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เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกบัการถอดบทเรียนการโค้ช 

Executive Coach 

Leadership and Strategic Development Consultant  



 การถอดบทเรียนของตวัเอง 
 การจดัใหเ้ป็นส่วนยอ่ยๆ 
 การท าใหเ้กิดความชดัเจน 
 การน าของออกจากกระเป๋า 
 การบอกท่ีมาของพฤติกรรมตวัเอง 
 การเล่าความเขา้ใจในขั้นตอน 

Un-Pack หมายถงึ.... 



การสร้าง Story Telling ด้วยรูปภาพ 
เลือกรูปภาพท่ีน่าสนใจ 1 รูป/กลุ่ม 
น าเสนอเร่ืองเล่าน่าสนใจ (Story Telling) 2-3 นาที 
แลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากเร่ืองเล่า 
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 



ค าถามเพ่ือใหผู้เ้ล่าเร่ือง Un-Pack ตวัเอง 
 ดูรูปภาพแลว้มองเห็นอะไรบา้ง? 
 ดูรูปภาพแลว้เกิดความรู้สึกอะไร? 
 พอพิจารณารูปภาพแลว้เกิดแนวความคิดอะไร? 
 ก่อนการเล่าเร่ืองตอ้งการส่ือสารเร่ืองอะไร? 
 จุดประสงคใ์นการเล่าเร่ืองตอ้งการอะไร? 
 ตอ้งการเห็นผลลพัธ์อะไร? 

สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
 

การ Un-Pack เร่ืองเล่าของตัวเอง 



เทคนิคการถอดบทเรียนกระบวนการโค้ช  
(Un-Pack for Coaching Process)  

หลกัการของการเป็นโคช้ท่ีถูกตอ้ง 
ทกัษะการฟังใหไ้ด ้2 ระดบั (โคช้ช่ีพูด & การโคช้ของโคช้) 
การใชค้  าถามเปิด เชิงบวก กระตุน้ใหคิ้ด เพื่อจุดประสงคอ์ะไร? 
กระบวนการโคช้ในแต่ละช่วงในการด าเนินการโคช้ 
การโคช้ดว้ยศาสตร์ต่างๆ ท่ีโคช้เลือกใช ้



องค์ประกอบที่ส าคญัของการโค้ช 

หลกัการ
การโค้ช  

กระบวนการ
การโค้ช 

ทักษะ
ของโค้ช 

เคร่ืองมือ
การโค้ช 

บทบาท
ของโค้ช 



นิยาม ความหมายของการโค้ช 

  โคช้คือผูดึ้งศกัยภาพของผูอ่ื้น ไม่ใช่เติมเขา้ไป 
  โคช้ช่วยพาผูอ่ื้นออกจากจุดท่ีเป็นอยูไ่ปสู่เป้าหมาย 
  โคช้สะทอ้นใหโ้คช้ช่ีมองเห็นตวัเองชดัเจนข้ึน 
  โคช้ใชค้  าถามเป็นหลกั หลีกเล่ียงการแนะน าโดยตรง 
  โคช้ใหค้วามส าคญัท่ี Solution มากกวา่ Problem 
  โคช้ท าใหโ้คช้ช่ีเกิดแนวความคิดดว้ยตวัเขาเอง 
  โคช้สร้างความเช่ือมัน่ใหโ้คช้ช่ี เอาชนะความกลวั 



Knowledge (ความรู้/หลกัการ/ทฤษฎี) 
Skill (ทกัษะ/วิธีการ/กระบวนการ) 
Attribute (คุณลกัษณะ/คุณสมบติั/ความสามารถ) 
Mindset (กรอบความคิดเก่ียวกบัการโคช้) 



จบักลุ่ม 3 คน (โคช้,โคช้ช่ี, ผูส้งัเกตการณ์) 
ด าเนินการโคช้ประมาณ 5-7 นาที 
ผูส้งัเกตการณ์ตั้งค  าถามกบัผูเ้ป็นโคช้ 

ส่ิงท่ีท าไดดี้ คือ เร่ืองอะไร? 
ก าลงัด าเนินการโคช้ในเร่ืองอะไร? 
กระบวนการโคช้ท่ีใชด้ าเนินการเป็นอยา่งไร? 
เร่ืองท่ีอยากจะน าไปพฒันาเพ่ิมเติมคืออะไร? 

หมายเหตุ : ผูส้งัเกตการณ์แค่ใชค้  าถามและรับฟัง 
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนัใน Class 

Role Playing 





ประเดน็ส าคญัที่ใช้ในการถอดบทเรียนโค้ช 

Rapport 

Issue/Topic 

Goal 

เร่ืองท่ีใชใ้นการ Rapport 

คุณสมบติัเด่นของโคช้ช่ี 

ประเดน็ส าคญัของหวัขอ้ 

เทคนิคการน าไปสร้างเป็นเป้าหมาย 

ประเภทของเป้าหมาย 
เทคนิคการท าใหส้นใจในเป้าหมาย 
ประเดน็ส าคญัของเป้าหมายน้ี 

ส่ิงท่ีไดย้นิจากการพดูคุย 



ประเดน็ส าคญัที่ใช้ในการถอดบทเรียนการโค้ช (ต่อ) 

Option 

Way 

ค าถามท่ีเลือกใชใ้นการโคช้ 
เทคนิคการสร้างทางเลือกใหโ้คช้ช่ี 
ประเดน็ส าคญัท่ีท าใหโ้คช้ช่ีเกิดความมัน่ใจ 

ส่ิงท่ีด าเนินการใหเ้กิด  Commitment 
ค าถามท่ีใชด้ าเนินการโคช้ 
ประเดน็ส าคญัท่ีท าใหโ้คช้ช่ีตดัสินใจ 

Reality 
เร่ืองท่ีไดย้นิจากโคช้ช่ี 
ค าถามท่ีเลือกใชใ้นการโคช้ 
ส่ิงท่ีตอ้งการใหโ้คช้ช่ีมองเห็นตวัเอง 



จบักลุ่ม 3 คน (โคช้,โคช้ช่ี,ผูส้งัเกตการณ์) 
ด าเนินการโคช้ตาม GROW Model ประมาณ 5-7 นาที 
โคช้ด าเนินการถอดบทเรียนการโคช้ของตวัเองตามเอกสาร 
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนัใน Class 

Role Playing 



การโค้ชด้วยรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์เฉพาะหน้า 
Keyword Proactive Coaching 
Keyword Inner Conflict Coaching 
Value-Base Coaching 
Solution Base Coaching 
Process & Procedure Coaching 
Positive Psychology Coaching 
Balancing-Style Coaching 



 เร่ืองเล่าของโคช้ช่ี (เฉพาะหนา้) คือเร่ืองอะไร? 
 เป้าหมายท่ีโคช้ช่ีตอ้งการคืออะไร? 
 ประเดน็ท่ีโคช้ช่ีติดอยูค่วรใชก้ารโคช้แบบไหน? 
 จุดประสงคข์องการโคช้คืออะไร? (หลกัการโคช้) 
 ตั้งใจใหเ้กิดผลลพัธ์ในเร่ืองอะไร? (ผลลพัธ์การโคช้) 

 



กระบวนการถอดบทเรียนการโค้ชแบบง่ายๆ 
ส่ิงท่ีไดย้นิคืออะไร! 
การใชค้  าถามเพื่อจุดประสงคอ์ะไร! 
ประเดน็ส าคญัของโคช้ช่ีคือเร่ืองอะไร! 
กระบวนการโคช้ สอดคลอ้งกบัหลกัการโคช้เร่ืองอะไร! 



จบักลุ่ม 3 คน (โคช้,โคช้ช่ี, ผูส้งัเกตการณ์) 
ด าเนินการโคช้ประมาณ 5-7 นาที 
ผูส้งัเกตการณ์ในฐานะโคช้พ่ีเล้ียง (Mentor Coach) 
ผูส้งัเกตุการณ์เลือกถามเฉพาะจุดท่ีตอ้งการใหโ้คช้เห็นตวัเอง 
ค าถามท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้เช่น..... 

ไดย้นิเร่ืองอะไร? 
คิด, รู้สึกอะไร? 
เลือกใชค้  าถาม...เพราะอะไร? 
ถา้ใหใ้ชค้  าถามใหม่ จะเลือกใชอ้ยา่งไร? 

สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนัใน Class 

Role Playing 



การสร้างกรอบความคดิ (Mindset) ของการเป็นโค้ช 
  โคช้...เป็นเพียงกระจกเงาใหโ้คช้ช่ีสะทอ้นตวัเอง 
  โคช้...ช่วยท าใหโ้คช้ช่ีออกจากจุดท่ีเป็นอยูไ่ปสู่เป้าหมาย 
  โคช้...ฟังเพื่อเขา้ใจความเป็นตวัตนของโคช้ช่ี 
  โคช้...ใชค้  าถามเพื่อรับฟังเร่ืองท่ีโคช้ช่ีพูด 
  โคช้...ใชส้ติของตวัเองอยูก่บัปัจจุบนัร่วมกบัโคช้ช่ี 
  โคช้...สงสยัใคร่รู้เร่ืองราวของโคช้ช่ีเพ่ิมข้ึน (ไม่ใช่อยากรู้!) 
  โคช้...มองเห็นคุณค่าในตวัของโคช้ช่ีเสมอในทุกเร่ืองราว 



“การถอดบทเรียนกระบวนการโคช้ (Un-Pack for Coaching 
Process) ของตวัเองไดอ้ยา่งมีสติรู้ตวัเองตลอดเวลาการโคช้ จะ
ช่วยท าใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการโคช้มากข้ึน และ
สามารถพฒันาตวัเองจนเป็นโคช้พี่เล้ียง (Mentor Coach) ใหก้บั
โคช้ท่านอ่ืนๆ ต่อไปได”้  



การโคช้อยา่งมีสติ (Mindfulness Coaching).....ท าใหรู้้ตวัเองตลอดการโคช้ 
กรอบความคิด (Mindset) ของการโคช้.....ท าใหอ้ยูก่บับทบาทการโคช้
ตลอดเวลา 
ทกัษะการโคช้ (Coaching Skill) ท่ีแม่นย  า.....ท าใหรู้้จุดประสงคก์ารใช ้
การถอดบทเรียนการโคช้ (Un-Pack).....ท าใหเ้ช่ียวชาญการโคช้ Style ตวัเอง 
การฝึกฝนการโคช้ (Practice!)…..ท าใหเ้ห็นกระบวนการโคช้ของตวัเอง 
 

 



ประเดน็ส าคญัท่ีไดเ้รียนรู้เพ่ิมเติม 
เร่ืองท่ีชอบท่ีเกิดข้ึนใน Class 
ส่ิงท่ีจะน าไปพฒันาและสร้างการเปล่ียนแปลงดว้ยตวัเอง 



ขอให้โชคด.ี..สวัสดคีรับ 

http://www.entraining.net 

http://www.facebook.com/CSREntraining 

การถอดบทเรียน (Un-Pack)…..ใชไ้ดก้บัทุกบทบาท 
การถอดบทเรียน (Un-Pack)…..สะทอ้นความแม่นย  าของเรา 
การถอดบทเรียน (Un-Pack)…..เป็นการฝึกสติอยา่งหน่ึง 

“โค้ชมืออาชีพ.....ต้องถอดบทเรียนการโค้ชของตัวเองได้!” 


