผูอาน 
 5.2.3 ผลการประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 ผลการประเมินการใชรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล  
จากการสนทนากลุม พบวา  
 1) ผูนําทางการพยาบาลใหความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเก่ียวกับการนํากระบวนการโคช
ไปใชทางการพยาบาลรวมกับระบบพ่ีเลี้ยง  เปนสิ่งท่ีควรนํามาผสมผสานกัน สอดคลองกับการศึกษา
ของแอนดี้ เชอรนอฟ (2007, p. 86) พบวา การพัฒนาภาวะผูนําโดยใชแนวคิดการโคช ผูบริหาร
ใหขอเสนอแนะวาในทางปฏิบัติคงไมสามารถใชการโคช เปนเครื่องมือในการพัฒนาผูรับการโคชไดเพียงลําพัง 
คงตองมีการผสมผสานกับเครื่องมืออ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ผูนําทางการพยาบาลระบุวาตองเลือกจังหวะ
ในการนําไปใชใหเหมาะสม ท้ังนี้ จากการนําไปปฏิบัติจริงในสถานการณท่ีใหการพยาบาลผูปวยท่ีวิกฤต ิ
การโคชในสถานการณดังกลาวอาจไมเหมาะสม เนื่องจากมีความปลอดภัยของผูปวยเปนตัวแปรสําคัญ 
การโคชอาจตองทําภายหลังสถานการณวิกฤตผานไปแลว  โดยใชทักษะการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวก  
เพ่ือไมใหผูรับการโคชรูสึกกลัว ไมกลาท่ีจะเผชิญ กับภาวะวิกฤตดังกลาวอีก นอกจากนี้ การเสริมพลังอํานาจ
ยังเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับบุคลากร กอใหเกิดผล 2 ดาน คือ การสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และดานการสรางแรงจูงใจ (อริศา สํารอง, 2552, หนา 11) 
ตรงกับความรูสึกของผูนําทางการพยาบาลท่ีมีตอการนํากระบวนการโคชไปใช กลาววา “รับรูไดวา
นองพยาบาลท่ีถูกเราโคชไดพลังและกลาตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึน สําหรับโคชรูสึกวาฟงนองมากข้ึน 
สัมพันธภาพในการสนทนาดีมาก ทําใหท้ังสองฝายเขาใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน”   
 2) ผูนําทางการพยาบาลกลุมหนึ่งเห็นวา กระบวนการโคชใชเวลานานและเปนข้ันตอน 
มากกวาระบบพ่ีเลี้ยง ทําใหไมมีเวลา ขาดความอดทนในการฟง ทําใหสอนหรือแนะนําผูรับการโคช
ไปเปนสวนใหญ ในระยะแรกของการนําไปทดลองใช ผูนําคนหนึ่งกลาววา “ไดนํากระบวนการโคช ไปทดลอง
โคชกับพยาบาลวิสัญญีท่ีไมม่ันใจในการใสทอชวยหายใจ พบวา ขณะท่ีโคชมักจะอดไมไดท่ีจะสอดแทรก
วิธีการของเรา สอนนองไปดวยเพราะรูสึกวาสิ่งท่ีนองบอกมายังไมดี” สอดคลองกับการศึกษาของคารเทน 
(karsten, 2010, pp. 39-48) พบวา อุปสรรคการโคช ไดแก ไมมีเวลา ไมสะดวก ขาดแรงจูงใจ สิ่งแวดลอม
ในงานไมเอ้ือตอการโคช ขาดความศรัทธาในผูนํา และผูนําขาดทักษะในการตั้งใจฟง ซ่ึงกระบวนการโคช 
ไมเพียงแตจะชวยใหผูนําไดเรียนรูวิธีใหมๆ แตยังชวยปรับปรุงคุณภาพในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ในวิชาชีพพยาบาล การใชระบบพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องท่ีดี และจะดียิ่งข้ึนหากองคกรวิชาชีพ
พัฒนาพ่ีเลี้ยงใหมีทักษะการโคชรวมดวย สวนอีกกลุมหนึ่งเห็นวา พึงพอใจผลลัพธจากการใชกระบวนการ
โคชมาก โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมท่ีพยาบาลควรปรับปรุง เนื่องจาก “การสอน การบอก การตําหน ิ
ในฐานะหัวหนางาน ทําใหสัมพันธภาพไมดี แตเม่ือสนทนาโดยผานกระบวนการโคช พบวา มีพฤติกรรมดีข้ึน
ท้ังสองฝาย ทําใหสัมพันธภาพไมเสีย” สวนผูวิจัยมีความเห็นวาการโคชเปนเรื่องท่ีตองใชความชํานาญ
และฝกปฏิบัติบอยๆ จนกลายเปนการสนทนาปกติ เปาหมายในการสนทนาทุกครั้ง ตองเปนความตองการ
ของผูรับการโคช ท่ีสําคัญโคชตองมีสติ ตลอดเวลา ตรงกับการศึกษาของ แอนดี้ เชอรนอฟ (2007, p. 84) 
พบวา ผูบริหารท่ีเขารวมโปรแกรมการโคช ใหขอมูลปอนกลับวากระบวนการโคชทําใหผูบริหารมีสติ
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และตระหนักรูในตนเองมากข้ึน การตระหนักรูของเขาหมายถึงการฟงผูอ่ืนอยางตั้งใจไดมากข้ึน  
เขาใจความแตกตางของบุคคลรวมถึงพฤติกรรมของพนักงานท่ีตางกันดวย 
 3) การรับรูกระบวนการโคชในงานวิจัย ครั้งนี้ แตกตางจากการรับรูเก่ียวกับการโคช
ท่ีผูนําทางการพยาบาลเคยมีประสบการณ เม่ือทดลองปฏิบัติ พบวา ทักษะการโคชท่ีผูนําทางการพยาบาล
ตองการพัฒนามากท่ีสุด ไดแก ทักษะการฟงอยางตั้งใจ ทักษะการตั้งคําถาม และทักษะการใหขอมูล
ปอนกลับ ตามลําดับ เนื่องจากขณะท่ีกําลังโคช เวลาท่ีไดยินผูรับการโคชตอบคําถาม แลวไมตรงกับ
ท่ีโคชคิดไว ทําใหโคชไมไดฟงสิ่งท่ีผูรับการโคชตอบเพราะกําลังคิดวาทําไมผูรับการโคชถึงตอบเชนนั้น  
ซ่ึงในกระบวนการโคชนั้นการฟงอยางตั้งใจเปนทักษะท่ีโคชใช รอยละ 80 ในขณะท่ีการถามโคชใช รอยละ 20 
ศิริรัตน ศิริวรรณ (2557, หนา 76) สรุปแนวคิดเก่ียวกับการฟงวาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญไมนอยไปกวา
ทักษะการตั้งคําถาม เพราะคําถามท่ีทรงพลังเกิดจากการฟงท่ีลึกซ้ึง การฟงอยางเขาถึงสิ่งท่ีซอนอยูเบื้องหลัง
คําพูด ฟงอยางเขาถึงสภาวะอารมณ ความรูสึก คานิยม รูปแบบการคิด อัตตา ความตองการเบื้องลึก  
หรือแรงจูงใจ ดังนั้นหากผูนําทาง การพยาบาลสามารถพัฒนาทักษะการฟงใหเปนการฟงแบบโคช คือ  
ฟงอยางตั้งใจ เขาอกเขาใจ จะทําใหผูนําทางการพยาบาลสามารถเขาใจเนื้อหาหรือสาระท่ีผูรับการโคช
ตองการจะสื่อสาร และเขาถึงสภาวะอารมณ ความรูสึก คานิยม วิธีคิด แรงจูงใจ ความตองการเบื้องลึก
ของผูรับการโคช จะทําใหโคชสามารถตอบสนองผูรับการโคชโดยการตั้งคําถามไดตอเนื่อง สอดคลองทรงพลัง 
ทําใหการสรุปประเด็นชัดเจน สะทอนความจริงบางอยางท่ีซอนอยูในความคิด หรือจิตใจ รวมถึงการใหขอมูล
ปอนกลบัอยางสรางสรรค 
 4) สถานการณท่ีมีโอกาสใชกระบวนการโคชมากท่ีสุด ไดแก การโคชเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล รองลงมาไดแก การโคชเพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติการพยาบาล สอดคลอง
กับแนวคิดการโคชทางการพยาบาล (coaching in nursing) พบวา การโคชเพ่ือนรวมงาน สามารถ
นํามาสนทนากันในประเด็นทางคลินิก หรือประเด็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถ
สรางความตระหนักใหกับผูท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมุงม่ันจะชวยเหลือ สนับสนุนใหผูรวมวิชาชีพ
เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชกับผูปวย เชน ผูปวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  ในการปรับทัศนคติ พฤติกรรม การรับประทานอาหาร สอดคลองกับการนํา
กระบวนการโคชไปใชในการโคชดานสุขภาพรวมกับการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงเปนวิธีท่ีพยาบาลในการชวยให
ผูปวยประสบความสําเร็จ โดยผูปวยเปนผูกําหนดเปาหมายในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง (Gail, 2009, 
pp. 9-11) มีขอเสนอจากแนวคิดดังกลาว ในการนํากระบวนการโคชไปใชตามลําดับการพัฒนา
บันไดอาชีพ เชน  
 (1) พยาบาลสําเร็จการศึกษาใหม ในการเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหเขากับสถานท่ี
และผูรวมงานใหม สามารถจัดลําดับความสําคัญได 
 (2) พยาบาลท่ีปฏิบัติงาน 3-5 ป กลุมนี้ตองการความสมดุลระหวางการทํางาน
กับชีวิตสวนตัว ตองการความชวยเหลือในการตัดสินใจ  
 (3) พยาบาลชํานาญการ กลุมนี้จะมีความเครียดเก่ียวกับการพัฒนาผูอ่ืน  
 (4) พยาบาลท่ีทําหนาท่ีเปนหัวหนาทีมการพยาบาล กลุมนี้ตองการความชวยเหลือ
ในการพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาทีมงาน ตามบทบาทวิชาชีพพยาบาล 
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 5) สถานการณท่ีทําใหการโคช ไมประสบความสําเร็จ ไดแก บรรยากาศระหวางการโคช 
สถานท่ีในการโคช ความพรอมในการทํากระบวนการโคช การยอมรับในประเด็นการโคช นอกจากนี้  
ผลการประเมินการใชรูปแบบทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีขอเสนอแนะวา เวลาท่ีใชการอบรมเก่ียวกับความรูทางดานการโคช และการฝกปฏิบัติเพ่ือทําความเขาใจ 
เพียง 1 วัน นอยเกินไป เนื่องจากการโคชเปนเรื่องท่ีใหมสําหรับพวกเขา จึงยากในการท่ีจะทําความ
เขาใจ และเม่ือนําไปปฏิบัติจริงในหนวยงาน พบวา มีความยากในการตั้งคําถาม เนื่องจากความเคยชิน 
ประกอบกับไมรูวาคําถามท่ีถามไปนั้น ผูท่ีถูกถามเขาใจหรือไม เพราะกวาท่ีผูตอบจะตอบคําถาม บางครั้งใช
เวลานาน เพราะการตั้งคําถามของการโคชมีจุดประสงคเพ่ือใหผูรับการโคช ไดทบทวนถึงสิ่งท่ีตนเองกําลัง
เผชิญอยู  และหากสิ่งนั้นเปนปญหา คําถามของโคชจะตองชวยใหผูรับการโคชคิดและคนหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับเขา ดังนั้น บางครั้งโคชอาจยังไมไดคําตอบในเวลานั้นทันทีก็เปนไปได ท้ังหมดนี้แสดงใหเห็น
เก่ียวกับการใชคําถามของโคช จะเปนคําถามท่ีดีหรือไมดีสําหรับผูรับการโคชนั้น สะทอนไดจากการท่ี
โคชรับฟงอยางตั้งใจ ไมเนนการใหคําตอบหรือชี้แนะในการสนทนากัน 
 จากการติดตามผลการสนทนากลุม ขอคิดเห็นจากผูนําทางการพยาบาล พบวา มีความเปนไปได
ในการนํารูปแบบการพัฒนาทักษะการโคชไปใช ซ่ึงจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีความเห็นวา
การโคชแตกตางจากศาสตรการพัฒนาดานอ่ืนอยางไร แมวัตถุประสงคของการพัฒนาอาจใกลเคียงกัน คือ 
การชวยใหคนสามารถแกปญหาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน  
 1) การโคช ไมใชการสั่งใหพยาบาลทําเรื่องใด หรือสิ่งใดตามท่ีโคชตองการ 
 2) การโคช ตางจากการใหคําปรึกษา (counseling) เพราะการใหคําปรึกษาเนนการถาม
ถึงอดีต ในขณะท่ีการโคชจะเนนท่ีปจจุบัน และมองไปถึงอนาคต 
 3) การโคช ตางจากการเปนท่ีปรึกษา (consulting) เพราะท่ีปรึกษา คือ ผูเชี่ยวชาญ  
จะเนนการบอกวิธีการ บอกคําตอบ และแนวทางในการแกปญหา จากประสบการณท่ีเคยประสบความสําเร็จ 
สําหรับการโคช เนนใหผูรับการโคชคนหาและเลือกวิธีการของตนเอง 
 4) การโคช ไมเหมือนการสอน (teaching) เพราะการสอนเนนการนําคําตอบของผูสอน
มาปฏิบัติตาม เปนการถายทอดความรูของผูสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนา ผูสอนตองตอบคําถามไดถูกตอง 
เพราะคนถามรอฟงคําตอบ ในขณะท่ีโคชจะไมตอบ แตจะใชวิธีการถามเพ่ือใหผูรับการโคช คิดและคนหา
คําตอบท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง 
 5) การโคช กับการเปนพ่ีเลี้ยง (mentor) อาจใกลเคียงกันมากท่ีสุด ท่ีมุงหาทางออก
ในอนาคต ตางกันตรงท่ีพ่ีเลี้ยงเนนการแบงปนประสบการณของตนเองใหกับนองๆ พยาบาล แตโคช
ไมทําเชนนั้น 
 

5.3 ขอเสนอแนะ              
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (1) องคกรพยาบาลควรกําหนดนโยบายหรือวิสัยทัศนเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการโคช 
ในบุคลากรทุกระดับ 
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 (2) องคกรพยาบาลควรมีนโยบายสงเสริม  การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนํา
ทางการพยาบาลนําไป ประยุกตใช ในการนิเทศงานการพยาบาลทางคลินิก เพ่ือพัฒนาทักษะการโคช
ของผูนิเทศ และพัฒนาศักยภาพของผูรับการนิเทศไดอยางเปนกระบวนการและรูปธรรม 
 2) ขอเสนอแนะสําหรับการประยุกตใชผลการวิจัย 
 (1) จากการศึกษาพบวาทักษะหรือความสามารถดานการโคชของผูนําทางการพยาบาล 
ยังไมเกิดข้ึนอยางชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาทักษะดังกลาวของผูนําทางการพยาบาลอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือใหมีการดึงศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 (2) องคกรอ่ืนๆ  สามารถนํารูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
ไปประยุกตใชในการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําในองคกร ใหสอดคลองกับบริบทในองคกรนั้นๆ 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรมีการศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมการโคช ในวิชาชีพพยาบาล
ใหเปนท่ียอมรับและนําไปใชใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน   
 2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคชของผูนําทางการพยาบาล
ในโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย เพ่ือศึกษาขอดีและขอดอยของรูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช 
และนําผลการศึกษาไปประยุกตใชตอไป 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
                           
 ดร.เทอดทูน  ไทศรีวิชัย ผูเชี่ยวชาญดานการโคชงานในองคกร 
  ผูอํานวยการสถาบันการโคชไทย 
 ดร.วรรณทนา  ศุภสีมานนท  อาจารยพยาบาล 
  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ดร.จิรพรรณ  โพธิ์ทอง อาจารยพยาบาล 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี  สุพรรณบุรี 
 นางวลีรัตน  สุธนนันท หัวหนากลุมการพยาบาล 
  โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช ลพบุรี 
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คูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
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                NURSE LEADERS AS COACH 

คูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
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คํานํา   
 

คูมือการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาลจัดทําข้ึนเพ่ือให พยาบาลทุกระดับใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ดานการโคชงาน โดยมุงหวังวาคูมือ เลมนี้ จะชวยใหพยาบาล มี
แนวคิดและฝกใชกระบวนการโคช  ในการกระตุนตนเองหรือผูอ่ืนใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีไม
ตองการ ไดดีกวาการใชวิธีสั่งงานแบบเดิม ๆ 

คูมือเลมนี้ใชเนื้อหาท่ีเขาใจงาย ไมซับซอน สามารถท่ีจะนําไปทดลองใชไดทันที จึงอยากเชิญ
ชวนใหผูอานนําไปทดลองใชดวยตัวเอง เพ่ือท่ีจะไดมีประสบการณจริงจากการโคชงาน นอกจากนี้ยัง
สามารถใชเปนแนวทางในการโคชตัวเองไดเปนอยางดี 

ผูจัดทํา  หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะมีประโยชนและเปนเครื่องมือสําหรับผูนําทางการ
พยาบาล ในการใชแนวคิดการโคช เพ่ือพัฒนาตนเองและผูอ่ืน โดยท่ีผูถูกพัฒนาเห็นถึงประโยชนและ
ยอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองดวยความเต็มใจ สงผลใหประสบความสําเร็จท้ังในดานสวนตัวและ
หนาท่ีการงาน บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวทุกประการ 

                              
   สุมลา   พรหมมา 

                                                             ผูจัดทํา 
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สารบัญ 
บทท่ี                                                                             หนา  
สารบัญ 
    1 บทนํา 1  
 ความหมายของการโคช (coaching) 3 
 วัตถุประสงคของการโคช  5 
 คุณลักษณะของโคช 6 
 ประเภทของการโคช 6 
 ประโยชนของการโคช  7 
    2 ทักษะท่ีสําคัญท่ีใชในการโคชงาน    11 
 การใชคําถามท่ีดีและมีพลัง 11  
 การรับฟงอยางตั้งใจ 12  
 การใหขอมูลปอนกลับ 12  
 การจูงใจและใหกําลังใจ 12  
 การกําหนดเปาหมาย 12  
    3 ข้ันตอนการโคช  12  
 ข้ันเตรียมความพรอมในการโคชงาน 12  
 ข้ันสนทนาหาเหตุผล 13  
 ข้ันวางแผนการปฏิบัติการ 15  
 ข้ันติดตามและประเมินผลการโคช 18  
    4 การประยุกตใชการโคชในงานการพยาบาล ของผูนําทางการพยาบาล 19  
    5 เครื่องมือสําหรับการโคช  26  
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บทนํา  
  

การโคช เปนคําท่ีคุนเคยกันในแวดวงกีฬามากกวาแวดวงการทํางาน โดยเฉพาะในทีมฟุตบอล
ชื่อดังอยาง “แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด” ท่ีสามารถควาแชมปตาง ๆ อยางมากมาย ติดตอกันเปนเวลา
ยาวนาน ภายใตการนําของโคชท่ีมีชื่อวา “เซอร อเล็กซ เฟอรกูสัน” แมวาทีมจะมีการซ้ือ -ขาย ตัว
นักกีฬา สับเปลี่ยนกันไปอยูตลอดเวลา  แตไมมีผลตอทีม ท่ีจะควาแชมปแตประการใด ปจจัยแหง
ความสําเร็จกลับอยูท่ีตัวโคชตางหาก จึงนาคนหาวาโคชทํางานอยางไร จึงสงผลตอความสําเร็จของทีม
ไดมากมาย  เชนนี้  ซ่ึง กิจกรรมหลายอยางท่ีโคชทํา สามารถนํามาปรับใชกับโลกของธุรกิจและ              
การทํางานได ไมวาจะเปน คุณสมบัติของโคช หนาท่ีของโคช และแนวทางในการโคช เปนตน  

สําหรับแวดวงพยาบาล ในตางประเทศไมวาจะเปนอังกฤษ รัสเซีย  ไดนําการโคชมาใชใน  
งานการพยาบาลกันอยางแพรหลาย  สวนในประเทศไทยยังพบนอยมาก ปจจุบันมีโรงพยาบาล     
บางแหง เริ่มจัดการอบรมใหแนวคิดการโคชแกบุคลากรทางการพยาบาลบางแลว เชน โรงพยาบาล
พระมงกุฏ โรงพยาบาลทหารผานศึก และโรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน 

ในแวดวงการกีฬาบานเรา คงไมมีใครไมรูจัก โคช 2 ทานนี้อยางแนนอน  
                               

                                                                                                    
 
สําหรับประเทศไทยการโคช ( coaching) ถือวายังเปนเรื่องท่ีใหมมาก รวมถึงกระแสการเปลีย่นแปลง
ของโลกจากยุคเกษตรกรรมเปนยุคสารสนเทศ  บุคลากรตองใชความรูในการทํางานมากข้ึน ตลอดจน
รูปแบบการทํางานมีความซับซอน สังคมมีคนรุนใหม ๆ เปนคนในรุน (generation) X และ Y มากข้ึน
ตามลําดับ การบริหารจัดการบุคลากรรุนนี้ จึงมีความจําเปนตองใช การสรางความสัมพันธ  การจูงใจ
และการ โนมนาว ใหมากข้ึน  ปจจัยเหลานี้เองเปนท่ีมาของความสําคัญในการโคชงาน  โดยท่ีโคชใช   
หลักในการจูงใจ รวมถึงการทาทายความคิดเชิงลบ เพ่ือจุดประกายใหผูรับการโคชเห็นประโยชน   
เห็นโอกาส เกิดแรงบันดาลใจ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรร มดวยตัวเขาเอง  เนนการดึงศักยภาพ       
ท่ีแทจริงของตนเองออกมาใชใหมากท่ีสุด  เพ่ือสราง ความสําเร็จ ท้ังดานสวนตัวและหนาท่ีการงาน  
โดยเฉพาะการ เปลี่ยนแปลงการยึด ติดกับความคิด  และอารมณเชิงลบ ซ่ึงจะทําใหหยุดการกระทํา     
ท่ีเปนประโยชนตอตัวเอง ตัวอยางความคิดและอารมณเชิงลบ เชน  ความกลัวในเรื่องตาง  ๆ        
ความกังวลในสิ่งท่ียังไมเกิด การจินตนาการแตเรื่องราย  ๆ ท่ีเกินกวาเหตุ  การมองผูอ่ืนในดานลบ หรือ
ความเครียดกับปญหาและอุปสรรค เปนตน 

อยางไรก็ตามยังคงมีความเขาใจคลาดเคลื่อน  ตอความคลายคลึงและความแตกตาง      
ระหวางการโคชงาน  การเปนพ่ีเลี้ยง  การเปน ท่ีปรึกษา  การใหคําแนะนํา  การเปน ผูฝกสอน  และ        
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การเปน ผูฝกอบรม ดังนั้นเราจะ มาทําความรูจักกับคําสําคัญตาง  ๆ ของการโคช กอนท่ีจะเรียนรู
เก่ียวกับข้ันตอนการโคชตอไป  
    

                    
                             
ความหมายการโคช 
       มีผูใหความหมายการโคชไวหลากหลาย สําหรับในคูมือนี้ เนน การโคชตาม สหพันธการโคช
นานาชาติ ( ICF) และสถาบันการโคชไทย  “การโคช” หมายถึง การเปนหุนสวนกับผูรับการโคชใน
กระบวนการกระตุนความคิดสรางสรรค เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหพวกเขานําเอาศักยภาพท้ังทาง
สวนตัวและวิชาชีพมาใชอยางสูงสุด   
 เราเรียก กระบวนการท่ีใชในการโคชวา “การโคชงาน” เรียก ผูท่ีทําหนาท่ีในการโคชวา 
“โคช” เรียกผูท่ีไดรับการโคชวา“โคชชี่” โคชมีหนาท่ีชวยเหลือใหโคชชี่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา
ใชอยางเต็มท่ี ผานการถามและการฟง  โดยโคช  พึงระวังวาการโคช ไมใชการแนะนํา ไมใชการสอน 
และไมใชการใหคําปรึกษา 
 

 
อาจมีคนสงสัยวา การโคชแตกตางจาก การเปนพ่ีเลี้ยง หรือการใหคําปรึกษา อยางไร โมเดล

ตอไปนี้ อาจชวยใหทําความเขาใจไดมากข้ึน 
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                                        TAPS  Model 
 
จากภาพอธิบายความแตกตางการโคชกับศาสตรการพัฒนาดานอ่ืน คือ การโคชเนนการใชคําถามท่ี 
พาผูรับการโคชคนหาทางออกของปญหาดวยตัวเอง ไมใชการใหคําตอบหรือการแนะนํา ซ่ึงตางจาก
การสอน การเปนพ่ีเลี้ยง สวนการเปนท่ีปรึกษาเนนการระบุปญหาใหผูท่ีมาปรึกษาทราบ และบอก
วิธีการแกปญหาจากแนวคิดของท่ีปรึกษา สําหรับการใหคําปรึกษาจะใชคําถามเชนเดียวกับการโคช 
แตตางกันท่ีคําถามของท่ีปรึกษาจะเนนใหผูรับคําปรึกษา คิดถึงสาเหตุของปญหา ดังนั้นการใชคําถาม
จึงตางกันท่ีวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 

                                  

 

 
 
 
วัตถุประสงคของการโคช  
  การโคชมีวัตถุประสงค คือ  

 1) พัฒนาดานความรู ทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคล  (อันไดแก ทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม) ไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหการทํางานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  

 2)  เพ่ือใหผูรับการโคชมีศักยภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึน 
            จากวัตถุประสงคท้ัง 2 ประการขางตน นําไปสูเปาหมายของการโคช คือ ผูรับการโคชมี
ความรูเก่ียวกับการทํางาน สามารถประยุกตความรูมาใชในการทํางาน มีทักษะในการทํางานมากข้ึน
และสามารถแกปญหาในการทํางานได 

ASK 

PROBLEM SOLUTION
 

TELL 

Counseling Coaching 

Teaching   
Mentoring 

  

 

Management 
Consulting 
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คุณลักษณะของโคชท่ีดี  

          โคชท่ีดี ตอง    
1) ชอบเรื่อง “ คน” และเชื่อวา “คนทุกคนลวนมีศักยภาพในตนเอง”  
2) เชื่อวาผลงานของโคชชี่ สามารถพัฒนาตอยอดได  
3) เชื่อในกระบวนการของการโคช วาสามารถกําจัดอุปสรรค ขอจํากัดของโคชชี่ได ซ่ึงโคชท่ีดี

ควรลดอัตตาของตนเองได , ไมเนนการชี้แนะ, สามารถสรางแรงบันดาลใจใหโคชชี่ได ทําใหโคชชี่คิด
นอกกรอบได  

นอกจากนี้โคชควรมีคุณลักษณะ ดังนี้  
           1) มีความรูและความสามารถในงานท่ีจะสอน  
           2) มีความรักในการถายทอดความรู และมุงม่ันจริงจังในการสอนใหเกิดผลสําเร็จ  
           3) การสรางความเชื่อใจรวมกันท้ังสองฝาย การเก็บรักษาความลับ 
           4) เชื่อม่ันในตนเองและมีความตั้งใจในการสอน  
           5) ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน  
           6) มีทักษะในการสื่อสารใหเกิดความเขาใจ  
           7) มีความอดทนตอพฤติกรรมของผูรับการโคช สามารถควบคุมอารมณได (EQ) 
           8) มีความคิดเชิงวิเคราะห 
           9) มีความคิดเชิงบวก 
         10) เปนนักวางแผนและเปนผูฟงท่ีดี   

 
 
 
ประเภทของการโคช 
  การโคชท่ีนิยมกันในปจจุบัน มีท้ัง  

1) การโคชเปนกลุม (team coaching) เพ่ือการทํางานรวมกันไปสูเปาหมาย 
2) การโคชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (performance coaching)  
3) การโคชเพ่ือเพ่ิมทักษะ (skill coaching) เปนเปาหมายแคบ ๆแตเปนจุดเริ่มตน 

ของการขยายการโคชใหกวางข้ึน 
4) การโคชเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ (career coaching) เปนการชวยพัฒนา 

อาชีพใหมีความกาวหนา 
5) การโคชเพ่ือธุรกิจ (business coaching) เก่ียวกับเปาหมายของธุรกิจ 
6) การโคชเพ่ือความกาวหนาของชีวิต (life coaching) เปนการโคชงานท่ีเก่ียวกับ 

ความสําเร็จในธุรกิจและการดําเนินชีวิต  
7) การโคชผูบริหาร (executive coaching)   
8) การโคชงานผานระบบทางไกล (distance coaching) เชน การโคชผานทาง 

โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน 
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ซ่ึงจะใชการโคชประเภทใด ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของท้ัง 2 ฝาย การโคชท่ีกลาวมาลวน
แลวแตเปนการโคชท่ีมีคาใชจาย ในขณะท่ีในองคกรภาครัฐ จะเนนการสรางโคชภายในองคกร เพ่ือ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานท่ีดีของบุคคล ทีมงาน เปนตน  

นอกจากนี้การโคช สามารถโคชตัวตอตัว หรือเปนกลุมก็ได  ประเภทการโคช ท่ีนาจะ
เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ไดแก การโคชเปนกลุม การโคชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการโคชเพ่ือ
เพ่ิมทักษะและความกาวหนาในอาชีพ เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพท่ีมีลักษณะการทํางาน
แบบสหสาขา ตองทํางานสัมพันธกับตางวิชาชีพ แตมีเปาหมาย ในการทํางานรวมกัน คือ ผลลัพธท่ีดี
ในการดูแลผูปวย การเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและองคกร จะสงผลตอ
ความกาวหนาในอาชีพและชีวิตสวนตัว  
 
 

                                
 
ประโยชนของการโคชงาน 
 สําหรับประโยชนท่ีไดจากการ โคช นั้น มี 3 ดาน คือ ประโยชน สําหรับผูโคช  ผู รับ     
การโคช และองคกร ดังนี้  
ประโยชนสําหรบัผูโคช 
  1) มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
  2) การจัดการกับการใชเวลากับงานสําคัญไดมากข้ึน มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิด
พิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนและวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3) บริหารคนไดดีข้ึน มีโอกาสชี้แจงจุดเดนหรือจุดท่ีตองการให ผูอ่ืนปรับปรุงการ
ทํางาน 

         4) สามารถแจงใหผูเก่ียวของรูถึงวิสัยทัศน (vision) ภารกิจ (mission) 
กลยุทธ (strategy) และเปาหมาย (goal) การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ของ
องคกร 
             5) มีโอกาสรับรูความตองการท่ี ผูอ่ืนคาดหวัง  รับรูปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน การ
ทํางานของผูอ่ืน 

6) สรางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานระหวางผูรวมงาน การสื่อสารกับ 
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ผูอ่ืนมีประสิทธิภาพข้ึนมากข้ึน  
  7) เปนกระบวนการหนึ่งท่ีใชผลักดันและสนับสนุนใหผูรวมงานทํางานใหบรรลเุปาหมาย  
(performance goal) ตามแผนงานท่ีกําหนด 

8) สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการทํางานรวมกันเปนทีม (team working) 
ระหวางผูปฏิบัติงานในกลุม  เกิดความรวมแรง รวมใจ รวมคิดหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการทํางาน 
  

                  
 
ประโยชนสําหรบัผูรับการโคช 
 1)  เขาใจขอบเขต เปาหมายของงาน และความตองการท่ีองคกรคาดหวัง 
  2)  รับรูปญหาและอุปสรรคขององคกร  รวมถึงสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงภารกิจ             
ขององคกรท่ีทําในปจจุบันและตองการทําในอนาคต 
  3)  รับรูถึงปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการทํางานรวมกับหัวหนางานและมี      
สวนรวมกับหัวหนางานในการพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ทําใหสัมพันธภาพในการทํางานดีข้ึน 
  4) ไดปรับปรุงบุคลิกภาพและพฤติกรรมใหเหมาะสม มีโอกาสรูขอดีและสิ่งท่ีตอง
ปรับปรุงของตนเอง เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  5) รูจักวางแผน  จัดลําดับความสําคัญของงาน การตัดสินใจดีข้ึน ประหยัดเวลาใน
การเรียนรูเทคนิควิธีการทํางาน ท่ีทําใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีหัวหนางาน
กําหนด 
  6) สรางขวัญกําลังใจ มีความกลาทํางานท่ีทาทาย 
  7) เปนแรงจูงใจ กระตุนใหปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรูสิ่งใหม ๆ เสมอ 
  8) สงเสริมใหมีคุณคา  (value) ในการทํางาน และไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน
มากข้ึน    
  9) เกิดความคิดสรางสรรคมากข้ึน จากการกระตุนของโคช  
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ประโยชนสําหรับองคกร   

  1) องคกรจะมีผลการปฏิบัติงาน (organizational performance) ท่ีเปนไปตาม  
ความคาดหวังท่ีตองการ  หรือมากกวาความคาดหวังท่ีตองการ  ในขณะท่ีบุคลากรมีความสามารถจะ
ไดรับการกระตุนใหพัฒนาความชํานาญ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ท่ีสําคัญทําใหผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรดีข้ึน  
  2) องคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในโลกยุค โลกาภิวัตน เนื่องจาก
การโคชงานจะทําใหบุคลากร สามารถปรับตัวในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดดี  ไมวาจะเปน
นโยบายการทํางาน กลยุทธ ข้ันตอน  วิธีการทํางาน  และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร  
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 

                            
 
ทักษะสําคัญท่ีใชในการโคชงาน 

  ทักษะสําคัญในการโคชงาน มีดังนี้   
1) การใชคําถามท่ีดี และมีพลัง พลังคําถามท่ีดีจะทําใหโคชชี่มองเห็นตัวเอง กระตุนใหโคชชี่

เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง และมุงม่ันกับเปาหมายมากข้ึน 
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ประเภทของคําถาม 

 ประเภท ตัวอยาง โอกาสท่ีใช 
ปลายเปด อะไร, อยางไร, เพราะอะไร, เปดประเด็น กระตุนใหคิด 

(Placement) 
ลงรายละเอียด ชวยเลา, ชวยอธิบาย, ชวย

บอกเพ่ิมเติม 
( Questioning) 

สรางความเขาใจใหลึกซ้ึงข้ึน,  
มีสวนรวมมากข้ึน 

ซักซอมความเขาใจ ชวยยืนยันวาพ่ีสรุปถูก
หรือไม  (Clarify ) 

ไมแนใจวาจะเขาใจ, มีการ
อภิปรายวกวน 

สะทอนความรูสึก ยังรูสึกไมสบายใจกับขอสรุป ปรับเปลี่ยนบรรยากาศ 
ปลายปด เทาไร, ท่ีไหน, หรือไม คนหาขอเท็จจริง, ปดประเด็น 

                

                                   
 

 2) การรับฟงอยางตั้งใจ คือ การฟงเรื่องท่ีโคชชี่พูด โดยไมมีการพูดแทรก  หรือแสดงความ
คิดเห็นใด ๆ จนกวาโคชชี่จะพูดจบ สิ่งสําคัญท่ีสุดของการฟง  คือ ฟงใหเขาใจความรูสึก อารมณ ของ
โคชชี่ เปนหลัก โดยเฉพาะใหไดยินสิ่งท่ี โคชชี่ไมไดพูดออกมา  หลังจากนั้นใหใชคําถามเพ่ิมเติมและให
มุมมองหรือเลาประสบการณของโคช ใหฟง   
  3) การใหขอมูลปอนกลับ โคชตองใชภาษาหรือแนวคิดท่ีเปนเชิงบวกในการสนทนากับโคชชี่ 
ไมตําหนิและแสดงตัวเหนือโคชชี่ หากเปนการใหมุมมอง หรือแนวคิดท่ีเปนประโยชน ควรมีเปาหมาย
คือ ใหโคชชี่สนใจ ในการนําไปประยุกตใช ดังนั้น การ ใหขอมูลปอนกลับ ควรระบุใหชัดวาใหขอมูล
ปอนกลับในเรื่อง ใด เชน  แนวคิดของโคชชี่  วิธีการ หรือพฤติกรรม ท่ีโคชชี่ปฏิบัติอยู  เรื่องท่ีกําลัง      
โคชอยู หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
 4) การจูงใจและใหกําลังใจ  จะกระตุนใหโคชชี่มีความเชื่อม่ันในตัวเอง สามารถเผชิญกับความ
กลัวความกังวลตลอดจนอุปสรรคเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน    
         5) การกําหนดเปาหมาย โดยท่ีเปาหมายนั้นตองเกิดจากความตองการของโคชชี่ท่ีตองการ
เปลี่ยนแปลง ไมใชเปาหมายของโคชท่ีจะเปลี่ยนแปลงโคชชี่  
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ข้ันตอนการโคช  
  การโคชมีข้ันตอน ดังนี ้
           1. ข้ันเตรียมความพรอมในการโคชงาน  (preparing to coach) ข้ันตอนนี้ใชทักษะ    
การสังเกตเพ่ือท่ีจะเขาใจ ถึงลักษณะ บุคลกิภาพของพยาบาล ท่ีจะรับการโคช  สถานการณปจจุบัน    
ทักษะและพฤติกรรมของผูรับการโคช โดยมีเปาหมายคือการระบุจุดแข็งและจุดออนของพยาบาล         
คนนั้น ทําใหประเมินไดวามีดานใดบางท่ีตองทําการโคช ตองระบุความคาดหวัง  แผนการดําเนินการ 
เปาหมาย ผลลัพธท่ีตองการ และมีการตกลงรวมกันเก่ียวกับประเด็นหรือจุดเนนท่ีตองการรับการโคช  
และวางแผนรวมกันวา  ในแตละครั้งท่ีดําเนินการโคชนั้น  โดยจะโคชงานลงลึกเฉพาะในเรื่องใด            
เรื่องหนึ่งเปนพิเศษ  
           2. ข้ันสนทนาหาเหตุผล ( discussion) ข้ันตอนนี้จะเปนการพูดคุยกันถึงขอเท็จจริง
เก่ียวกับความรูหรือทักษะของโคชชี่ ท่ีควรพัฒนา (performance gaps  and skill deficiencies) 
ไดมาจากการสังเกตพฤติกรรม  โดยโคชควรมีทักษะในการตั้งคําถาม มีทักษะในการฟง และควรสราง
ความม่ันใจ ใหกําลังใจวา โคชชี่สามารถแกปญหาได คําถามท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือหาขอเท็จจริงตาง ๆ 
ควรเปนคําถามปลายเปด และเปนคําถามเชิงบวก เพ่ือมองหาแนวทางการแกไขปญหา 

 ตัวอยางคําถามเพ่ือใหโคชชี่มองเห็นตัวเอง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีตองการใหเกิดข้ึน เชน 

• นองคิดอยางไรกับหัวขอท่ีใชในการโคชครั้งนี้ ? 

• นองชวยบอกความรูสึกเก่ียวกับ “หัวขอ”นี้หนอยซิ ? 

• นองเคยมีประสบการณใน “หัวขอ” นี้มากนอยแคไหน ? 

• นองอยากจะเกงใน “หัวขอ” นี้หรือไม อยางไร ? 

• นองชวยอธิบายความหมายของ “หัวขอ”ท่ีนองเขาใจใหฟงหนอยวาเปนแบบไหน 
    อยางไร ? 

• นองเห็นดวยกับ “หัวขอ” ท่ีเลือกนี้มากนอยแคไหน ? เพราะอะไร ? 
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ตัวอยางคําถามเพ่ือใหโคชชี่ ยืนยันในสิ่งท่ีโคชชี่ เปนอยู 

• นองรูสาเหตุท่ีคิดแบบนี้หรือไม ? 

• เพราะอะไร นองจึงกังวลในเรื่องนี้มากจังเลย ? 

• การท่ีนองไมแนใจวาตนเองจะทําได เปนเพราะเหตุใด ? 

• นองเปนแบบนี้มานานเทาไรแลว ? 

• เหตุการณอะไร ท่ีทําใหนองเปนแบบนี้ ? 

• นองยอมรับในเรื่องนี้ไดมากนอยแคไหน ? 

ตัวอยางคําถาม เพ่ือกระตุนใหโคชชี่มีทางเลือก เชน 

• นองคิดวามีทางเลือกอ่ืนท่ีจะทําใหดีข้ึนหรือไม ? 

• นองจะ แกไขปญหา / อุปสรรคท่ีเจออยูนี้ไดอยางไร 

• นองคิดวาวิธีการใหมกับวิธีการเดิมท่ีเคยปฏิบัติ อยางไหนดีกวากัน เพราะอะไร ? 

• มีเหตุผลอะไรท่ีทําใหนองคิดวาไมมีวิธีการอ่ืนๆ อีกแลว  
   ลองคิดดูดี ๆ ? 

• นองตองการจะปรับปรุงวิธีการใหม ๆ อยางไร ? 

ตัวอยางคําถามใหโคชชี่สรางทัศนคติเชิงบวก ใหกับตัวเอง เชน 

• ความคิดเชิงบวกสามารถทดแทนความคิดเชิงลบได นองเชื่อหรือไม ? 

• นองสามารถปรับเปลี่ยนความคิดนี้เปนเชิงบวกไดอยางไรบาง ? 

• นองมีความสามารถอยูแลว นองคิดวาจะเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ไปไดอยางไร 

• นองจะสรางความเชื่อม่ันใหตัวเองเพ่ิมข้ึนไดอยางไร ? 

• นองอยากทําเรื่องนี้มากนอยแคไหน ? บอกประโยชนของงานนี้หนอยวามีอะไรบาง ? 

• นองคิดวานองมีจุดเดนในเรื่องใดบาง ? ไหนลองชมตัวเองใหฟง  หนอยซิ !  

• นองภาคภูมิใจในอดีต เรื่องอะไรบาง ? เลาใหพ่ีฟงหนอยซิ ? 

• เหตุการณนี้ ถาจะวิเคราะหในดานดี นองมองวาเปนอยางไร 

• นอกจากโคชควรมีทักษะในการตั้งคําถามแลว โคชยังตองเปนผูฟงท่ีดีเพ่ือ 
คนหาอารมณท่ีซอนอยู การเปนผูฟงท่ีดี คือ สบตา ยิ้มในจังหวะท่ีเหมาะสม อยาสนใจสิ่งอ่ืน  

• จดบันทึกเม่ือจําเปน สนใจภาษากาย  อยาขัดจังหวะยกเวนถามเพ่ิมเติม 
เม่ือสงสัย พูดทวนบาง เชน “ถาพ่ีเขาใจถูก คุณกําลังมีปญหากับ.....” 

 สําหรับการคนหาอารมณท่ีซอนอยูเปนเรื่องยาก แตจําเปนตองคนหาใหได เพ่ือท่ีจะได
ผอนคลาย เชน  บางครั้งนอง ๆ มีความกังวลหรือความกลัวซอนอยู โคชตองคลายความกังวลหรือ
ความกลัวเหลานั้น ดวยการปลอบใจและใหความม่ันใจวาโคชชี่เปนคนเกงในดานใด แตมีขอท่ีตอง
ปรับปรุงเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จเพ่ิมข้ึน 
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          3. ข้ันวางแผนการปฏิบัติการ  ข้ันวางแผนการปฏิบัติการประกอบดวย การตกลงเปาหมาย
รวมกัน สรางแผนปฏิบัติงานใหเขาใจตรงกันท้ัง 2 ฝาย โคชตามแผน และติดตามประเมินการโคช 
             3.1) การตกลงเปาหมายรวมกัน เปนข้ันตอนสําคัญท่ีตองเขาใจใหตรงกัน   ถายังมีขอสงสัย
ตองทําความเขาใจใหตรงกัน โดยใช 

• การถามและกระตุนใหเกิดมุมมองท่ีแตกตางกัน 

• นําเสนอขอคิดเห็นตางๆ 

• สรางความเขาใจ 

• มีขอตกลงรวมกัน 

• ถายังมีขอสงสัยในขอตกลงใหเริ่มทําขอแรกใหม 
 

ตัวอยางคําถามเพ่ือใหโคชชี่ กําหนดเปาหมายการเปลี่ยนแปลงตัวเอง เชน 

• นองตัดสินใจวาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องอะไรบาง ? 

• นองสรุปวาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อง ............นี้ ใชหรือไม ? 

• นองตั้งใจจะลงมือทําเม่ือไหร ? 

• นองคาดวาจะแลวเสร็จเม่ือไหร ? 

• นองกําหนดเปาหมายอยางไรกับเรื่องนี้ ? 

• เยี่ยมจริง ๆ นองชวยสรุปเรื่องท่ีตองการเปลี่ยนแปลงอีกทีซิ ? 

• พ่ีสรุปวา เรามีเปาหมายท่ีนองจะเปลี่ยนแปลงรวมกัน ดังนี้.......ใชไหม  
 

             3.2) สรางแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันท้ังสองฝาย โดย 

• มีคําบรรยายเก่ียวกับสถานการณท่ีเปนปญหาในปจจุบัน 

• มีเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เชน ตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเสนอ
ขอมูลทางการพยาบาล ในรูปแผนภูมิแทงและแผนภูมิวงกลมได 

• กําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน เชน 1 เดือน 

• กําหนดข้ันตอนการปฏิบัต ิ

• ระบผุลท่ีคาดวาจะไดรับ   

• กําหนดบทบาทของโคชและโคชชี ่เชน การพบกันเปนระยะเพ่ือใหขอมูล         
เปนแนวความคิดท่ีสามารถนําไปปฎิบัติตามได              

• สามารถวางแผนการโคชทางการพยาบาลไดงายข้ึน 

• เรียนรูการใชคําถามในแตละข้ันตอนของกระบวนการพยาบาลไดงายข้ึน 

• กําหนดแนวทางการโคชทางการพยาบาลไดงายข้ึน 

• เกิดความเชื่อม่ันตัวเองในการทําบทบาทโคชมากข้ึน 

• กระตุนใหเกิดการนําไปโคชทางการพยาบาลเร็วข้ึน 
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  3.3) เริ่มการโคชตามแผนปฏิบัติการ 
            3.4) ใหและรับขอมูลปอนกลับ มีท้ังท่ีเปนการกระทําท่ีดีและในสวนท่ีตองปรับปรุง พัฒนา
ตอไป แตตองไมใชการตําหนิ ซ่ึงเคล็ดลับของขอมูลปอนกลับท่ีดี คือ 

• เนนเพ่ือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หามใชเพ่ือการวิจารณ 

• เนนในประเด็นท่ีสามารถปรับปรุงไดในอนาคต 

• ใหขอมูลปอนกลับทันทีเพ่ือการปรับปรุง 

• เนนท่ีพฤติกรรม ไมใชการตําหนิบุคลิกภาพหรือความคิดของโคชชี ่

• มีความเฉพาะเจาะจง เชน ไมบอกวา “คุณทําไดดีมากในการประชุมวันนี้” แต   
   ควรบอกวา “คุณสามารถสื่อสารไดดีมาก ในการใหขอมูลสําหรับการประชุมครั้งนี”้ 

• มีความจริงใจ    

• มุงเฉพาะปจจัยท่ีควบคุมได                                                    
  4. ข้ันติดตามและประเมินผลการโคช การโคชท่ีมีประสิทธิผล ตองมีการติดตามและสังเกต

ความกาวหนา การติดตามผล เปนโอกาสท่ีจะชมเชยผลงานของโคชชี่ท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหโคชชี่ได
ทบทวนตนเองหากมีขอบกพรอง เปนโอกาสท่ีโคชจะสอนและใหขอมูลปอนกลับโคชชี่อยางตอเนื่อง 
หากตองมีการปรับแผนปฏิบัติการ ควรปรับในระหวางการประชุมติดตามผล 
 จะเห็นวาในแตละข้ันตอนของการโคช  โคชตองมีความสามารถในการใชทักษะท่ีสําคัญขางตน
เปนอยางดี จึงจะทําใหโคชชี่บรรลุเปาหมายของตนเองได  
 

                   

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

120 
 

การประยุกตใชการโคชในงานการพยาบาล ของผูนําทางการพยาบาล 
 หลังจากท่ีไดเรียนรูเรื่องของการโคช มาพอสมควร ตอไปจะเปนการนําการโคชมาทดลองใช
ในงานการพยาบาล จากกรณีตัวอยางตอไปนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการใชคําถามตาง ๆ ซ่ึงเปนทักษะท่ี
สําคัญ ตองอาศัยการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ จึงจะทําใหโคชมีความม่ันใจและเกิดความชํานาญข้ึน 
กรณีศึกษาดังกลาวจะชวยทําใหเรา 

•  เห็นภาพของการโคชในงานการพยาบาลมากข้ึน  

•  สะทอนเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการโคช 

•  เปนแนวความคิดท่ีสามารถนําไปปฎิบัติตามได 

•  สามารถวางแผนการโคชทางการพยาบาลไดงายข้ึน 

•  เรียนรู การใชคําถามในแตละข้ันตอนของกระบวนการพยาบาลไดงายข้ึน 

•  กําหนดแนวทางการโคชทางการพยาบาลไดงายข้ึน 

•  เกิดความเชื่อม่ันตัวเองในการทําบทบาทโคชมากข้ึน 

•  กระตุนใหเกิดการนําไปโคชทางการพยาบาลเร็วข้ึน 

จุดประสงคของการโคชในสถานการณตัวอยาง คือ 
1. เพ่ือใหโคชสามารถคิดคําถามท่ีเหมาะกับคําพูดของโคชชี่ได 
2. เพ่ือใหโคชมองเห็นวา “การใชเพียงคําถาม”ก็สามารถทําใหโคชชี่คิดวิธีการของตัวเองได 

โดยไมตองรีบใหคําตอบ  
3. เพ่ือสรางแนวทางใหกับโคช กรณีท่ีมีโคชชี่คลาย ๆ กับตัวอยาง ทําใหสามารถดําเนินการ

โคชไดงาย 
4. เพ่ือเปนตัวอยาง “ Dialogue” ระหวางโคชกับโคชชี่ ทําใหโคชเขาใจความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

ระหวางการโคชไดมากข้ึน 
สิ่งท่ีควรทํากอนการโคช โคชอาจคิดไวกอนวา “โคชชี่จะพูดอะไรเก่ียวกับเรื่องดังกลาวบาง” เพ่ือท่ี
โคชอาจเตรียมคําถามท่ีเก่ียวของไดดีข้ึน 
 
1. ตัวอยางการโคชทางการพยาบาลในหัวขอ “การประเมินสภาพผูปวย (assessment)” 

สถานการณ : หญิงตั้งครรภ G2P1 รับไวเปนผูปวยใน ดวยอาการ เจ็บครรภ ไมมีน้ําเดิน มีมูก
เลือด กอนมาโรงพยาบาล 2 ชั่วโมง ตรวจภายใน พบวา Cx เปด 2 cm. eff. 25 % station -1 ถุง
น้ําคร่ํายังไมแตก จํา LMP ไมได อายุครรภ 36 สัปดาห by U/S นอนโรงพยาบาล ครบ 24 ชั่วโมง ยัง
ไมมีความกาวหนาการคลอด จากบันทึกทางการพยาบาล 3 เวร เชา/บาย/ดึก ไมพบการวางแผนการ
พยาบาลสําหรับหญิงตั้งครรภรายนี้  ในฐานะหัวหนางานการพยาบาล ทานจะโคชพยาบาลเวรเชา 
เจาของ Case นี้อยางไร 
 โคช :  อาการผูคลอดรายนี้เปนอยางไร ชวยเลาอาการในเวรท่ีผานมาใหพ่ีฟงหนอยซิ 
พยาบาลเจาของไข : ยังเหมือนเดิมคะปากมดลูกไมเปดเพ่ิม contraction ยังไมสมํ่าเสมอ ถุงน้ํายัง
อยู 
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โคช :  ท่ีวา contract ไมสมํ่าเสมอ เปนอยางไร แลววางแผนเก่ียวกับการคลอดไวอยางไรกันบางละ ? 
ให IV คนไขไปแลวนี่ 
พยาบาลเจาของไข : ก็รอใหเจ็บครรภจริงกอนคะ แลวคนไขก็ยังไมเจ็บเทาไหร เลย interval 
ประมาณ 5-6 นาที duration 35 – 40 วินาที eff. 50% station 0 มีความกาวหนาของการคลอด
เหมือนกันคะแตชากวามาตรฐาน ท่ีควรจะเปน ท่ีให IV ไวเพราะเวรเม่ือวานเห็นวา คนไขทองท่ี 2 มี
มูกเลือด ปากมดลูกเปด  2 cm. นาจะคลอด จะรายงานหมอ ใหกระตุนการคลอด  ก็ไมคอยแนใจ 
เพราะอายุครรภแค 36 สัปดาห by U/S คะ 
โคช : แลวทําอยางไรถึงจะม่ันใจวาขอมูลท่ีได เพียงพอตอการตัดสินใจหรือยัง ไดมีการประเมินสภาพ
และรวบรวมขอมูลอยางไรบาง ?   
พยาบาลเจาของไข : หนูดูจากสมุดฝากครรภแลว อายุครรภไดเทากันคะ  ถากระตุนการคลอดเกรง
วาจะเปนการคลอดกอนกําหนด 
โคช : ขอพ่ีดูสมุดฝากครรภหนอ ย (โคชเห็นสิ่งท่ีพยาบาลประเมินอายุครรภ ผิดพลาดจากปจจุบัน 3 
สัปดาหเนื่องจากหนวยฝากครรภบันทึกขอมูลผิด) ดังนี้ 

วันท่ี 12/4/56    ผลการตรวจ U/S ได  26+6  สัปดาห 
           วันท่ี 12/5/56    ลงบันทึกอายุครรภ    30  สัปดาห  (32 สัปดาห)      
           วันท่ี 12/6/56    ลงบันทึกอายุครรภ    34  สัปดาห  (35 สัปดาห) 
           วันท่ี  3/7/56     ลงบันทึกอายุครรภ    36  สัปดาห  (38 สัปดาห) 
 
  

 

 

 

 

    

 

 

ถาเปนเม่ือกอน ไมอยากคิดเลยวา นองพยาบาลคนนี้จะโดนการนิเทศงานแบบไหน ชางโชคดี
ท่ีพ่ีเปลี่ยนการนิเทศงานโดยใชเทคนิคการโคชนะเนี่ย  สิ่งท่ีโคชตองทําตอไปคือ ทําอยางไรใหนอง
พยาบาลคนนี้ ยอมรับวามีการประเมินและรวบรวมขอมูลคลาดเคลื่อนไป สาเหตุเกิดจากอะไร       
ไดประสบการณอะไรจากเหตุการณนี้บาง 
โคช :  เราจะประเมินซํ้าไดอยางไร เพ่ือใหม่ันใจวาอายุครรภครบกําหนดหรือไม 
พยาบาลเจาของไข :  เดี๋ยวหนูตรวจสอบขอมูลจากสมุดฝากครรภอีกทีคะ   
หลังจากไดทบทวนขอมูลจากสมุดฝากครรภ ตรวจสอบวันท่ีทํา U/S และนับอายุครรภใหมอีกรอบ ทํา
ใหนองพยาบาล  พบวา อายุครรภ ณ ปจจุบัน เทากับ   38 สัปดาห กับ  2 วัน จึงไดรายงานแพทย 
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เก่ียวกับอาการของผูคลอดวาไมมีความกาวหนาของการคลอดอยางเหมาะสม ตองการใหแพทยชวย
ชักนําการคลอด แพทยไดเจาะถุงน้ําคร่ําและใหยาเรงคลอด  อีก 30 นาทีตอมา หญิงตั้งครรภรายนี้ 
คลอดปกติ ไดทารกเพศชาย น้ําหนัก 2,420 กรัม                                                          

จากกรณีดังกลาวจะเห็นไดวา  หากเราใชวิธีสอนการปฏิบัติงานเหมือนเดิม เราก็จะบอกให
นองไปรายงานแพทยเลย ทําใหเขาขาดการเรียนรูวา อะไรเปนสิ่งท่ีทําใหเขาไมสามารถตัดสินใจ
ปฏิบัติการพยาบาลตอไปได เนื่องจากเขาไมม่ันใจในขอมูลท่ีมีอยูและ  ไมพยายามท่ีจะคิดหรือประเมิน
ขอมูลซํ้า ซ่ึงลักษณะการปฏิบัติงานเชนนี้ เรามักพบไดจากการทํางานประจําทุก ๆ วัน ของพยาบาล 

2. ตัวอยางการโคชทางการพยาบาลในหัวขอ “การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับการบริหารยาตาม
วงรอบเวลาจริง (Real Time) แทน การบริหารยาตามวงรอบเวลามาตรฐาน (Run Time)” 
สถานการณ : หอผูปวยกําหนดนโยบายการบริหารยาแกผูปวย ตองบันทึกเวลาในการใหยาตามเวลา 
ท่ีใหจริง การปฏิบัติงานประจําของพยาบาล มีพฤติกรรมในการทํากิจกรรมเหลานี้ คือ นํายาไปให
ผูปวยแลวกลับมาเซ็นชื่อ บางคนก็เซ็นชื่อกอนแลวคอยนํายาไปให ทานจะโคชพยาบาลเหลานี้อยางไร 
เม่ือสังเกตเห็นพฤติกรรมเชนนี้ 
โคช :      หอผูปวยของเรามีการกําหนด มาตรฐานการใหยาไวอยางไรกันนะ 
พยาบาล : ตองใหยาผูปวยแบบ Real Time คะ 
โคช :      แลวนองมีความคิดเห็นอยางไร เก่ียวกับวิธีปฏิบัติแบบนี้คะ 
พยาบาล : หนูวาถาในหอผูปวยท่ีมียานอย  ๆ ก็นาจะทําไดดีกวา หอผูปวยท่ีมีคนไขมาก  ๆ นะคะ  
เพราะบางครั้งคนไขคนหนึ่ง ก็มียาตั้งหลายตัว 
โคช :      นองเห็นประโยชนอะไร ของการใหยาแบบ Real Time บางม๊ัย 
พยาบาล : สําหรับหนูคิดวา ประโยชนขอแรกของการใหยาแบบ Real Time คือ ผูปวย              
ไดรับยาตรงตามเวลา เกิดความคลาดเคลื่อนนอย โดยเฉพาะหากเปนยาท่ีตองใหกรณีฉุกเฉิน เชน ยา
ท่ีใชในการชวยชีวิต  แลวยังมียาประเภทท่ีใหเพ่ือการรักษา เชน ยาปฏิชีวนะตาง ๆ เพราะมีผลตอ   
การออกฤทธิ์อยางตอเนื่อง 
โคช :      ถาการบริหารยาดังกลาวมีประโยชน อยางท่ีนองกลาวมาท้ังหมด เพราะเหตุใดยังมีนอง ๆ 
พยาบาลสวนใหญยังไมยอมรับวิธีการดังกลาว 
พยาบาล : บางทีอาจเปนเพราะ เรายังเคยชินกับวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ อยูคะ แลวหนู ก็เห็นวาท่ี
พวกหนูทํา ก็ไมเห็นคนไขเปนอะไร การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานมันก็อาจตองใชเวลา  
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โคช :     ถาอยางนั้น นองคิดวา ถาตองการเปลี่ยนแปลง นองจะมีวิธีการอยางไร  และตองใช             
เวลานานเทาไร ? 
พยาบาล : หนูจะทดลองทําใหไดจริง ในเวรท่ีคนไขไมมาก และเริ่มทําในคนไขท่ีหนูไดรับมอบหมาย
กอน เพราะเวลานี้หัวหนาก็กําหนดใหทําอยูแลว แตเวลาปฏิบัติจริง พวกหนูก็ยังไมคอยไดทํากัน 

จากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตน คงจะทําใหเห็นแนวทางในการโคชทางการพยาบาลได  
ชัดเจนข้ึน ประเด็นสําคัญ คือ ทําอยางไรจะชี้ใหโคชชี่เห็นชองวาง ( gap) และยอมรับในสิ่งท่ียังมี  
ความแตกตาง และไดคนหาแนวทางปฏิบัติดวยตัวของเขาเอง ดังนั้นเม่ือโคชไดใชทักษะการตั้งคําถาม  
เพ่ือใหโคชชี่ยอมรับท่ีจะพัฒนา  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแลว ตอไปก็จะเปนข้ันตอน
ในการท่ีจะวางแผน ทําแผนปฏิบัติการตอไป โดยใชเครื่องมือตาง ๆ   ซ่ึงตัวอยางขางตนนี้เปนการใช 
GROW MODEL เปนกรอบในการโคช ซ่ึงรายละเอียดของ  GROW  MODEL เปนดังท่ีจะกลาวตอไป 
รูปแบบการโคช โดยใช  GROW Model 
      ตองมี Topic  และทําความเขาใจกับประเด็น ตกลงรวมกันวา จะคุยกันเรื่องอะไร 

GROW   Model โคชชี ่
Goal เปาหมายของโคชชี่  :  อยากเห็นผล หรือไดอะไรจากการคุย

กันครั้งนี้ 
Reality โคชชี่ไดทบทวน และมองเห็น เขาใจ ในสถานการณ 

ขอเท็จจริง วา เกิดอะไรข้ึน 
Options มีทางเลือกอะไรบางท่ีโคชชี่ มองเห็นแนวทางท่ีเปนไปได โดย

โคชชี่ตองตัดสินใจเลือกดวยตนเอง ในการนําไปเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือแกปญหา 

Will สรุปแลวตัดสินใจวาจะทําอะไรบาง ตองมีความมุงม่ันในการ
ทําตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุ goal 

 
PQC + GROW MODEL 
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G – Goal  หมายถึง การตั้งเปาหมายรวมกันระหวางโคชและผูรับการโคช โดยผานการทํา   
ความเขาใจและการตกลงกันท้ังสองฝาย ลักษณะของเปาหมาย คือ 

• มีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน 

• สามารถวัดได  

• มีความทาทาย 

• มีการกําหนดระยะเวลา 

• สามารถจัดการได   

• มีแรงจูงใจ     
 R – Reality  หมายถึง การท่ีโคชตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผานคําถามปลายเปดตางๆ 
เชน ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร และทําไม เพ่ือสรุปและสรางความเขาใจขอมูลท่ีถูกตองใหแกท้ังสองฝาย 
 O – Options  หมายถึง  การคนหาทางเลือกท่ีจะไปสูเปาหมายรวมกัน ดวยตัวของโคชชี่เอง 
 W – Will หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย เปนหนาท่ีของโคชท่ีจะตอง
กระตุนโคชชี ่
 สําหรับ PQC ไดแก 
 P – placement หมายถึง การเปดและตั้งประเด็น การเริ่มตนการสนทนาระหวางโคชกับ
ผูรับการโคช เพ่ือคนหาผลการโคชท่ีตองการ ระบุวัตถุประสงคและสิ่งท่ีผูรับการโคชควรทํา เปนการ
ตกลงยินยอมพรอมใจท้ัง 2 ฝายท่ีจะเริ่มเขาสูกระบวนการโคช 
 Q – questioning หมายถึง สิ่งท่ีโคชควรคํานึงถึงในการถาม คือ มารยาทในการถาม ตอง
ระวังคําถามท่ีจะกระทบกระเทือนผูอ่ืน เลือกใชคําใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เปนการใหเกียรติผูท่ี  
ถูกถาม รวมถึง การใชภาษาตองกะทัดรัด ชัดเจน ไมถามพรอมกันหลายประเด็น 
 C – clarifying หมายถึง การทําความกระจาง เปนสิ่งท่ีโคชตองทําความเขาใจกับผูรับ  
การโคชใหชัดเจนเก่ียวกับเบื้องหลังคําพูดของผูรับการโคช เหมือนการสรุปประเด็นวาเขาใจตรงกันกับ
ท่ีผูรับการโคชพูดหรือไม ควรใชคําท่ีกระชับ   

เครื่องมือสําหรับการโคชงาน 

กอนท่ีเราจะโคชงานใคร เราอาจจําเปนตองสํารวจตัวเองกอนเบื้องตนวาเรามี ความรูพ้ืนฐาน
และทักษะ คุณสมบัติของการเปนโคชหรือไม 

แบบประเมินความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการโคช  
1. ขอใดตอไปนี้เปนคําอธิบายเก่ียวกับการโคชงานท่ีผิด ? 

ก. การโคชงานคือการกระตุน จูงใจใหบุคคลดึงศักยภาพตนเองออกมาใชใหมากท่ีสุดเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

ข. การโคชงาน คือ พ้ืนฐานของการเรียนรูและพัฒนา 
ค. การโคชงาน คือ การถือโอกาสแกไขพฤติกรรมหรือการกระทําของคนอ่ืน  
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2. เนื่องจากการโคชงาน เปนเรื่องของการสรางขอตกลงรวมกัน ดังนั้นจึงอาจไมใชกลยุทธท่ีเหมาะสม
สําหรับทุกสถานการณเสมอไป สถานการณใดตอไปนี้ท่ีตองอาศัยการชวยเหลือโดยการโคชงาน  
 ก. ในระหวางการรายงานผลในท่ีประชุม ผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งดูเหมือนจะหวาดกลัวใน
การรายงานขาวรายใหทุกคนทราบ 
 ข. ลูกคาเกาฟองวาผูใตบังคับบัญชาของคุณตอบคําถามเก่ียวกับสินคาไมได  
 ค. คุณบังเอิญไดยินผูใตบังคับบัญชาใหคําสัญญากับลูกคาเปนม่ันเปนเหมาะในสิ่งท่ีทําไมได  
3. เม่ือใดเราจึงควรโคชงาน 
 ก.  โคชงานปละครั้ง อยางเปนทางการ 
 ข.  โคชงานอยางตอเนื่อง 
     ค. ทุกไตรมาส 
4. การใชคําถามปลายเปดมีความเหมาะสมมากกวาการใชคําถามปลายปด  ในสถานการณใด ? 
 ก. ตองการคําตอบท่ีเจาะจง หรือเพ่ือยืนยันสิ่งท่ีผูอ่ืนพูด  
 ข. ตองการคนหาทางเลือก หรือเขาใจทัศนคติและความตองการ  
 ค. ตองการรูวาใครเปนคนทําเรื่องอะไร 
5. ในระหวางท่ีคุณดําเนินการโคชงานอยูนั้น ขอแนะนําใดตอไปนี้ท่ีผิด ? 
 ก. สรางตัวเลือก โดยโคชงานอยางนอย 3 หัวขอ 
 ข. สนใจท่ีพฤติกรรม มิใชบุคลิกหรือทัศนคติของผูรับการโคชงาน  
 ค. เจาะจงหัวขอในการโคชงานโดยหลีกเลี่ยงการโคชในประเด็นท่ัว ๆ  ไป 
6. ผูโคชงานควรจะใหขอมูลปอนกลับในชวงใดของกระบวนการโคชงาน 
 ก. หลังการพูดคุยเสร็จสิ้น  
 ข. ทายวาระการโคชงานแตละครั้ง  
 ค. เร็วท่ีสุดและบอยครั้ง  
7. ขอใดคือสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของการโคชงานท่ีมีประสิทธิผล 
 ก. การไดรับความไววางใจ  
 ข. เปนผูฟงท่ีดี  
 ค. เลือกลักษณะการโคชงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
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แบบประเมินทักษะและคุณสมบัติของโคช 

รายการประเมินตนเองสําหรับโคช ใช ไมใช 
1. คุณสนใจเรื่องการพัฒนางานทางการพยาบาลของลูกนองมากกวาผลงานในระยะสั้นใช
หรือไม 

  

2. คุณใหอิสระในการทํางานกับนองพยาบาล และในขณะเดียวกันก็ใหการ สนับสนุนชวย
อํานวยความสะดวกแกพวกเขาดวยใชหรือไม 

  

3. คุณตั้งเปาหมายไวสูง แตเปนเปาหมายท่ีมีความเปนไปไดใชหรือไม    
4. คุณทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีใหแกนอง ๆ พยาบาล หรือไม   
5. คุณไดบอกถึงเปาหมายของหนวยงาน และพฤติกรรมท่ีควรกระทําใหนอง ๆ พยาบาล
รับทราบทุกครั้งกอนเริ่มการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใชหรือไม 

  

6. คุณและลูกนองรวมกันคิดหาวิธีการใหม ๆ ในการทํางานใชหรือไม   
7. กอนใหขอมูลปอนกลับ ( feedback) แกลูกนอง คุณไดมีการสังเกตพฤติกรรมหรือ        
ผลการปฏิบัติงานของเขา โดยปราศจากอคติใชหรือไม 

  

8. คุณไมไดใชความคิดเห็นหรือสมมติฐานสวนตัว ในขณะท่ีสังเกตพฤติกรรมหรือผลการ
ปฏิบัติงานของลูกนองใชหรือไม 

  

9. คุณไดตรวจสอบสิ่งท่ีสังเกตเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมของนอง ๆ พยาบาล กอนท่ีจะลงมือ
ดําเนินการใด ๆ ใชหรือไม 

  

10. คุณหลีกเลี่ยงการใชผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนมาตรฐานในการวัดผลการ
ปฏิบัติงานของผูอ่ืนใชหรือไม 

  

11. คุณใหความใสใจและมีสมาธิในการรับฟงสิ่งท่ีนอง ๆ พยาบาลพูดใชหรือไม   
12. คุณไดสอบถามนอง ๆ พยาบาลทุกครั้ง เพ่ือความชัดเจนของสิ่งท่ีไดฟงในระหวางการ
สนทนาใชหรือไม 

  

13. คุณใชภาษากายเพ่ือชวยใหอีกฝายหนึ่งไดพูดในสิ่งท่ีเขาตองการบอกในระหวางท่ี
สนทนากับคุณใชหรือไม 

  

14. คุณใชคําถามปลายเปดเพ่ือสนับสนุนใหเกิด การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางทีมการพยาบาลใชหรือไม 

  

15. คุณใหขอมูลปอนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงในเรื่องของพฤติกรรมและผลลัพธท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมนั้น ๆ มากกวาการใหความคิดเห็นท่ีคลุมเครือหรือในประเด็นอ่ืนใชหรือไม  

  

16. คุณใหขอมูลปอนกลับท้ังในเชิงบวกและเชิงลบใชหรือไม   
17. คุณพยายามทําใหนอง ๆ พยาบาลเห็นดวยกับเปาหมายท่ีวางไวและผลลัพธสุดทายท่ี
ตองการใหเกิดข้ึน มากกวาท่ีจะสั่งการใหนอง ๆ พยาบาลทําตามใชหรือไม  

  

18. คุณเตรียมตัวลวงหนากอนลงมือโคชใชหรือไม   
19. คุณมักจะติดตามผลท่ีไดจากการโคชชิ่ง เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการโคชชิ่งมีความ
คืบหนา ตามแผนงานท่ีวางไวใชหรือไม 
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หากเรามีคุณลักษณะของโคช พรอมท้ังใชทักษะขางตนในการโคชแลว พยาบาลรุนนองจะมี       
ความเชื่อม่ันในตัวเราและหันหนามาขอความชวยเหลือเราท้ังในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว 
         ถาเราตอบ “ใช” สําหรับคําถามสวนใหญ เราก็มีแนวโนมท่ีจะเปนโคชท่ีดีแนนอน 
         ถาเราตอบ “ไมใช” สําหรับคําถามบางขอหรือคําถามสวนใหญ ก็จะเปนโอกาสท่ีดีใน        
การพัฒนาทักษะการโคชของเรา ใหดีข้ึนไดอยางไรบาง 
                           
การวางแผนสําหรับการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 

      โคชตองเปนผูฟงท่ีดี ดังนั้นโคชควรจะไดประเมินตนเอง วา เปนผูฟงท่ีดีหรือเปลา 
แบบประเมินตนเองในการเปนผูฟงท่ีดี “คุณเปนผูฟงท่ีดีหรือเปลา” 

ในขณะที่ผูอ่ืนกําลังพูดอยูนั้น ฉัน............... บอย 
คร้ัง 

บาง 
คร้ัง 

นอย
คร้ัง 

1. คิดตามวาจะตอบอะไรด ี      1      3      5 
2. สบตาผูพูดตลอดเวลา      5      3      1 
3. จดบันทึกบางเปนคร้ังคราว      5      3      1 
4. จับความรูสึกจากคําพูด      5      3      1 
5. วอกแวกคิดเร่ืองอ่ืนขณะที่เขากําลังพูดอยู      1      3              5 
6. มองหนาผูพูด      5      3               1 
7. สังเกตภาษากาย (ทาทาง , ภาษามือ)      5      3      1 
8. พูดขัดจังหวะ      1              3       5 
9. เสียสมาธิเพราะมัวกังวลเร่ืองเวลา      1        3      5 
10. ฟงโดยไมดวนสรุปเสียกอน      5      3                1 
11. ถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหเขาพูดตอ      5      3      1 
12. ถามย้ําโดยใชคําพูดของตัวเองเพื่อยืนยันความเขาใจ      5      3      1 
           รวมคะแนนแตละคอลัมน    
           รวมคะแนนทั้งหมด  
การประเมินผล 
   44 - 60 =คุณเปนผูฟงที่เอาใจใสและเปนผูฟงที่ดีมาก 
   28 - 43 =คุณเปนผูฟงที่ดีและสามารถปรับปรุงทักษะ
ดานนี้ไดอีก 
   12 – 27 =คุณตองปรับปรุงทักษะการเปนผูฟงที่ด ี

 
 
เม่ือเราทําการโคช ใครสักคน นั่นหมายความวา ผูท่ีไดรับการโคชมีความตองการท่ีจะเปลี่ยน แปลง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ในการทํางานใหดีข้ึน ดังนั้นข้ันตอไป คือ การวางแผนในการทําใหผูไดรับ
การโคช เห็นประโยชนและยอมรับท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
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แบบฟอรมการใหขอมูลปอนกลับ 

การสนทนาขณะโคช ลักษณะพฤติกรรม
ท่ีด ี

ลักษณะพฤติกรรม 
ท่ีตองการปรับปรุง 

บรรยากาศ 

• ผอนคลาย 

• ไมเปนทางการ 

• สิ่งแวดลอมตองเอ้ือตอการ
สนทนาและการเรียนรู 

  

ความชัดเจน 

• ระบุเปาหมายของการโคช
อยางชัดเจน 

  

การมีสวนรวม 
การสื่อสารแบบสองทาง จะชวยทํา
ใหไดเปาหมาย ดวยการใช 

• คําถามท่ีดีและทรงพลัง 

• การฟงอยางตั้งใจ 

• การสังเกตพฤติกรรม 

• การใหขอมูลปอนกลับ
ทางบวก 

  

 
          สิ่งท่ีโคชชี่จะไดจากการใชแบบฟอรมการใหขอมูลปอนกลับ คือ  

                  
    “ เปาหมายที่โคชช่ีตองพัฒนา” 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล 
 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

130 

 เพ่ือสัมภาษณ ผูนําทางการพยาบาล รายบุคคลดานความคิดเห็นเก่ียวกับ ทักษะการ โคช
ในสภาพการณปจจุบัน รูปแบบการพัฒนาบุคลากร การนิเทศงาน การประเมินผลการปฏบิัติงานและ
ขอจํากัดในการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการพยาบาล ของผูนําทางการพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) เพ่ือนําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหกรอบแนวคิด กําหนด ทักษะการโคช 
ของผูนําทางการพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ สังเคราะหเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางคูมือ 
การพัฒนาทักษะการโคช ของผูนําทางการพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
 
1. ทานคิดวาบุคลากรทางการพยาบาล ปจจุบันมีผลการปฏิบัติงานในการทํางานเปนอยางไร 
 กรุณายกตัวอยางสมรรถนะท่ีทานคิดวา บุคลากรทางการพยาบาลตองไดรับการพัฒนา  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ทานใชเทคนิค หรือวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล อยางไรบาง ท่ีผานมาทําอยางไร และ
ประเมินผลไดอยางไรวามีบุคลากรทางการพยาบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท่ีผานมามีอุปสรรค ขอจํากัด อะไรบางในการพัฒนาของบุคลากร และทานมีวิธีการจัดการอยางไร 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทานเคยใชหรือเคยทราบเก่ียวกับแนวคิดการโคช ( coaching) มาบางหรือไม ชวยเลาใหฟงวาทาน
ทําอยางไร มีใครบางท่ีมีสวนเก่ียวของ ทําดวยกระบวนการแบบใด ผลของการใชเปนอยางไร 
ประเมินผลอยางไร ใชอะไรเปนตัวชี้วัดเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ในฐานะหัวหนางาน ทานมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรอยางไรบาง  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสุมลา  พรหมมา 
วันเดือนปเกิด 07 กุมภาพันธ 2507  
สถานท่ีเกิด อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่ีอยู 35/3/6 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตําบลหนาเมือง  

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เบอรโทรศัพท 086-3555272 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลบางปะกง 

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประวัติการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พ.ศ. 2533 
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการพยาบาล 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. 2543 
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