
หลกัสตูร “ผูน้ ำด้ำนกำรป่ำไม้ ระดบัต้น” รุ่นท่ี 5
หวัข้อ

กำรเป็นโค้ช (Coaching) กำรเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring)
และกำรให้ค ำแนะน ำ (Consulting)

วิทยำกร
ดร.วสิษฐ ์พรหมบตุร

Certified ICI Executive & Life Coach

www.lifealignmentor.com

19 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562

http://www.lifealignmentor.com/


ประวตัแิละผลงานย่อ : ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Thailand Leading Organization Transformational Coach, Mentor & Consultant

Got Certified/Trained by TOP Mega Gurus in the WORLD

• การศึกษา

 ปริญญาเอก : ดา้นการบริหารธุรกิจ
(การพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละ
องคก์าร) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยย์

 ปริญญาโท : การวางแผนภาคและการ
วางผงัเมือง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปริญญาตยรี : เทคโนโลยีภมูิทศัน์
(เหรียญเงิน) สถาบนั
เทคโนโลยีการเกษตยรแม่โจ้
(มหาวิทยาลยัแม่โจ)้

• Certified

 Management Development 
Consultant, Leadership, 
Diagnostic, Coaching, NLP, , 
Hypnotherapist, Psychometric 
etc.

• ประสบการณแ์ละผลงาน

 ความเช่ียวชาญ ท่ีปรกึษาพฒันาองคก์รมากกวา่ 200 หนว่ยงาน
• ·การบรหิารยทุธศาสตยร ์ / การจดัการเชิงกลยทุธ ์ (Strategic Management)
• การพฒันาองคก์รและการบรหิาร – ปรบัเปลี่ยนองคก์ร (Organization 

Development, Change & Transformation)
• การพฒันาระบบ HR และการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์
• การปรบัเปลี่ยน / ปรบัปรุงกระบวนการ (Process Re – Design / 

Improvement)
• การบรหิารคณุภาพ (Quality Management) เนน้การพฒันาคณุภาพทั่วทัง้

องคก์ร (Total Quality Management : TQM) และการพฒันาคณุภาพการ
บรกิาร (Service Quality)

• การออกแบบโครงสรา้งเงินเดือน และระบบบรหิารเงินเดือน
(Compensation Management) และการบรหิารผลงาน (Performance 
Management)

• การโคช้งานเพื่อความส าเรจ็ การพฒันาภาวะผูน้  า และการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตย (Coaching : Life Coaching, Success Coaching, Brain-Base 
Coaching)

• การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ (Human Resource Development)
• การพฒันาวฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture)
• การจดัการความรู ้ (Knowledge Management) / การสรา้งองคก์รแห่งการ

เรยีนรู ้(Learning Organization) ที่มีศกัยภาพสงู (High Performance
Organization)

• การวิจยัเชิงปรมิาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ (Quantitative and 
Qualitative Research)

TOUCH :
Wasit.p@lifealignmentor.com
wpromburt@gmail.com
www.lifealignmentor.com ; 
โทร. 0 8 5662 5463

http://www.lifealignmentor.com/


ภำคเช้ำ

ภำคบ่ำย
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“ใช้ควำมใส่ใจในกำรสงัเกตและถ่ำยทอด แลกเปล่ียน แบง่ปัน
แก่ผูเ้ข้ำร่วมเรียนรู้ให้สำมำรถปฏิบติัได้ตำมวตัถปุระสงค”์



............................................................................................................................. ..........................................

โครงการ NEO CORPORATION 2561 - โครงการพัฒนาผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ช  - 27 มิ.ย.2562/VDO - เพลง - Forest Gump.MP4
โครงการ NEO CORPORATION 2561 - โครงการพัฒนาผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ช  - 27 มิ.ย.2562/VDO - เพลง - Forest Gump.MP4


รูปแบบการเรียนรู้ : จับคู่หารือ

blah, blah, blah blah, blah, blah



รูปแบบการเรียนรู้ : จับกลุ่มหารือ



ขออนุญาต 
แนะน าวทิยากร

รูปแบบการเรียนรู้

น าเสนอ 
หรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน



การโค้ช
(Coaching)
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ทกัษะ ระดบัคะแนน
(1 - 10)

1.การใหข้อ้มลูก่อนเริม่กระบวนการ (เช่น เริม่
สนทนา ประชุม ฯลฯ)

2.การสรา้งสมัพนัธภาพ/ความไวว้างใจ

3.การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ

4.การตัง้ค าถาม

5.การท าใหห้วัขอ้ทีส่นทนามคีวามชดัเจน

6.การชื่นชม หรอืแสดงความเหน็ในจดุทีด่รีะหว่าง
การสนทนา

12



รำกศพัท์ของค ำว่ำ “coach” แปลว่ำ “รถม้าขนาดใหญ่”
มำจำกภำษำฮงักำรี Kocs (ออกเสียงว่ำโค้ช) ในช่วงกลำงศตวรรษท่ี
สิบห้ำ ค ำน้ีใช้กนัแพร่หลำยในยุโรป ซ่ึงแปลควำมหมำยได้ว่ำเป็น
กำรเคล่ือนย้ำยจำกจุดเอไปจุดบี ด้วยควำมไวท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำ
ได้ ด้วยวิธีท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสมเหตุสมผลในตอนนั้น เน่ืองจำกถนน
หนทำงของยุโรปสมยัเม่ือห้ำร้อยปีก่อนยงัไม่สะดวกสบำยอย่ำงใน
ปัจจบุนั
กลำงศตวรรษท่ีสิบเก้ำ ค ำว่ำ Coach ในมหำวิทยำลยัออกฟอรด์
กลำยเป็นค ำแสลงท่ีมีควำมหมำยว่ำ ติวเตอร์ หรือผู้ ท่ี ช่วยให้
นักศึกษำสอบผ่ำน

ทีม่า : http://thecoach.in.th/about/coaching
13



ดึง

ดนั
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ดึง

ดนั

 ก ำหนดระยะทำง
 ให้คนขึน้หลงั
 ปิดตำ
 ฯลฯ

 อยู่ใกล้ชิด
 กระตุ้น
 ให้ก ำลงัใจ
 ฯลฯ
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(ถำม)

(บอก)

(ปัญหำ) (ทำงออก)

(กำรบ ำบดั/
ให้ค ำปรึกษำหำรือ)

(กำรโค้ช)

(กำรให้ค ำปรึกษำ) (กำรฝึกอบรม)

16



• Coaching แปลเป็นไทยว่าการโค้ช/สอนงาน ซึง่ก็ยงัไม่ชัดเจนเท่ากบัความหมายของค าๆ น้ี
จริงๆ โดยความหมายทีแ่ท้จริงของค าว่า Coaching นั ้นก็คือ การช่วยท าให้ผู้ร ับการโค้ช 
(Coachee) สามารถตระหนักถึงความสามารถของตนเองในการไปสู่เป้าหมายทีต้่องการใน
อนาคตได้ หรือ “Helping people to unlock their potential”
• Consulting แปลเป็นไทยว่าการให้ค าปรึกษาซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ค าปรึกษาในด้านที ่
เชีย่วชาญให้ได้ทางออกทีน่ าไปสู่การจดัการ ตดัสินใจ แก้ไขปัญหา 
• Counselling การให้ค าปรึกษาหารือ เป็นการให้ค าปรึกษาหารือ โดยเน้นไปทีก่ารแก้ปัญหาใน
อดีตทีผ่่านมา เป็นการช่วยให้สามารถทีจ่ะก้าวผ่านปัญหาในอดีตทีอ่าจจะมีผลต่อผลงานใน
อนาคต
• Mentoring หรือภาษาไทยใช้ค าว่า การเป็นพีเ่ล้ียง/สอนงาน ลกัษณะของการเป็นพีเ่ล้ียงก็คือ 
เป็นการน าเอาคนทีมี่ประสบการณ์มากๆ มากให้ค าแนะน าถึงแนวทางต่างๆ ในการท างาน โดย
เน้นไปทีใ่ห้คนๆ นัน้เป็นตวัอยา่งทีดี่ (Role Model) เพือ่ทีจ่ะท าให้เข้าใจวิธีการและแนวทางในการ
ท างานมากขึ้น
• Training แปลเป็นไทยว่าการฝึกอบรม ความหมายง่ายๆ ของค าน้ีกคื็อ การทีพ่นักงานไปเข้าชัน้
เรียน ทีมี่การเรียนการสอน เพือ่เป็นการพฒันาความรู้ ทกัษะในการท างานด้านต่างๆ เป้าหมาย
ของการฝึกอบรมกคื็อ การเพิม่พนูความรู้ ทกัษะใหม่ๆ  ให้กบัโดยอาศยัวิทยากร และผู้ทรงคณุวุฒิ
ทีมี่ความรู้ด้านนัน้มาถ่ายทอดให้ฟังกนั

ทีม่า : ปรบัปรุงจาก https://prakal.wordpress.com
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 เม่ือผูร้บักำรโค้ชขำดควำมรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะท่ีเฉพำะเจำะจงและ
ต้องกำรกำรสอน กำรฝึกอบรม

 เม่ือมีปัญหำอนัเกิดจำกส่ิงท่ีไม่ได้อยู่ในกำรควบคุมของผู้รบักำร
โค้ช

 เม่ือผูร้บักำรโค้ชไม่พร้อม ไม่ได้ยินยอม/อนุญำต

 เม่ือผูร้บักำรโค้ชไม่ต้องกำรกำรเปล่ียนแปลง

 เม่ือมีเวลำจ ำกดัมำก
18



Mindset ของโค้ช
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 คนทกุคนมีศกัยภำพมำกกว่ำท่ีเรำเหน็/มำกกว่ำท่ีเขำเป็น

 คนทุกคนท ำดีท่ีสุดแล้วภำยใต้ทรพัยำกรท่ีตนเองมีอยู่ ณ 
ขณะนัน้

 คนมีควำม ยืดหยุ่ น ในพฤ ติกรรม /คน เร ำสำมำรถ
เปล่ียนแปลง - พฒันำได้

 ไม่มีควำมล้มเหลว มีเพียง "ผลสะท้อนกลบั“

21



ทกัษะส าคญั
ส าหรับการโค้ช

22



ทกัษะส ำคญัส ำหรบักำรโค้ช 

สร้ำงสมัพนัธภ์ำพ/
ควำมไว้วำงใจ

ฟัง

ถาม

สอน
+มอบงาน

การอยู่กบัปัจจุบันขณะ (Be Present)
23



กำรสร้ำงสมัพนัธภ์ำพ/
ควำมไว้วำงใจ

• มหำวิทยำลยั/โรงเรียน

• ควำมสนใจทำงสงัคม

• จงัหวดั

• งำนอดิเรก

• อำหำร

• แนวดนตรี

• สถำนท่ีท่องเท่ียว
• ท่ีท ำงำนเดิม
• อำชีพบุคคลใน

ครอบครวั
• แนวภำพยนตรท่ี์

ชอบ
• อ่ืนๆ

สนทนาและสร้างความคุ้นเคยจากส่ิงเหล่านี้ :

24
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“ผูฟั้งจะฟังได้แค่ 25% ของเน้ือหำทัง้หมดท่ีผูพ้ดูได้ส่ือควำมออกมำ”

เคลด็ลบั 3 ข้อ เพ่ือกำรฟังอย่ำงตัง้ใจ
o หยดุคิด
o หยดุตดัสิน
o หยดุฉำยประสบกำรณ์เดิมของตนเอง 

Listening: The Forgotten Skill 
(By Madelyn Burley-Allen)
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o กล่ำวทวนในใจ
ผู้ฟังควรทวนเน้ือหำตำมผู้พูดทัง้หมด ”ในใจ” เพ่ือให้ตนเอง
สำมำรถจ ำได้ว่ำผูพ้ดูก ำลงัพดูอะไรอยู่

o จดโน้ตเป็นระยะๆ
ถ้ำสำมำรถจดโน้ตได้ ให้จดเน้ือหำของผู้พดูเป็นระยะเพ่ือให้เรำ
สำมำรถย้อนกลบัมำทบทวนภำยหลงัได้

o มีค ำตอบรบัเป็นระยะๆ 
กำรมีกำรตอบรบัเป็นกำรแสดงออกว่ำเรำก ำลงัตัง้ใจฟัง 

เคลด็ลบัส ำหรบักำรฟังท่ีทรงพลงั
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การให้ข้อมูล/ข้อเทจ็จริง

การแสดงความรู้สึกในส่ิงน้ันๆ

การบอกกล่าวความต้องการ

การขอร้อง/ร้องขอ

ความตั้งใจ/เจตนา

กำรฟัง

28
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คณุสมบติั
ควำมต้องกำร

พื้นฐำน

ควำมกลวัจดุแขง็

30



1.ควำมแน่นอน ควำมปลอดภยั ควำมสะดวกสบำย
Certainty / Security / Comfort

2.ควำมไมแน่นอน ควำมหลำกหลำย กำรผจญภยั
Uncertainty / Variety/ Adventure

3.ควำมส ำคญั 
Significance

4.กำรเช่ือมโยงและควำมรกั 
Connection & Love

5.กำรเติบโต 
Growth

6.กำรอทิุศตน / กำรให้ 
Contribution

ควำมต้องกำรพืน้ฐำนของมนุษย ์6 ประกำร
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1.กลวัไม่ดีพอ 
Not good enough

2.กลวัคนไม่รกั 
Not being loved

3.กลวัไม่เข้ำพวก 
Not belong to

ควำมกลวัของมนุษย์

32
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กำรถำม

เชงิรุก
(Proactive)

เชงิรบั
(Reactive)

ตวัอย่าง : ขอ้มลูนี้สามารถ
ใช้ต่อยอดเพื่อสร้างการ
เปลีย่นแปลงของระบบใน
การท างานไดอ้ย่างไร?

ตวัอย่าง : ขอ้มูลนี้น าไปสรา้งกลยุทธ์
ในการท างานไดอ้ย่างไร?

ตวัอย่าง : ขอ้มลูนี้มรีายละเอยีดไรบา้ง?

ตวัอย่าง : ใครเป็นคนท าขอ้มลูนี้ อยากรูจ้รงิๆเอาอะไรมาคดิ?

ตัวอย่าง : ท าไมไม่มีการอัพเดทข้อมูล ขาดรายการ
ส าคญัๆทัง้นัน้ ?

เน้นอนาคต

เน้นอดตี
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36

“ค ำถำมท่ีมีจดุมุ่งหมำยในกำรกระตุ้นให้เกิดควำมชดัเจน”

“ค ำถำมท่ีมีจดุมุ่งหมำยในกำรดึงศกัยภำพ/ปรบัเปล่ียนมมุมอง”



ฟัง

จับประเดน็

ถามด้วยค าถาม

ทรงพลงั
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โมเดลกำรโค้ช
(Coaching Model)
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Performance

(ผลงำน)

Performance, Potential, Interference

โมเดลการโค้ช “PPI Model”

Potential 

(ศกัยภำพ)
Interference 

(ส่ิงบัน่ทอน)= -

48

 คณุสมบติั/จดุแขง็
 ควำมต้องกำรพืน้ฐำน

 ควำมกลวั
 ควำมเครียด/กงัวล



Performance

(ผลงำน)

Performance, Potential, Interference

Potential 

(ศกัยภำพ)
Interference 

(ส่ิงบัน่ทอน)= -
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ตวัอย่ำง
ค ำถำมส ำหรบักำรโค้ช
(Coaching Question)

51



ค ำถำมในกำรโค้ช
“เพ่ือสร้ำงควำมชดัเจนในเป้ำหมำย/ส่ิงท่ีปรำรถนำ”

52

“GROW Model”



ค ำถำมในกำรโค้ช
“เพ่ือส ำรวจควำมเป็นจริงในปัจจบุนั”

• ถ้ำเส้นทำงสู่เป้ำหมำยของคณุแบ่งเป็น 1 - 10 ตอนน้ี
คณุอยู่จดุไหน?

• ช่วยเล่ำถึงอะไรก็ตำมท่ีคุณได้ลงมือท ำแล้วเพ่ือไปสู่
เป้ำหมำยน้ี?

• ส่ิงท่ีคณุสำมำรถท ำให้ดีขึน้ได้ในตอนน้ีคืออะไร?
• อะไรท่ีหยดุคณุไม่ให้ก้ำวไปยงัเป้ำหมำย?
• อ่ืนๆ
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ค ำถำมในกำรโค้ช
“เพ่ือหำทำงเลือก”

• อะไรท่ีคณุคิดจะท ำต่อไป?
• คุณจะท ำอะไรเพ่ือให้ได้ผลท่ีดีกว่ำเดิมหรือเข้ำใกล้

เป้ำหมำยมำกขึน้?
• อะไรคือข้อดีและข้อด้อยในแต่ละทำงเลือกของคณุ?
• ส่ิงท่ียำกท่ีสดุ หรือท้ำทำยท่ีสุดในส่ิงท่ีคณุก ำลงัจะท ำ

คืออะไร?
• ใครท่ีอำจช่วยคณุได้?
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ค ำถำมในกำรโค้ช
“เพ่ือสรปุ ยืนยนัควำมตัง้ใจ”

• หำกก ำหนดระดบั 1-10 คณุคิดว่ำตอนน้ีแผนท่ีคณุวำง
ไว้ประสบควำมส ำเรจ็อยู่ในระดบัไหน?

• จำกระดบัดงักล่ำว คุณตัง้ใจจะท ำอะไรต่อไปเพ่ือให้
แผนงำนของคณุก้ำวไปอยู่ในระดบัท่ี 10?

• 3 ส่ิง ท่ีคณุสำมำรถท ำให้เกิดขึ้นในสปัดำหน้ี์ส ำหรบั
เร่ืองน้ีคืออะไร?

• คุณจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำคุณท ำเร่ืองน้ีได้ส ำเรจ็สมบูรณ์
แล้ว?

• มีใครหรือส่ิงใดท่ีจะช่วยสนับสนุนคณุได้?
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Workshop

blah, blah, blah blah, blah, blah



การเป็นพีเ่ลีย้ง
(Mentoring)
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Share

ผูส้อนงาน

(Mentor)
ผูร้บัการสอนงาน

(Mentee)

ด+ูฟัง
แสดง/สำธิตให้ดเูป็นตวัอย่ำง

และอธิบำย

Shadow ท าตาม
ร่วมปฏิบติัไปพร้อมๆกนั

ให้ค ำแนะน ำ และให้ก ำลงัใจ

ด+ูฟัง ฝึกหดัดกูำรฝึกหดั และฝึกหดัซ ำ้

Suggest ด+ูฟังให้ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม

ด+ูฟัง Shareด ูMentee แสดง/สำธิตให้แก่ผูอ่ื้น
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Workshop

blah, blah, blah blah, blah, blah



การให้ค าปรึกษา
(Consulting)
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วิธีคิด 

(SIPOC)

อาการท่ีพบและประเด็นส าคญัต่อผลท่ีตอ้งการ

ขอ้มลูและขอ้เท็จจรงิ

(เชิงปริมาณ - เชิงคณุภาพ)

สาเหต ุ

สรปุประเด็น/ขอ้เสนอแนะ

(อิงตาม SIPOC)

ผล/เป้าหมายของการปรบัปรงุ
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ค ำบรรยำยปัญหำ
ระบุปัญหำให้ชัดเจน

ก ำหนดกำรปรับ
ปรุงที่ต้องกำร (AFI)

สำเหตุโดยตรง
สำเหตุ
สำเหตุ
สำเหตุ
หลกั

วธีิแก้ไข

ติดตำม

AFI AFI = 
Area For Improvement

Root Cause
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กำรสะท้อนกำรเรียนรู้ (Self – Reflection)
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LOGIC 3 สะท้อนกำรเรียนรู้ 

วนัท่ี :
หวัข้อ :

สรุปสัน้ๆ ว่ำอะไร เช่น 
สำระส ำคัญของวัน น้ี
คือ?

Q3 : เรำน ำเรื่องน้ีไปใช้
ในงำนของเรำอย่ำงไร?

3.Start (ส่ิงท่ีเร่ิมท ำ)
1)
2)
3)

1.Stay (ส่ิงท่ีท ำดีอยู่แล้วและ
จะท ำต่อ)
1)
2)
3)

2.Stop (ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีจะหยดุ
ท ำ)
1)
2)
3)

Q1 : วนัน้ีเรียนรู้อะไร? 3) Q2 : ท ำไมเรื่องน้ีจึงมี
ควำมส ำคญักบังำนของ
เรำ?

3)

1) 2) 1) 2)
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ค าถามเพิม่เตมิ



www.lifealignmentor.com

https://www.facebook.com/LifeAlignmentor/

https://www.facebook.com/LifeAlignmentor/


เอกสารแนบท้าย

A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



ผูใ้ห้ข้อมลูป้อนกลบั ............................................. ผูร้บัข้อมลูป้อนกลบั..............................................

ทกัษะ ข้อสงัเกต

1.การใหข้อ้มลูก่อนเริม่กระบวนการ

2.การสรา้งสมัพนัธภาพ/ความไวว้างใจ

3.การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ

4.การตัง้ค าถาม

5.การท าใหห้วัขอ้มคีวามชดัเจน

6.การชืน่ชม หรอืแสดงความเหน็ในจุดทีด่ี

7.อืน่ๆ (ถา้ม)ี

ส่ิงท่ีท ำได้ดี:

โอกำสในกำรพฒันำ:
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ผูใ้ห้ข้อมลูป้อนกลบั ............................................. ผูร้บัข้อมลูป้อนกลบั..............................................

ทกัษะ ข้อสงัเกต

1.การใหข้อ้มลูก่อนเริม่กระบวนการ

2.การสรา้งสมัพนัธภาพ/ความไวว้างใจ

3.การรบัฟังอยา่งตัง้ใจ

4.การตัง้ค าถาม

5.การท าใหห้วัขอ้มคีวามชดัเจน

6.การชืน่ชม หรอืแสดงความเหน็ในจุดทีด่ี

7.อืน่ๆ (ถา้ม)ี

ส่ิงท่ีท ำได้ดี:

โอกำสในกำรพฒันำ:
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