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QA NEWS ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2552 ซึง่ เป็นปีท่ี 9 ของการนำเสนอข่าวสาร ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาผ่านจดหมายข่าว ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามอ่าน QA NEWS และ

ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
การสอนงานและการให้คำชีแ้ นะเป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน และยังเป็นการสร้างความรู้และทักษะในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ในขณะที่การให้ Feedback
เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าตนเองมีจุดเด่น หรือสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างไร เทคนิคการสอนงาน
และการให้ Feedback จึงเป็นศักยภาพหนึ่งที่ผู้บริหารควรมี อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้นำเสนอบทความเรือ่ ง “Coaching และ Feedback Competency ทีส่ ำคัญของผูบ้ ริหาร” ใน Productivity Corner
จดหมายข่าวรายเดือน สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ ปีท่ี 9 ฉบับที่ 101 และ 102 QA NEWS จึงขอสรุปมานำเสนอต่อ ดังนี้
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การ Coaching และ Feedback เป็นหนึ่งใน Competency
ที่สำคัญของผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการชี้แนะ และ
สอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
ในขณะเดียวกันการให้ Feedback ถือการเป็นกระจกสะท้อน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า ตนเองมีพฤติกรรมการทำงานเป็น
จุ ด เด่ น ควรได้ ร ั บ การยกย่ อ งชมเชยและเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี
ในด้านใด หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน
ทีเ่ ป็นจุดด้อยเพือ่ พัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างไร
การ Coaching มีผเู้ กีย่ วข้องหลักอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผูบ้ งั คับบัญชา
หรือหัวหน้า ซึง่ ทำหน้าทีช่ แ้ี นะ เรียกว่า “Coach” และผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชาหรือผูไ้ ด้รบั การชีแ้ นะ เรียกว่า “Coachee” ชิคเว่ เบรคเก้
CEO ของ DTAC ซึง่ ได้ชอ่ื ว่าเป็นโค้ชมืออาชีพทีป่ ระสบความสำเร็จ
และได้เขียนหนังสือเรือ่ ง “My life as a Coach” กล่าวว่า หน้าทีข่ อง
ผู้บริหารก็เหมือนโค้ช ซึ่งต้องหาผู้เล่นเก่ง ๆ มาร่วมทีม จัดสรร
หน้าที่ของแต่ละคนให้เหมาะสมและพยายามทำให้ทีมทำงาน
ด้วยกันได้ไม่สะดุด นัน่ หมายถึงทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมายของ
แต่ละคนและทีมงาน โค้ชในองค์กรทำหน้าทีผ่ ชู้ แ้ี นะ ไม่ใช่ผสู้ ง่ั การ
หรือผู้แก้ปัญหาให้ลูกน้อง ชิคเว่ บอกว่าเมื่อก่อนเวลามีลูกน้อง
ทำหน้าหมอง ๆ เดินเข้ามาหาในห้องพร้อมกับปัญหา เขามักจะ
แก้ไขให้ ด้วยความทีเ่ ขาเป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว เขาจึงคิดเหมาไปเอง
ว่าเขาแก้ปัญหาได้ดีกว่าเร็วกว่า ก็เลยรับมาแก้ให้เสร็จสรรพ
ลูกน้องจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอืน่ แต่พอหลาย ๆ ครัง้ เข้าเขาเริม่
รู้สึกว่าในขณะที่ลูกน้องเดินออกจากห้องไปด้วยใบหน้าแช่มชื่น
ตัวเขากลับต้องนั่งหน้าเครียดอยู่กับปัญหากองโตแทนลูกน้อง

และทีส่ ำคัญลูกน้องไม่มโี อกาสในการใช้ความรู้ ทักษะในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเองได้เลย และเมื่อเขาเกิดความคิดนั้น
เวลามีลกู น้องเดินเข้ามาหาเขาพร้อมปัญหาเขาจะยิม้ แย้มรับฟัง
อย่างดี แต่พอฟังจบ เขาจะถามกลับไปว่า “คิดว่าอะไรคือต้นเหตุ
ของปัญหา” และ “คิดว่าจะจัดการแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง
ได้อย่างไร” ถ้าคิดไม่ออกเขาจะช่วยชีแ้ นะให้ แต่ตวั ลูกน้องต้อง
เป็นคนลงมือทำเอง และถ้าทำแล้วยังติดขัดอยูอ่ กี เขาจะลงไปช่วย
แก้ไขให้ แต่ไม่ใช่ทกุ ครัง้ ชิคเว่ บอกว่า วันนีเ้ ขาไม่ตอ้ งมานัง่ เครียด
คนเดียวอีกแล้ว ขณะเดียวกันลูกน้องได้เรียนรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หามากขึน้
กระบวนการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำหน้าที่ใน
การสอนงานไม่ใช่เพียงแค่สอนงานเป็นและสอนตามขั้นตอน
ได้ดเี ท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็นผูท้ ม่ี ที ง้ั ศาสตร์และศิลป์ การสอนงานทีว่ า่ นี้
เรียกว่า “Coaching” จะไม่เน้นทีก่ ารสอน แต่เน้นทีก่ ารให้คำชีแ้ นะ
โดยชี้แนะว่างานชิ้นนี้ควรจะต้องทำอย่างไร และให้ลูกน้อง
นำไปคิดว่าขัน้ ตอนควรจะเป็นอย่างไร มากกว่าการสอนว่าต้องทำ
อย่างไร นอกจากนีผ้ ทู้ ท่ี ำหน้าทีช่ แ้ี นะยังต้องรับบทบาทเป็น “โค้ช”
เพราะการชี้แนะให้ลูกน้องแต่ละคนทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
หรือปรับปรุงผลงานให้ดขี น้ึ นัน้ เปรียบเสมือนการชีแ้ นะของโค้ช
ในเกมส์กฬี าทีม่ หี น้าทีส่ ำคัญในการชีแ้ นะให้นกั กีฬาแต่ละคนในทีม
ทำหน้าที่ของตนเองให้ได้ตามเป้าหมาย อันจะทำให้ทีมประสบ
ชัยชนะ การจะเป็นโค้ชจึงจำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างความศรัทธาเชือ่ ถือ
และไว้วางใจกับลูกน้องขึน้ เสียก่อน จากนัน้ การชีแ้ นะก็ตอ้ งอาศัย
ความละเอียดอ่อนในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูช้ แ้ี นะกับผูถ้ กู ชีแ้ นะ
และต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี
ต่อกัน การสังเกต การรับฟัง การวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นต้น
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โค้ชทีป่ ระสบความสำเร็จ คือ ผูท้ จ่ี ะต้องได้รบั ความไว้วางใจ
ความศรั ท ธาและเชื ่ อ ถื อ สิ ่ ง สำคั ญ คื อ การเริ ่ ม ที ่ ก ารสร้ า ง
ความไว้วางใจ ซึง่ สร้างขึน้ ได้จากสิง่ ต่าง ๆ ดังนี้
1. การมีความเชี่ยวชาญในงาน พนักงานจะมั่นใจในตัว
หัวหน้า ถ้าหัวหน้าเป็นผูท้ ป่ี ระสบความสำเร็จในงานนัน้
2. การทำตามสิง่ ทีพ่ ดู ไว้ หรือทำตามทีร่ บั ปากไว้ ลูกน้องจะ
เชือ่ ถือในตัวหัวหน้า และเห็นว่าควรค่าแก่การเชือ่ ถือเมือ่ หัวหน้า
ได้ทำตามที่พูดหรือรับปากกับเขาไว้ ดังนั้น เมื่อหัวหน้าจะพูด
อย่างไรออกไป จะต้องแน่ใจว่าจะสามารถทำในสิง่ ทีพ่ ดู ได้
3. การแสดงความห่ ว งใยในชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ รวมถึ ง
การให้ความสนใจในความสำเร็จของลูกน้อง หัวหน้าที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกน้องเพราะเขาแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ
ในตัวลูกน้อง เช่น เมือ่ จะขอให้ลกู น้องอยูท่ ำงานในตอนเย็นหลัง
เลิกงาน เขาจะใช้คำพูดว่า “ถ้าวันนี้จะขอให้อยู่ดึกกันสักหน่อย
ไม่รวู้ า่ คุณมีธรุ ะอะไรหรือเปล่า” หรือ “งานนีเ้ ป็นงานทีส่ ำคัญมาก
เย็นนีค้ ณ
ุ มีธรุ ะอะไรไหม ผมอยากให้คณ
ุ อยูช่ ว่ ยทำงานชิน้ นีน้ ะ”
Competency ที ่ ส ำคั ญ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ Coaching
อีกประการหนึง่ คือ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ซึง่ เป็น
บทบาทของโค้ชทีจ่ ะต้องมีหน้าทีใ่ นการให้ Feedback พฤติกรรม
ของลูกน้องทีไ่ ด้ทำลงไปว่า พฤติกรรมทีเ่ ขาทำนัน้ จะส่งผลดีหรือ
ผลเสียอย่างไร ถ้าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว การให้ Feedback ได้แก่
การชม การยกย่องเพื่อให้ทำดีต่อไป แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี การให้
Feedback ได้แก่ การบอกข้อเท็จจริงว่าการทำเช่นนั้นมีผลเสีย
อย่างไร และควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร การให้ Feedback
จึ ง เป็ น เหมื อ นกระจกวิ เ ศษสำหรั บ ลู ก น้ อ งนั ่ น เอง การให้
Feedback กับลูกน้องต้องทำให้เห็นพ้อง (Agreement) หรือ
เห็นด้วยก่อน หลังจากนั้นเขาจะปรับเปลี่ยนไปสู่พฤติกรรม
ทีค่ าดหวังได้สำเร็จ
ในกระบวนการ Coaching และ Feedback นั้น ส่วนหนึ่ง
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของลูกน้องมาประกอบ
การชี้แนะ โค้ชจึงจำเป็นต้องเห็นกับตา ฟังกับหู ว่าพฤติกรรม
ของลูกน้องเป็นอย่างไร หากโค้ชไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมได้เอง
อาจถามจากคนทีไ่ ว้ใจได้วา่ ลูกน้องมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก
อย่ า งไร แต่ ต ้ อ งถามจากคนที ่ ไ ว้ ใ จได้ ให้ ข ้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น จริ ง
มีความเป็นกลาง ไม่เติมสีสนั หรือใส่อารมณ์จนเกินความเป็นจริง
และต้องไม่นำเรือ่ งทีโ่ ค้ชถามไปเล่าต่อ ๆ กัน จนอาจทำให้ลกู น้อง
เข้าใจผิดคิดว่าตนกำลังถูกจับผิดยู่
โดยทัว่ ไปโค้ชจะเน้นให้ Feedback กับผูไ้ ด้รบั การชีแ้ นะด้วย
การอธิบายให้เขาเห็นภาพทีช่ ดั เจนว่าพฤติกรรมทีเ่ ขาได้ทำไปนัน้
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ส่งผลเสียอะไรบ้าง โดยชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม จะช่วยให้เขา
สามารถนำ Feedback ไปปรับปรุงหรือแก้ไขได้ และหากโค้ชระบุ
เฉพาะเจาะจงลงไปได้อีกว่าเขาควรจะต้องเปลี่ยนหรือแก้ไข
พฤติกรรมใหม่อย่างไร จะยิง่ ทำให้งา่ ยต่อการพัฒนาเขามากขึน้
และอย่าลืมว่าการให้ Feedback มีสองด้าน คือ มีทง้ั ด้านลบและ
ด้านบวก การให้ Feedback ด้านลบ เช่น การบอกว่าพฤติกรรม
ใดไม่ควรทำ ส่วน Feedback ด้านบวก เป็นการชมว่าพฤติกรรม
ที่ทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำต่อไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั เพือ่ นร่วมงาน
สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งคำนึงถึงในการให้ Feedback คือ ลูกน้องแต่ละ
คนมีสไตล์ทแ่ี ตกต่างกัน บางคนชอบให้พดู ตรง ๆ เลยว่าต้องการ
ให้เขาปรับปรุงอะไร อย่างไร ขณะที่บางคนชอบให้พูดอ้อม ๆ
หัวหน้าคงต้องสังเกต ถามจากคนใกล้ชดิ หรือถามจากลูกน้องเอง
ด้วยว่าเขาชอบการพูดแนวไหน
เทคนิคหนึง่ ทีใ่ ช้ได้ผลในการให้ Feedback คือ การชม-ติ-ชม
โดยเริม่ ต้นด้วยการชมเรือ่ งทีเ่ ขาทำได้ด(ี จริง ๆ) ก่อน แล้วค่อย ๆ
เปิดประเด็นเรือ่ งทีต่ อ้ งการให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงให้ชดั เจนและ
กระชับ สุดท้ายจบด้วยการชมอีกครัง้ อาจจะชมในความมุง่ มัน่
พยายามปรับปรุงตัวอย่างสม่ำเสมอ หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นเทคนิค
ที่ทำให้ลูกน้องไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ดีต้อง
ปรับปรุงอย่างเดียว ในขณะทีเ่ ขาก็มขี อ้ ดีอยูม่ ากมาย
Philippe Rosinski ทีป่ รึกษาทีม่ ชี อ่ื เสียงด้าน Coaching พบว่า
การ Coaching จะมีคุณภาพดียิ่งขึ้นหากคำนึงถึงมิติด้านจิตใจ
ของคนด้วย หน้าทีข่ องโค้ชมิใช่เป็นการบอกให้ลกู น้องทำสิง่ นัน้
สิ่งนี้ แต่ควรทำหน้าที่เหมือนโค้ชของทีมฟุตบอลที่คอยชี้แนะ
ให้แก่นกั ฟุตบอลในทีม ผูร้ บั บทบาทโค้ชต้องมีความเชือ่ ว่า คนเรา
มีศกั ยภาพซ่อนเร้นอยูท่ ย่ี งั ไม่ได้นำออกมาใช้ ดังนัน้ จึงเป็นหน้าที่
ของโค้ชที่จะช่วยให้ลูกน้องหรือทีมงานสามารถปลดปล่อย
หรือดึงศักยภาพทีซ่ อ่ นเร้นอยูใ่ นตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
การเป็นโค้ชหรือผูใ้ ห้คำแนะนำทีด่ นี น้ั ต้องมีอาวุธสำคัญ คือ
การสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน ทุก ๆ นาทีที่ดำเนินการ Coaching จะ
หลีกเลี่ยงการสื่อสารไม่ได้ ดังนั้น ก่อนการ Coaching และ
Feedback ต้องระมัดระวังคำพูดด้วย ให้นึกเสมอว่า “คนเรา
ทุ ก คนมี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ ์ ศ รี ทุ ก คนต้ อ งการคำพู ด ที ่
ถนอมน้ำใจและการปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้เกียรติกนั ”
ที่มา : อุไรวรรณ อยู่ชา. “Coaching และ Feedback
Competency ทีส่ ำคัญของผูบ้ ริหาร” Productivity Corner. ปีท่ี 9
ฉบับที่ 101 และฉบับที่ 102.
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