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บทคัดยอ 

หนังสือเรื่อง การโคชเพื่อการรูคิด (Cognitive Coaching) เลมน้ีแตงโดย ผูเขียน  
รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ และอาจารย ดร.มารุต  พัฒผล เปนการจัดพิมพครั้งท่ี 3  
ป พ.ศ. 2557 จัดพิมพโดยจรัลสนิทวงศการพิมพ จำกัด เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย 11 หัวขอ  
ไดแก หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคช
เพื่อการรูคิด หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช หัวขอที่ 5 ธรรมชาติของผูเรียน
ที่ผูโคชควรรู หัวขอที่ 6 การใหขอมูลที่กระตุนการเรียนรู หัวขอที่ 7 การส่ือสารทางบวก หัวขอที่ 8 
คำถามท่ีทรงพลัง หัวขอท่ี 9 การสะทอนคิด หัวขอท่ี 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช 
หัวขอที่ 11 การประเมินที่เสริมพลัง ในหนังสือเลมนี้ ผูแตงไดรวบรวมเน้ือหาเก่ียวกับการโคช 
เพื่อการรูคิด โดยเฉพาะและยกตัวอยางที่เกี่ยวของกับการเปนพี่เลี้ยงทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 
คำสำคัญ: ระบบพี่เลี้ยง การคิด 

 

ABSTRACT 

The book of cognitive coaching was written by Associate Professor Dr. Wichai 
Wongyai and Marut Patphol. It was the 3rd edition which was published in 2014 by 
Charansanitwong Printing Co., Ltd. The book consists of eleven topics: Topics 1 Concept 
of cognitive coaching; Topic 2 Soft Skills and Hard Skills of cognitive coaching; Topic 3 
Coaching strategies; Topic 4 Coaching process; Topic 5 Coaching approaches and 
learning style; Topic 6 Information for learning motivation. Topic 7 Positive communication; 
Topic 8 Power of question; Topic 9 Reflective; Topic 10 New era of learning from Coach’s 
willingness; Topic 11 Empowerment Assessment. The authors particularly compiled the 
cognitive coaching and appropriately cited examples related to educational coaching. 

 
Keywords: cognitive thinking, coaching 
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บทนำ 
Coaching เปนการพัฒนาความรู ทักษะและพฤติกรรมในการทำงานของบุคคล 

ในการทำงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดวยวิธีการใหคำแนะนำและสอนงานแบบสองทาง หรืออีกนัย

หนึ่งการโคชจึงเปนการสอนงานโดยมุงเนนใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและ 

การทำงานไดดีขึ้น ในการสอนงานน้ันหัวหนางานหรือผูที่มีประสบการณทำงานมากกวาจะให 

คำแนะนำวิธีปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงการทำงานในดานใดดานหน่ึงแบบมีเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะ

เจาะจง และการโคชเพื่อการรูคิดเปนบทบาทของผูสอนในโลกแหงการเรียนรูยุคใหม ที่พัฒนามาจาก

บทบาทการสอนท่ีผูสอนทำหนาท่ีใหขอมูล เน้ือหาสาระ ใหคำตอบที่ถูกตอง ใชสื่อสารทางเดียว 

กำหนดทิศทางการเรียน กำหนดงานใหผูเรียน กำหนดวัตถุประสงค กำหนดกิจกรรมการเรียนรูและ

เกณฑการวดัและประเมินผลการเรียนรู โดยทัง้นี ้ผูแตงไดเรยีบเรยีงเนือ้หาเกีย่วกบัการโคชเพือ่การรูคดิ 

ตั้งแตแนวคิดหลักการโคช ทักษะของการโคชเพ่ือการรูคิด กลไกของการโคช กระบวนการโคช 

ธรรมชาติของผูเรียนท่ีผูโคชควรรู รวมถึงการประยุกตใชกับการจัดการเรียนรู โดยนำเสนอไวทั้งหมด 

11 หัวขอ โดยผูเขียนจะวิจารณหนังสือเลมน้ีในดานเน้ือหาและกระบวนการของการโคช ลักษณะ 

การเขียนในประเด็นตาง ๆ ภาษา การจัดวางเนื้อหา ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

สังเขปเนื้อหา 

หัวขอที่ 1 แนวคิดหลักการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงความเปนมา 

ของการโคชเพ่ือการรูคิด ความหมายของการโคชเพ่ือการรูคิด เปาหมายของการโคชเพ่ือการรูคิด 

และหลักการโคชเพื่อการรูคิด โดยความเปนมาของการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวไวในแงของบทบาท

หนาที่ของผูโคชและจุดมุงหมายของการโคช โดยผูแตงไดกลาวไววา “ผูโคช” ในหนังสือเลมนี้ 

หมายถึง ผูสอนที่ใชการโคชใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ ผูแตงไดเปรียบเทียบ

ความหมายของการโคชกับการโคชเพื่อการรูคิด เปาหมายหลักของการโคช และเทคนิควิธีในการโคช  
สวนหลักการโคชเพ่ือการรูคิดนั้น ผูแตงไดกลาวถึงลักษณะของการโคชเพ่ือการรูคิดวาเปนมากกวา

การสอนไวอยางชัดเจน โดยการยกตัวอยางและเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทผูสอน 

บทบาทของผูเอ้ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู และบทบาทการโคชเพื่อการรูคิด นอกจากน้ี 

ผูแตงไดแสดงใหเห็นวา การโคชเปนกลไกเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความรู  

ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการเรียนรู การตรวจสอบ ประเมินตนเอง กำหนดทิศทางและ 
พัฒนาตนเองได 
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หัวขอที่ 2 Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพื่อการรูคิด ในหัวขอนี้ผูแตงได

กลาวถึงทักษะเสริมการโคชใหมีประสิทธิภาพประกอบดวย ทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ

และการใชสัปปุริสธรรม 7 หรือธรรมที่ทำใหคนเปนสัปบุรุษ หรือเปนคนดี ซึ่งประกอบดวย การรูจัก

วิเคราะหสาเหตุของสถานการณและความเปนไปของชีวิต การใชหลักเหตุผลมาพิจารณาปญหา  

การรูจักตนเองการรูจักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรการรูจักประมาณ การรูจักเวลาท่ี

เหมาะสมในการทำกิจกรรมตาง ๆ และรูจักปฏิบัติตนใหถูกกับกาลเทศะ การรูจักหมูคณะหรือกลุม

ชนวาดีหรือไมดีควรคบหาสมาคมหรือไม และการรูจักประเภทบุคคลแตละคนวาฉลาดหรือโง เปนคน

พาลหรือเปนคนด ี โดยผูแตงไดใชแผนภาพในการแสดงองคประกอบของส่ิงทีจ่ะทำใหการโคชเพือ่การรูคดิ  

มีประสิทธิภาพ ดังที่ผูแตงกลาวไววา ทักษะทางสังคม หรือ จรณ (อานวา จะ-ระ-นะ) เปนทักษะทาง

สังคมและความฉลาดทางอารมณท่ีแสดงออกผานทาง EQ ซ่ึงอยูทางสมองซีกขวา เปนความสามารถทาง

สังคมและการจัดการตนเอง การควบคุมอารมณ การมองบวก การติดตอสื่อสารและความเปนมิตร 

สวนทักษะดานความรูทางวิชาการ จะตองมีความรูความสามารถท่ีกำหนดโดยเชาวนปญญาซึ่งอยู

ทางสมองซีกซาย จะเห็นไดวาในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำเสนอทักษะการโคชเพื่อการรูคิดไวอยางเปน

ระบบและใหรายละเอียดไวอยางชัดเจน เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจอยางถองแทวา การโคช 

เพ่ือการรูคิดน้ันจะมีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ และการใช

หลักสัปปุริสธรรมรวมกัน 

หัวขอที่ 3 กลไกของการโคช ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกลไกที่จะนำไปสูกระบวนการ

โคชและความสำเร็จของการโคชวาควรประกอบดวย การสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียน ใหกำลังใจ

สนับสนุนผูเรียน แกไขปรับปรุงขอผิดพลาดใหกับผูเรียน สรางความทาทายใหผูเรียน ภาวะผูนำทาง

วิชาการ สุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน ความผูกพันของผูเรียนกับผูโคช ในหัวขอนี้ ผูแตงไดนำ

เสนอวิธีการท่ีจะนำไปสูกระบวนการโคชไวอยางชัดเจนในทุกกลไก ซึ่งผูอานนอกจากจะไดความรู 

เขาใจกลไกและกระบวนการสูการโคชท่ีมีประสิทธิภาพแลว ผูอานยังสามารถนำกลไกเหลาน้ีไป
ปฏิบัติตามไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี ผูแตงไดยกตัวอยางคำถามจำแนกตามระดับความคิดไว

เปนแนวทางใหผูอานนำไปใชในการจัดการเรียนรูได 

หัวขอที่ 4 กระบวนการโคช ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึงข้ันตอนการโคชท่ีจะบรรลุ

เปาหมาย ประกอบดวย การกำหนดเปาหมาย การตรวจสอบสภาพจริง การกำหนดทางเลือก  

การตัดสินใจ และการประเมินผลการโคช ผูแตงไดนำเสนอกระบวนการโคชผานขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน 
ซึ่งแตละข้ันตอนจะกำหนดวิธีดำเนินการท่ีชัดเจนทำใหผูอาน/ผูปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได ผูแตง

ไดยกตัวอยางการกำหนดเปาหมาย ที่ทำใหเขาใจไดงายและนำไปใชได ผูแตงเสนอแนะวา  

การกำหนดเปาหมายควรกำหนดพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีเปนรูปธรรม สามารถสังเกตได
หรือวัดได เชน ผูเรียนสามารถระบุสระในภาษาอังกฤษได ผูเรียนบวกเลขสองหลักได 
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หวัขอที ่5 ธรรมชาติของผูเรยีนทีผู่โคชควรรู ในหวัขอน้ีผูแตงไดกลาวถงึการเปลีย่นแปลง

ของประชากรโลก การอบรมเลี้ยงดูคนรุนใหมและปญหาท่ีพบในคนรุนใหมทั้งเรื่องคาใชจาย 

ในการเล้ียงดู โรคภัยไขเจ็บและมลพิษจากส่ิงแวดลอม นอกจากน้ันแลวผูแตงยังไดกลาวถึงจริต 

ในการเรียนรูทั้ง 6 ประเภท โดยจริตท้ัง 6 ประเภทนี้ไดมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู 

ตามแนวคิดของ Grasha & Reickman ไดแก การเรียนรูแบบแขงขัน แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง  

แบบพึ่งพา แบบรวมมือ และแบบมีสวนรวม จากความเช่ือมโยงดังกลาว ผูแตงไดสะทอนใหเห็นวา 

เมื่อผูโคชทราบจริตในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแลวจะสามารถใชวิธีการโคชไดเหมาะสมกับจริต

และลักษณะของผูเรียนแตละคนดวย ซึ่งเนื้อหาในหัวขอนี้จะเปนประโยชนอยางมากสำหรับผูที่จะนำ

การโคชเพ่ือการรูคิดไปใช เพราะผูโคชสามารถนำการโคชเพ่ือการรูคิดไปใชไดสอดคลองกับจริตของ 

ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หัวขอท่ี 6 การใหขอมูลท่ีกระตุนการเรียน ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง การกระตุน

การเรียนรูทั้งแบบการใหขอมูลกระตุนการเรียนรู การใหขอมูลยอนกลับ และการใหขอมูลเพื่อ 

การเรียนรูตอยอด ผูแตงไดแสดงใหเห็นวาการใหขอมูลแตละประเภทมีจุดมุงหมายที่แตกตางกัน  

โดยการใหขอมูลกระตุนการเรียนรูมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลพ้ืนฐานแกผูเรียน การใหขอมูลแบบ 

ยอนกลับมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทราบจุดแข็งและจุดดอย  ที่ตองปรับปรุงแกไขของตนเอง และ

การใหขอมูลเพื่อการเรียนรูตอยอดมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมภายหลัง 

การจัดการเรียนรู ในหัวขอน้ีผูแตงไดเช่ือมโยงใหผูอานไดเห็นวาการกระตุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ

จริตของผูเรียนวามีความสำคัญอยางไร กอใหเกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง การโคชเพื่อการรูคิดจึง

ควรสรางแรงจูงใจในการเรียนรูที่เนนแรงจูงใจภายในและความเรียนรูของผูเรียน 

หัวขอที่ 7 การสื่อสารเชิงบวก ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงการส่ือสารเชิงบวกท่ีทำให 

ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจและความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง โดยการสื่อสารเชิงบวกน้ันมีหลายวิธี

ดวยกัน ไดแก ใหความเอาใจใสตอผูเรียน ใชภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ใชภาษาเชิงบวก หลีกเลี่ยง
คำตำหนิ สื่อสารในแนวราบและติดตามพัฒนาการของผูเรียน นอกจากการส่ือสารเชิงบวกแลว  

ผูแตงยังกลาวถึง ทักษะการชื่นชมและเห็นคุณคาวาเปนการส่ือสารอยางสรางสรรคและเปนทักษะ

สำคัญของผูที่ทำหนาท่ีโคช ซึ่งประกอบดวย ความประทับใจในผลงาน ชื่นชอบพฤติกรรมและช่ืนชม

ลักษณะ ในหัวขอนี้ผูอานจะไดประโยชนอยางมากเกี่ยวกับการใชภาษาและเทคนิคในการโคชที่ไดผล

และมีประสิทธิภาพ 
หัวขอท่ี 8 คำถามท่ีทรงพลัง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงคำถามท่ีทรงพลังวาเปน

คำถามกระตุนการคิด เปนคำถามแบบเปดและนำไปสูการเรียนรู เปนคำถามท่ีสอดคลองกับ 

จุดมุงหมายของการเรียนรู โดยกลยุทธในการต้ังคำถามท่ีทรงพลังสำหรับผูโคช ไดแก การวางแผน
ลวงหนา หลีกเล่ียงการใชคำถามนำ เวนระยะเวลาใหคิดหาคำตอบ ไมย้ำคำถามและคำถามตองมี
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ความชัดเจน หลากหลาย และถามทีละหน่ึงคำถาม ผูแตงไดกลาวถึงคำถามท่ีทรงพลังวาประกอบดวย  

5 ประเภทดวยกัน ไดแก คำถามที่กระตุนใหมีจุดหมายในการคิด คำถามกระตุนความปรารถนา 

คำถามเสริมพลัง คำถามกระตุนแรงบันดาลใจ และคำถามเชิงลึก ในบทนี้ผูอานจะไดรับความรู 

ทั้งกลยุทธในการตั้งคำถาม และการตอบสนองคำถามของผูเรียน พรอมทั้งไดเรียนรูเกี่ยวกับคำถาม

ประเภทตาง ๆ คำกริยาท่ีใชในการต้ังคำถามในการโคช ซึ่งผูอานสามารถนำไปใชในการโคชเพื่อ 

การรูคิดไดอยางเหมาะสม 

หัวขอท่ี 9 การสะทอนคิด ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึง ความหมาย ความสำคัญของ

การสะทอนคิดวาการสะทอนคิดเปนการใหผูเรียนคิดไตรตรอง ทบทวนพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยาง

รอบคอบ มีเหตุผล ดวยสติและปญญา และเปนกระบวนการท่ีชวยใหเกิดการเรียนรูดวยกระบวน 

การคดิอยางเปนระบบผานประสบการณทีม่ผีลตออารมณและความรูสกึ โดยการประมวลผลทางสมอง 

ที่เรียกวา Mental Model ผูแตงไดกลาวถึงการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีซึ่งมีหลายวิธี เชน 

การถอดบทเรียน และการใชสุนทรียสนทนา ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึงกระบวนการ ลักษณะและวิธี

การการถอดบทเรียน รวมถึงสุนทรียสนทนาท่ีจะนำไปใชในการสะทอนคิดและการเชื่อมการสะทอน

คิดกับการโคชวาผูโคชควรโคชอยางไรเพื่อนำไปสูการรูคิดไวอยางชัดเจน ทำใหผูอานสามารถนำ

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการสะทอนคิดไปใชในการโคชเพื่อการรูคิดได 

หัวขอท่ี 10 การเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคช ในหัวขอน้ีผูแตงไดกลาวถึง 

แนวคิดการจัดการเรียนรู จุดเนนการเรียนรูและชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพวาเปนพัฒนาการของ 

การจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู และชุมชนการเรียนรู นอกจากน้ีผูแตงยังกลาวถึงเทคนิค 

การปรับการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผูโคชท่ีดีจะตองสามารถตอบสนองความแตกตางระหวาง 

ผูเรียนรายบุคคลได ทุกคนสามารถเรียนรูไดเม่ือไดรับการโคชดวยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมทั้ง 

การเพ่ิม ลด บูรณาการ หลอมรวม ผูแตงยังไดกลาวถึงการเรียนรู ในสังคมพหุวัฒนธรรม การสอน

นอย...เรียนรูมาก และการเสริมพลังการเรียนรูใหกับผูเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนรู 

ที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยผานกระบวนการโคช และการโคชเพ่ือการรูคิดกับการ 
แกปญหาท่ีตนตอ เน้ือหาในหัวขอน้ีจะทำใหผูอานเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ของผูเรียน รูปแบบการเรียนรูของผูเรียนและแนวทางการโคชเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ซึ่งสงผลตอการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติดวย 
หัวขอที่ 11 การประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลัง ในหัวขอนี้ผูแตงไดกลาวถึง 

หลักการประเมินผลการเรียนรูที่เสริมพลังวาเปนวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคลอง

กับการประเมินในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนแนวความคิดในการประเมินผลการเรียนรูที่เนนการประเมิน

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ผูแตงไดอธิบายหลักการและรายละเอียดของการประเมินการเรียนรูที่

เสรมิพลงัไวอยางชดัเจน และยงัไดกลาวถึงการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบความพรอมในการเปนโคช 
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พรอมทัง้ยังไดยกตัวอยางแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางใหผูอานไดนำไปใชในการปฏิบตังิานได 

ในหัวขอนี้ผูอานจะไดเห็นความสำคัญของการประเมินตามสภาพจริงในศตวรรษท่ี 21 และ 

ปรับกระบวนทัศนของตนเองเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 

บทวิจารณ 

ในปจจุบันหนังสือ หรือตำราวิชาการกับระบบพ่ีเลี้ยงและการใหคำปรึกษายังมีจำนวน 

ไมมากนัก และสวนใหญมักเปนการเขียนเก่ียวกับแนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติแบบกวาง ๆ ทั้งที่

ระบบพ่ีเล้ียงและการใหคำปรึกษาเปนแนวคิดท่ีถูกนำมาใชนานแลว ดังน้ัน ในหนังสือเลมน้ีผูแตง 

จึงไดรวบรวมแนวคิด หลักการโคชเพื่อการรูคิด และประสบการณของผูแตงมาเรียบเรียงดวยเน้ือหา 

ที่สั้น เขาใจงาย แตชัดเจนและสามารถนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติได รวมถึงสามารถนำไป

ประยุกตใชกับสาขาอื่น ๆ ดวย 

ผูแตงไดนำเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไดอยางสมบูรณ โดยเริ่มนำเสนอหัวขอจากแนวคิด

หลักการโคชเพ่ือการรูคิด Soft Skills และ Hard Skills ของการโคชเพ่ือการรูคิด กลไกของการโคช 

กระบวนการโคช จนถึงการเรียนรูยุคใหมจากการใสใจของผูโคชและการประเมินผูเรียนและผูโคช

แบบเสริมพลัง พรอมท้ังมีการนำเสนอแผนภาพ ตาราง และตัวอยางประกอบคำบรรยายอยาง

เหมาะสม ชัดเจน งายตอการศึกษาและการทำความเขาใจ แมผูอานจะยังไมเคยมีประสบการณ 

ในการโคชเลยก็ตาม จุดเดนของหนังสือเลมน้ีคือ ผูแตงไดสังเคราะหองคความรู ประสบการณของ 

ผูแตง เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจในการโคชและ 

การคิด ไดศึกษาและสามารถดำเนินการโคชไดอยางถูกตอง รวมถึงรวบรวมประเด็นปญหาท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นระหวางการดำเนินการโคชใหผูโคชไดพึงระวังดวย  

หนังสือการโคชเพื่อการรูคิดเลมนี้ เปนหนังสือท่ีนำเสนอเน้ือหาและกระบวนการของ 

การโคชไดอยางชัดเจน เหมาะสม จึงเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษา คณาจารย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูสนใจเกี่ยวกับการโคชเพื่อพัฒนาการคิดและคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น นอกจาก

นี้หนังสือเลมนี้ยังยกตัวอยางและใชภาษาท่ีงายตอการทำความเขาใจและการนำไปใช ทั้งยังมี

ลักษณะการเขียน และการนำเสนอเน้ือหาท่ีสั้นแตชัดเจน รวมถึงการจัดวางเน้ือหาท่ีเปนระบบ  

มีการลำดับหัวขอท่ีสำคัญใหญ-ยอย อยางเหมาะสมและนาติดตาม มีภาพ ตาราง ประกอบ 

คำอธิบายท่ีสมบูรณ สวนขอจำกัดของหนังสือเลมน้ีนั้นจะเห็นไดวา เปนการเขียนในลักษณะการให
เน้ือหาที่เปนสาระสำคัญ จึงขาดการอธิบายรายละเอียด ทำใหผูอานท่ีมีพื้นฐานความรูตางกันจึงเกิด

ความเขาใจตางกันดวย 
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การนำความรูที่ไดจากหนังสือเลมนี้ไปประยุกตใช 

หนังสือเลมน้ีสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

การคิด โดยใชกระบวนการโคช ซึ่งเปนกระบวนการท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียน 

เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และทำใหสถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครู

และผูบริหารไดพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยใชกระบวนการโคช เน่ืองจากกระบวนการโคชทำใหครู

สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูไดดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

เอกสารอางอิง 

วชิยั  วงษใหญ และมารตุ  พฒัผล. (2557). การโคชเพือ่การรูคดิ (พมิพครัง้ที ่3). กรงุเทพมหานคร: 

จรัลสนิทวงศการพิมพ. 

 


	วารสารสังคมศาสตร์.pdf



