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บท
ความ ไม่เก่ง...ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช ของ ดร. 

วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ หรือโค้ช ดร.โกโก้ นี้จะช่วยให้ผู้อ่าน

สามารถน�าหลักการ ทักษะ กระบวนการ โมเดลในการโค้ช และ

แนวทางการโค้ช น�าไปใช้การโค้ชตนเอง และบุคคลอื่นในที่ท�างาน 

รวมทั้งคนท่ีคุณรักได้อย่างง่ายๆ และปฎิบัติได้จริงทั้งในการท�างาน 

และชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งกับครอบครัวที่คุณรัก

บทบาทของโค้ช และความหมายของการโค้ช (Coaching) 

เป็นทัง้ศาสตร์ และศลิป์ ซึง่ผูอ่้านจะต้องรูจ้กัประยกุต์และน�าไปใช้ให้

เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

ทักษะหลักการโค้ชเบื้องต้นท่ีโค้ช ดร.โกโก้ ได้เขียนถึง

ประกอบด้วย การฟัง การถาม และการสะท้อนกลับ ซึ่งผู้อ่านต้องฝึก

การตัง้ใจฟังในสิง่ทีผู่อ้ืน่ต้องการทีจ่ะพดู จากน้ันจงึตัง้ค�าถามอนัทรง

พลัง และสะท้อนกลับเพื่อเป็นกระจกส่องให้เขาเห็นตัวเองได้อย่าง

ชัดเจน 

ด้วยกระบวนการโค้ช

โดยทักษะทั้ง 3 อย่างที่กล่าวนี้ต้องกระท�าตามวงจรแห่ง

ปัญญา โดยก่อนเริ่มการโค้ช โค้ชต้องขออนุญาตโค้ชหรือบอกว่า 

ขอคุยเรื่องใด พร้อมทั้งบอกว่าขอให้มั่นใจว่าเรื่องที่คุยจะเป็นความ

ลับระหว่างเรา 2 คน ขออนุญาตคุยเป็นเวลาเท่าใด โดยต้องระบุให้

ชัดเจน ทางด้านการเปิด และตั้งประเด็น กระบวนการตั้งค�าถาม 

เพือ่กระตุน้ความคดิในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ (Positive Thinking) 

เพือ่ดงึศกัยภาพของคนทีถ่กูโค้ชหรอืโค้ชชี ่(Coachee) ออกมาในการ

มุ่งสู่ทางออกของปัญหาหรือการไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งการท�าให้

กระจ่าง (Clarifying) เพื่อสรุปแก่นของสิ่งที่โค้ชชี่พูด ตาม C-GLOW 

Model ที่โค้ชได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้

หนังสือ ไม่เก่ง...ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช เล่มนี้ จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู้อ่านที่สนใจจะพัฒนาตนเอง ผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน หรือ

แม้แต่คนที่คุณรัก ให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส�าเร็จตามที่

คาดหวังไว้ ด้วยวิธีการ แผนการที่เขาเลือก ค้นพบ และด�าเนินการ

ด้วยตัวเขาเอง 

ไม่เก่ง...ก็เก่งได้

ดร. วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (Coach Dr COCO)

Fanpage: ไม่เก่ง ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช - โค้ช ดร.โกโก้

https://www.facebook.com/coachdrcoco
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เพื่อรักษาสมดุลยภาพในชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนตัว 

เพื่อความสุขทั้งในที่ท�างาน และครอบครัว  

ลองฝึกการเป็นโค้ชกันบ่อยๆ รวมทั้งสนุกกับชีวิต และสนุก

กบัการเป็นโค้ชกนัจากคอลัมน์ ไม่เก่ง...ก็เก่งได้ด้วยกระบวนการโค้ช 

ของ ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (Coach Dr COCO) กันดูนะคะ

บทที่ 1. ทำาไมชีวิตต้องมีโค้ช

ยุคนี้หันซ้ายแลขวา คงไม่มีอะไรจะเป็นกระแสเท่าการเป็น

โค้ช (Coach) หลายคนคงสงสัยว่าการโค้ชดีอย่างไร ท�าไมหลายคน

หันมาสนใจที่จะมาเป็นโค้ช ส�าหรับพวกเราที่สนใจ ตามโค้ชมาเลย

การโค้ชเป็นเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มความ

สุข นั่นหมายความว่าหากคุณเข้าใจกระบวนการโค้ช (Coaching) 

แล้ว กส็ามารถน�ามาปรบัใช้กับตนเอง และคนทีค่ณุรกัได้อย่างลงตวั 

ความสุขในชีวิตก็จะมีมากขึ้น เมื่อความสุขมากขึ้น การท�างานย่อม

จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นั่นย่อมหมายถึงรายได้ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น

รู้นะหลายคน... เริ่มสนใจแล้วละสิ อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะ 

เพราะหลายเรื่องที่คุณผู้อ่านอยากรู้มีอยู่ในบทความนี้แล้ว 

งั้นเรามาเริ่มเรื่องแรกซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการเป็นโค้ช เรียกว่า

ถ้าปรับไม่ได้ โอกาสที่คุณจะเป็นโค้ชได้ย่อมจะยาก นั่นคือ 

1. การเปิดใจยอมรับในความต่างของคนอื่น (Open-

minded)

2. อย่าเพิ่งตัดสินคนจากอคติหรือความรู้สึกส่วนตัว (No 

Judgment)

3.  ลด ละ วางตัวตน (Learn to Unlearn)

ยากไหมคะ คุณผู้อ่านแค่ 3 เรื่องเอง ท�าไมโค้ชถึงอยากให้

เข้าใจใน 3 เรื่องนี้ เพราะการตัดสินคนจากมุมมองหรืออคติของเรามี

โอกาสที่เราจะตัดสินผิดพลาดสูงเหมือนในยุคนี้ที่ชอบตัดสินคนอื่น

จากภายนอก อาทิ การแต่งกาย การแสดงออก รูปร่างหน้าตา ฯลฯ 

แล้วเราก็ตัดสินเขาว่าเป็นดนดีหรือไม่ดี เก่งหรือไม่เก่ง ซึ่งบ่อยครั้งที่

เรามักจะผิดพลาด

กระบวนการโค้ชก็เช่นเดียวกันค่ะ อย่าเพิ่งตัดสินผู้อื่นแต่

ภายนอก จากนั้นเราก็ลดความเป็นตัวตนของเราลงไป ต่อฉบับหน้าอ่าน

ลด “อัตตา” หรือตัวตนที่มีซึ่งจะท�าให้เราสามารถเข้าใจผู้อื่น

ได้ถ่องแท้

บทบาทของโค้ชจึงไม่ต่างกับกระจกที่จะสะท้อนตัวตนของ

โค้ชชี่ (Coachee = ผู้รับการโค้ช) เพราะกระจกจะสะท้อนแต่เงาของ

ผูส่้องโค้ชกเ็ช่นกนั เราต้องสะท้อนให้เขาเหน็ความจรงิของตนเอง โดย

ผ่านกระบวนการตั้งค�าถาม

เพื่อให้โค้ชชี่ได้คิด และตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการ 

ปลดปล่อยศักยภาพที่ถูกกักขังให้ออกมาแสดงศักยภาพให้เต็มที่

นี่แหละคือความส�าคัญของโค้ชที่จะท�าให้ผู้อื่นมีความสุข 

และยังปลดปล่อยศักยภาพของตนเองออกมา

ท�าให้ชีวิตดี๊ดีอย่างเห็นได้ชัด คราวนี้ใครที่สนใจจะใช้

กระบวนการโค้ช เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสุขของคุณ และคนที ่

คุณรัก เพราะการโค้ชใช้ได้จริง และมีประโยชน์ทั้งในที่ท�างาน และ 

ที่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กประถมเป็นต้นไป 

อ่านบทความเพื่อเริ่มการเป็นโค้ช...เพื่อการสร้างตัวเองและ

ผู้อื่นให้เก่งๆๆๆ ยิ่งขึ้นต่อไปได้เลยค่ะ

บทที่ 2. เก่ง...ไม่เก่ง เริ่มที่ Mindset 

รูไ้หมคะว่าการจะเป็นโค้ชทีด่ต้ีองเริม่ทีอ่ะไร รูน้ะหลายคนเริม่

คิดหนักแล้ว เฉลยค่ะ โค้ชที่ดีต้องเริ่มต้นจาก “Mindset” ที่ดี

ฮั่นแน่รู้นะหลายคนแอบสงสัยว่า Mindset คืออะไร

ส�าหรับโค้ช Mindset คือ กระบวนการทางความคิด ทัศนคติ 

ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนวิธีคิด มุมมองในการแก้ปัญหา การ

หาทางออก รวมไปถึงเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม พูดง่ายๆ คือ 

Mindset เป็นต้นทางของการแสดงออก

ดังนั้น โค้ชควรเริ่มต้นปรับกระบวนการทางความคิด ปรับ

ทัศนคติ มองโลกในแง่บวก ให้แก่ทั้งตนเอง และโค้ชชี่

ด้วยการใช้กระบวนการตั้งค�าถามในแง่บวก

ถามเพื่อมุ่งไปสู่ทางแก้ไขในทางที่ดีขึ้น

ถามเพื่อให้โค้ชชี่คิดไปในทางบวก

ถามเพื่อให้โค้ชชี่เกิดการกระท�าที่ดี


