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ONE-TO-ONE COACHING, GROUP COACHING AND TEAM COACHING 

โดย ดร. อจัฉรา จุ้ยเจริญ 
การโคช้บุคคล (One-to-One Coaching) การโคช้กลุ่ม (Group Coaching) และการโคช้ทมี (Team 

Coaching) ถงึแมโ้คช้ควรมพีืน้ฐานสมรรถนะหลกัเหมอืนกนั แต่มขีอ้แตกต่างกนัอยูบ่า้ง  
ในอดตี ศาสตรแ์ละศลิป์ของการโคช้ยงัไมม่คีวามชดัเจน ผสมผสานอยูใ่นหมวดการบรหิาร การ

เยยีวยาทางสุขภาพ จติวทิยา และอื่นๆ กวา่จะมาเป็นศาสตรเ์ฉพาะดา้น ไดผ้า่นววิฒันาการและการคน้ควา้
ศกึษาต่างๆมาไมน้่อยเลย  การโคช้หมายถงึ การเป็นคู่คิดในการเรียนรู้ ใหก้บัผูไ้ดร้บัการโคช้  โดยใช้
กระบวนการการเรยีนรูท้ีส่รา้งสรรค ์และกระตุน้ใหผู้ไ้ดร้บัการโคช้มแีรงบนัดาลใจ ในการน าศกัยภาพใน
ตนเองทัง้ดา้นสว่นตวัและในงานออกมาใชส้งูสุด    

ทีผ่า่นมา บุคลากรในองคก์รมกัตคีวามค าวา่ Coaching ไปในดา้นลบ เมือ่ไหรห่วัหน้าเรยีกมาโคช้ 
นัน่หมายถงึเขาท าอะไรผดิ และโดนเรยีกมาดุวา่ สอนสัง่ใหป้รบัปรงุใหด้ขีึน้  ผลทีอ่อกมาคอืเดนิออกไป แบบ
คอตก สลดใจอยูเ่สมอ และบางครัง้ผูบ้รหิารเองอาจแยกไมอ่อกวา่การโคช้กบัการตามงานไมเ่หมอืนกนั หรอื
บางครัง้การเรยีกมาให ้feedback เรยีกมาดุกม็กับอกวา่ “โคช้อยูแ่ลว้ทุกวนัไมเ่หน็ดขีึน้เลย 

เราไมค่วรท าใหบุ้คลากรในองคก์รมองการโคช้เป็นดา้นลบ หรอืแมแ้ต่ผูบ้รหิารเองซึง่มองการโคช้เป็น
อาวุธ ในการสัง่สอนเสมอไป ผูท้ีไ่มไ่ดท้ าอะไรผดิ กไ็ดร้บัการโคช้ได ้และการโค้ชท่ีดี ถึงแม้โค้ชช่ีท าอะไร
ผิด เขากจ็ะเดินออกมาจากการพดูคยุกบัหวัหน้าในบทบาทโค้ชด้วยความรู้สึกมุ่งมัน่ พร้อมเรียนรู้ 
คิดใหม่ ท าใหม่แตกต่างไปจากเดิม การสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัวา่ การโคช้ชิง่ทีแ่ทจ้รงินัน้ เน้นอะไร จะ
ท าใหส้บายใจขึน้ ทัง้สองฝา่ย คอืโคช้ (Coach) และโคช้ชี ่(Coachee)  

 

In this issue: 
 
One-to-one, Group vs. Team Coaching…………page 1 

Brochure of Leader as a Coach……………………….page 8 

Brochure of Coaching Certification Program….page 9 

Building coaching culture (research findings)….page 10 
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การโค้ชแตกต่างจากศาสตรก์ารพฒันาด้านอ่ืนอย่างไร 

ภาพน้ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจวา่ ศาสตรแ์ละศลิป์ของการโคช้นัน้ ไมเ่หมอืนกบัศาสตรอ์ื่นๆ ถงึแมจ้ะมี

วตัถุประสงคเ์ดยีวกนัคอื การชว่ยใหค้นหรอืกลุ่มคนปลดลอ็คปญัหาทีเ่ผชญิอยู ่หรอืใหก้า้วไปสูก่าร

เปลีย่นแปลงใหม่ๆ  การโคช้ไมเ่น้นอดตี เพราะเราเปลีย่นอดตีไมไ่ด ้ 

 
 
เราควรเริม่จากเปลีย่นทศันคตแิละความเขา้ใจก่อนวา่ การโค้ชไม่ใช่การสัง่และบงัคบัให้โค้ชช่ีหรือ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท าอย่างนัน้อย่างน้ีอย่างท่ีโค้ชต้องการ  
การโคช้ไมเ่หมอืน Counseling เพราะรปูแบบการเยยีวยาน้ี  ผูใ้หก้ารปรกึษามกัจะเน้นการถามและ

พดูคุยกลบัไปทีอ่ดตี  
การโคช้ไมเ่หมอืนการใหค้ าปรกึษาแบบ Consulting เพราะแบบนี้ทีป่รกึษาซึง่ถอืไดว้า่เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญ จะเน้นการบอกค าตอบและทางออกใหเ้ลย  
การโคช้ไมเ่หมอืน Teaching หรอืการสอน เพราะการสอนเน้นการน าค าตอบ วธิกีารมาใหป้ฏบิตัติาม  

 การเป็นพีเ่ลีย้ง (Mentor) เน้นทีก่ารแบ่งปนัประสบการณ์ของ Mentor สู ่Mentee แต่การโคช้เน้นที่
การน าศกัยภาพจากโคช้ชีอ่อกมาใชม้ากกวา่ทีโ่คช้จะใชป้ระสบการณ์ของตนเอง 
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ข้อแตกต่างท่ีส าคญัคือ 

(1) ในการโคช้ โค้ชเน้นการใช้ค าถามท่ีมาจากการรบัฟังผูไ้ด้รบัการโค้ชอย่างใส่ใจก่อน ไม่เน้นการให้

ค าตอบหรือช้ีแนะในการสนทนา ค าตอบควรมาจากการคดิอยา่งชดัเจนทีโ่คช้ชีเ่หน็วา่ดทีีส่ดุส าหรบัตวั

เขาเองหรอืสถานการณ์ทีเ่ผชญิอยู ่

(2) การสนทนามุ่งความส าคญัไปท่ีปัจจบุนัและอนาคต ไมใ่ชอ่ดตี และถา้มกีารพดูคุยถงึอดตี กม็กัจะมี

เหตุผลเพือ่ชว่ยใหโ้คช้ชีท่บทวนเพือ่ความชดัเจน หรอืใหต้ระหนกั วา่อะไรในอดตีทีจ่ะชว่ยหรอืไมช่ว่ยให้

เขาไดผ้ลลพัธ ์ทีเ่ขาอยากใหเ้กดิขึน้  

(3) การสนทนาเน้นไปท่ี ทางออก ทางเลือกใหม่ๆ เน้นการกระท าทีน่ าไปสูผ่ลลพัธท์ีด่ขี ึน้ส าหรบัโคช้ชี่

และรอบๆตวัของเขา ไมใ่ชก่ารตอกย า้ปญัหาคาใจ หรอืการมาหาวา่ใครถูกใครผดิ  

จากการวจิยัต่างๆ พบวา่ สมัพนัธภาพของโคช้กบัผูไ้ดร้บัการโคช้มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของผูไ้ดร้บัการ
โคช้ถงึ 30%  

 

แนวทางต่างๆในการโค้ช (Approaches in Coaching) 
จากอดตีสูป่จัจุบนั โคช้เรยีนรูห้ลากหลายแนวทางในการโคช้ เชน่: 
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การโค้ชอาจมีวตัถปุระสงคต่์างกนั (Purposes of Coaching) 
การโคช้ทีม่วีตัถุประสงคต์่างกนั ใชแ้นวทางและเครือ่งมอืต่างกนั ในหน่ึงวตัถุประสงคอ์าจใชห้ลายแนวทาง

และเครือ่งมอืได ้โคช้ทีด่จีะปรบัเปลีย่นและยดืหยุน่ได ้เพือ่ใหผู้ไ้ดร้บัการโคช้ไดป้ระโยชน์สงูสุด 

 
 Skills and performance coaching 

 Developmental coaching 

 Transformational coaching 

 Executive and Leadership coaching 

 The manager as a coach 

 Group Coaching 

 Team coaching 

 Peer coaching 

 Life coaching 

 Health and wellness coaching 

 Career coaching 

 Cross-cultural coaching 

 Mentoring in coaching context 
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การโค้ชกลุ่ม และการโค้ชทีม  (GROUP COACHING AND TEAM COACHING) 

 

 
การโค้ชกลุ่ม หมายถงึการโคช้บุคคลในบรบิทของกลุม่ มผีูไ้ดร้บัการโคช้มากกวา่หน่ึงคน เป้าหมาย

ยงัคงเน้นไปทีเ่ป้าหมายของบุคคล โดยใชศ้กัยภาพของทุกคนในกลุ่มในการสง่เสรมิกระบวนการทีส่รา้งสรรค ์
โคช้จ าเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการดงึศกัยภาพของทุกคนออกมา และบรหิารจดัการการมสีว่นรว่มของทุก
คน 

การโค้ชทีม หมายถงึ การกระตุน้ใหท้มีไดใ้ชศ้กัยภาพของทุกคนในทมีสงูสุด อยา่งไรกต็ามมุมมอง
ของโค้ชต้องปรบัเปล่ียนไป เพราะเป้าหมายและผลลพัธท่ี์เน้นต้องไม่ใช่ของใครคนใดคนหน่ึงในทีม
ผูบ้ริหาร แต่เป็นเป้าหมายของทีมท่ีมีความส าคญั ถงึแมโ้คช้ยงัจ าเป็นตอ้งท าความรูจ้กัและเขา้ใจสมาชกิ
แต่ละคนในทมีอยา่งจรงิใจ  

การโค้ชทีมมีประโยชน์มากในการบริหาร นอกจากเป็นกลยทุธใ์นการเสริมให้ทีมมีแรงจงูใจ
ในการปฏิบติังานและเกิดพลงัทวีคณูทางความคิดใหม่ๆแล้ว ยงัเป็นการพฒันาภาวะผูน้ าให้ผูบ้ริหาร
ท่ีเป็น Head ของทีมนัน้ๆอีกด้วย 
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ในการโค้ชทีม ควรสร้างบรรยากาศดงัต่อไปน้ีให้เกิดขึน้ 
 Diversity of opinion  แต่ละคนแสดงความคดิและเหตุผลของตนเองได ้ถงึแมจ้ะไมเ่หมอืนผูอ้ื่น 
 Independence ความคดิเหน็ของแต่ละคน ไมค่วรโน้มตามคนอื่นๆในทมี โดยไมม่เีหตุผลทีด่ ี
 Decentralization ความรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญของแต่ละคน หรอืในภมูภิาคของตน ไดร้บั

ความส าคญั 
 Aggregation น าความคดิเหน็และการตดัสนิใจของแต่ละบุคคล มาสรา้งประโยชน์โดยรวมใหท้มีได ้
 
คณุลกัษณะของ High Performing Team คือ  
1. เมือ่รว่มงานกนัแลว้ ทมีมผีลการปฏบิตังิานทีเ่หนือกวา่ความคาดหวงัผูอ้ื่นหรอืแมแ้ต่ทีส่มาชกิทุกคน

ตัง้เป้าหมายไวใ้นครัง้แรก   
2. มพีลงัและความกระตอืรอืรน้สงูเมือ่มาพบกนั  
3. สมาชกิมทีศันคตใินการอุทศิตน เมือ่จ าเป็นตอ้งท างานเกนิกวา่ทีค่ยุกนัไว ้  
4. มเีรือ่งราวทีจ่ดจ าประทบัใจ เชน่เคยพลกิสถานการณ์รา้ยกลายเป็นดดีว้ยความชว่ยเหลอืกนัและกนัในทมี    
5. ไวว้างใจซึง่กนัและกนั มคีวามสนุกสนานในการมาท างานรว่มกนั 
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ส าหรบัการโค้ชภายในองคก์ร ซึง่มผีูบ้รหิารและผูจ้ดัการในองคก์รท าหน้าทีเ่ป็นโคช้ใหท้มีต่างๆ 
ทมีทีจ่ะโคช้โดยผูบ้รหิารในฐานะทมีโคช้ มหีลายหลายประเภทของทมี เช่น  โคช้ทมีผูบ้รหิารระดบัถดัไป  
โคช้ทมีเฉพาะกจิเชน่ โครงการ (Project Team)  โคช้ทมีงานบรกิารลกูคา้ เป็นตน้   

เมือ่เขา้สู ่AEC เตม็ตวั อาจมโีอกาสไดโ้คช้ทมีท่ีประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายชาติและ
วฒันธรรม (International Team)  มากขึน้ด้วย  ผลศกึษาชิน้หน่ึง ในปี ค.ศ. 2008 ส ารวจความเหน็ของ
กลุ่มบรษิทัอเมรกินัทีอ่ยูใ่น ฟอรจ์นู 500 พบวา่ รอ้ยละ 85 เชื่อวา่เขาม ีผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิลในการบรหิารทมี
ระดบันานาชาตไิมเ่พยีงพอ  

หากผูน้ า สามารถโค้ช International Team ได้ดี กจ็ะน าไปสู่ประโยชน์มากมายเช่น  ท าใหก้ล
ยทุธท์ีอ่งคก์รสรา้งขึน้ตอบความตอ้งการของทอ้งถิน่ไดด้ ี เพิม่ศกัยภาพของคนในองคก์รในการเรยีนรูก้ฎ 
นโยบายและความเป็นไปต่างๆในประเทศอื่นๆ   คนในองคก์รเรยีนรูก้ารแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างออกไป เพิม่
มุมมองทีแ่ตกต่างใหน้กัพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร  ผูบ้รหิารหนัมาใชเ้ทคโนโลยใีนการตดิต่อสือ่สาร
มากขึน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้  อปุสรรคมีไม่น้อยเช่นกนั เชน่ การใชภ้าษาทีส่ามในการสือ่สารกนั อาจน ามา
ซึง่การเขา้ใจผดิ ความขดัแยง้ในการตดัสนิใจ  รวมถงึยากในการบรหิารจดัการใหผ้ลตอบแทนหรอืสวสัดกิาร
ต่างๆ ใหบุ้คลากรในแต่ละประเทศเขา้ใจวา่มคีวามเทา่เทยีมกนั  
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ขัน้ตอนการสรา้งวฒันธรรมการโคช้ในองคก์ร ตดิตามอ่านไดท้ี ่ 
ww.spg-asia.com/newsLetter.html 
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Building a Coaching Culture Research Findings 
สรปุผลการศึกษา ด้านการสร้างวฒันธรรมการโค้ชในองคก์ร 

การศกึษาดา้นการสรา้งวฒันธรรมการโคช้ในองคก์รน้ีจดัท าขึน้ โดยความรว่มมอืระหวา่ง 
International Coach Federation (ICF) และ Human Capital Institute (HCI)  การเกบ็ขอ้มลูใชท้ัง้แบบ
ส ารวจ (On-line) และจากการสมัภาษณ์ ผูร้ว่มใหข้อ้มลูมาจากองคก์รจากหลากหลายธุรกจิและอุตสาหกรรม
ในทวปีต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึทวปีเอเซยีดว้ย ใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่ วนัที ่12 มถุินายน ถงึ 14 
กรกฎาคม 2557  

ผลทีอ่อกมาแสดงใหเ้หน็วา่ มอีงคก์รทีห่นัมาลงทุนในการสรา้งวฒันธรรมการโคช้มากขึน้  ทีผ่า่นมา
การน าโคช้มอือาชพีเขา้มาพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูม้ศีกัยภาพสงูในองคก์รไดร้บัความนิยม จงึไดม้ี
การศกึษาถงึ ROI ของการน าโคช้ภายนอกเขา้มาหลายชิน้ อยา่งไรกต็ามการศกึษาเกีย่วกบัการสรา้งการโคช้
ภายในและสานต่อใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รยงัมไีมม่ากนกั ในปจัจุบนั เน่ืองจากองคก์รเริม่ตระหนกัใน
ประโยชน์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการพฒันาทกัษะการโคช้ใหผู้น้ าและผูจ้ดัการในองคก์ร และต่อยอดใหเ้ป็น
วฒันธรรมองคก์ร  ICF จงึไดส้นใจศกึษาดา้นน้ีเป็นพเิศษ ทีผ่า่นมา ผลการส ารวจต่างๆ ระบุออกมาใกลเ้คยีง
กนัวา่ ประโยชน์ทีอ่งคก์รไดร้บัจากการน าการโคช้เขา้มาใชใ้นองคก์ร เชน่:   

 
 
 
 
 
 
 

 Increased Engagement  

 Faster on-boarding and leadership development  

 Increased emotional intelligence for employees 

 Improved team functioning 
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ผลการศกึษาครัง้น้ี ระบุวา่ รอ้ยละ 43 ขององคก์รทีร่ว่มในการส ารวจ มกีารจดัหาและพฒันาโคช้

ภายในองคก์รของตนเองขึน้มา (Internal Coach) เพือ่ชว่ยพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รอ้ยละ 60 เหน็
ความส าคญัในการจดัหาโคช้ใหก้บักลุ่มบุคลากรทีม่ศีกัยภาพสงู  

 
ผลสรปุการศกึษาน้ีไดแ้บ่งออกเป็นสีส่ว่นดว้ยกนั ส่วนแรกกล่าวถึง การจดัท าและเสนอแผนธุรกจิใน

การสรา้งวฒันธรรมการโคช้ ส่วนท่ีสองกล่าวถึง การออกแบบวธิกีารเพือ่สรา้งวฒันธรรมน้ี  ส่วนท่ีสาม
กล่าวถงึการเลอืกเฟ้นและการพฒันาทกัษะการโคช้ และส่วนสดุท้ายกล่าวถงึการน าไปปฏบิตัแิละการ
ประเมนิผล  
 

(รายละเอยีดและขัน้ตอนการสรา้งวฒันธรรมการโคช้ กรณุาอ่านไดท้ี ่Newsletter March 2014 
ww.spg-asia.com/newsLetter.html 

 
ส่วนท่ีหน่ึง ในการจดัท าและเสนอแผนธรุกิจ ซึง่มกัตอ้งเชื่อมโยงใหผู้อ้นุมตัเิหน็วา่วฒันธรรมการ

โคช้สง่ผลดตี่อธุรกจิอยา่งไร  ทีผ่า่นมาเป็นทีป่ระจกัษ์วา่ องคก์รใชก้ารโคช้ในการพฒันาภาวะผูน้ า และพฒันา
คนเก่งขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง และเพือ่เป็นการรกัษาบุคลากรไวด้ว้ย (Employee Engagement) ผลจาก
การศกึษาน้ีระบุวา่ สองในสามของผูร้ว่มการส ารวจครัง้น้ี สนบัสนุนวา่ วฒันธรรมการโคช้สง่ผลต่อ Employee 
Engagement ไดด้จีรงิ  รอ้ยละ 60 ของผูท้ีร่ะบุวา่องคก์รของตนมวีฒันธรรมการโคช้ทีแ่ขง็แกรง่ ยงัสนบัสนุน
วา่ องคก์รของเขา มผีลการด าเนินธุรกจิดกีวา่องคก์รอื่นๆทีไ่มม่วีฒันธรรมการโคช้ 

 
ส่วนท่ีสอง เร่ืองการออกแบบและวิธีการสร้างวฒันธรรมการโค้ช ในดา้นทีว่า่ใครเป็นเจา้ภาพ

หรอืผูร้เิริม่ ผลออกมาวา่ รอ้ยละ 82 บอกวา่หน่วยงานบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นเจา้ภาพ  รอ้ยละ 59 ระบุ
วา่เป็นหน่วยงาน L& D (Learning & Development)  และ รอ้ยละ 43 บอกวา่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู  

ใครควรเป็นโค้ช รอ้ยละ 32 ขององคก์รผสมผสานทางเลอืกต่างๆ คอื หน่ึง วา่จา้งผูเ้ป็นโคช้โดย
อาชพีจากภายนอก (External Coach) สองพฒันาโคช้ภายในองคก์รขึน้มา (Internal Coach) และสาม พฒันา
ทกัษะการโคช้ใหผู้น้ า/ผูจ้ดัการในองคก์รสามารถโคช้ได ้(Leaders/managers using coaching skills)  
ทางเลอืกทีอ่งคก์รทีร่ว่มการส ารวจน้ี ใช้สงูสดุคือทางเลือกท่ีสาม คือ ผูน้ า/ผูจ้ดัการในองคก์ร (รอ้ยละ 80)   
ขอ้ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบในแต่ละทางเลอืก คอื หากใช ้External Coach กลุ่มน้ีมกัเป็นผูม้กีารอบรมดา้น
โคช้มาอยา่งด ีแต่อาจขาดความเขา้ใจในบรบิทองคก์รอยา่งลกึซึง้  หากใช ้Internal Coach ขอ้ดคีอืมคีวาม
เขา้ใจวฒันธรรมและบุคลากรไดด้ ีแต่อาจมปีระเดน็เรือ่งการรกัษาความลบัของโคช้ชี ่และอาจไดร้บัการศกึษา 
 

http://www.spg-asia.com/
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ดา้นการโคช้ไมต่่อเน่ือง ซึง่ต่างจากกลุ่มโคช้โดยอาชพี (รายละเอยีดเรื่อง สรา้งโคช้ภายใน หรอืจา้งโคช้ภายนอก 
ดกีวา่กนั อ่านไดจ้ากบทความ:  http://www.spg-asia.com/newsPress_Newspaper.html) 

 
เหตุผลหลกัๆ ทีอ่งคก์รรว่มการส ารวจ จดัใหม้กีารโคช้คอืเพือ่ พฒันาภาวะผูน้ า พฒันาทกัษะการ

สือ่สาร พฒันาการท างานเป็นทมี  ความสามารถในการตดัสนิใจ เพือ่เพิม่ผลติภาพ และเพิม่ความผกูพนัต่อ
งานและองคก์ร  ผูท้ีไ่ดร้บัการโคช้ มทีุกระดบัและกลุ่มวยั โดยกลุ่ม High Potentials ไดร้บัโอกาสมากทีส่ดุ คอื
รอ้ยละ 87  ในดา้นวยั กลุ่ม Generation X (born 1965- 1979) ไดร้บัโอกาสสงูสดุ คอืถงึรอ้ยละ 84 

ในด้านวางแผนงบประมาณ ส าหรบัปี ค.ศ. 2015 องคก์รสว่นใหญ่เชื่อวา่ จะยงัคงรกัษาระดบัการ
ลงทุนดา้นการโคช้ โดยใหน้ ้าหนกัไปในดา้น การสรา้งผูน้ าและผูจ้ดัการใหม้ทีกัษะการโคช้ (รอ้ยละ 81)   

 
ส่วนท่ีสาม การเลือกเฟ้นและการพฒันาทกัษะการโค้ช  ไมว่า่จะเป็นองคก์รขนาดใดกต็าม การ

ตดัสนิใจวา่จะเลอืกใคร มกัมาจาก HR, L&D และผูบ้รหิารระดบัสงู  จากการศกึษาของ ICF  ทีผ่า่นมาพบวา่ 
องคก์รมกัตดัสนิจากการบอกปากต่อปากเป็นอนัดบัแรก และหากโคช้ไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัทีเ่ชื่อถอืได ้
ถอืวา่มสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจ 

ด้านการจดัการอบรมทกัษะการโค้ชให้ผูน้ าและผูจ้ดัการในองคก์ร รอ้ยละ 17 ขององคก์รทีม่ี
วฒันธรรมการโคช้ทีแ่ขง็แกรง่ ระบุวา่ เขาจดัการอบรมทกัษะการโคช้ใหผู้น้ าและผูจ้ดัการมากกวา่ 60 ชัว่โมง
องคก์รเชื่อวา่ การจดัใหม้ ีCommunity Practice มปีระโยชน์อยา่งมากในการพฒันาทกัษะการโคช้ต่อเน่ือง 
และร้อยละ 81 อยากให้องคก์รจดัหาเคร่ืองมือการโค้ชและช่วยประเมินโค้ชช่ีให้   

มากกวา่รอ้ยละ 50 ระบุวา่ไดร้บัการเสรมิทกัษะการโคช้ (Informal) น้อยวา่ 30 ชัว่โมง รอ้ยละ 22 
บอกวา่ไมไ่ดร้บัการอบรมเลย  

*** ผลการศึกษาน้ีช้ีชดัว่า ผูน้ าและผูจ้ดัการท่ีจะประยกุตใ์ช้ทกัษะการโค้ชได้ดี ควรมี
คณุสมบติัท่ีส าคญัมาก ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ีก่อน  

 
 
 
 
 
 

 

 Demonstrated emotional/social intelligence (70%) 

 Demonstrated leadership ability (58%) 

 Positive Performance (43%) 

 Experience (28%) 

 Informal coach training (26%) 

 Accredited coach training (15%) 

 Technical skills (10%) 

 Education (9%) 
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ส่วนท่ีส่ี ด้านการปฏิบติัและการประเมินผล  รอ้ยละ 27 ระบุวา่ไมไ่ดม้กีารประเมนิผลเลย 

อุปสรรคทีอ่งคก์รสว่นใหญ่พบในการกระตุน้ใหเ้กดิการลงมอืปฏบิตักิารโคช้บุคลากรจรงิๆ คอื ไมม่เีวลา และมี
ขอ้จ ากดัในการวดั ROI เพือ่ขออนุมตังิบประมาณ สว่นองคก์รทีม่กีารประเมนิผล ใชว้ธิกีารดงัต่อไปน้ี 

 
 Employee Feedback (58%) 

 Feedback from coach (42%) 

 Performance appraisals (32%) 

 Return on expectations (ROE) 24% 

 Return on investment (ROI) 11% 

 Other 11% 

 Absenteeism rates 2% 

 

 
ขัน้ตอนการสรา้งวฒันธรรมการโคช้ในองคก์ร ตดิตามอ่านไดท้ี ่ 
ww.spg-asia.com/newsLetter.html 
 
ขอบคุณขอ้มลูจาก International Coach Federation 
http://www.coachfederation.org/ 
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