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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

บทที่ 2. เก่ง...ไม่เก่ง เริ่มที่ Mindset

รูไ้ หมคะว่าการจะเป็นโค้ชทีด่ ตี อ้ งเริม่ ทีอ่ ะไร รูน้ ะหลายคนเริม่
คิดหนักแล้ว เฉลยค่ะ โค้ชที่ดีต้องเริ่มต้นจาก “Mindset” ที่ดี
ฮั่นแน่รู้นะหลายคนแอบสงสัยว่า Mindset คืออะไร
ส�ำหรับโค้ช Mindset คือ กระบวนการทางความคิด ทัศนคติ
ความรู้สึก สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนวิธีคิด มุมมองในการแก้ปัญหา การ
หาทางออก รวมไปถึงเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม พูดง่ายๆ คือ
Mindset เป็นต้นทางของการแสดงออก
ดังนั้น โค้ชควรเริ่มต้นปรับกระบวนการทางความคิด ปรับ
ทัศนคติ มองโลกในแง่บวก ให้แก่ทั้งตนเอง และโค้ชชี่ ด้วยการใช้
กระบวนการตั้งค�ำถามในแง่บวก
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ถามเพื่อมุ่งไปสู่ทางแก้ไขในทางที่ดีขึ้น
ถามเพื่อให้โค้ชชี่คิดไปในทางบวก
ถามเพื่อให้โค้ชชี่เกิดการกระท�ำที่ดี
เมื่อเราปรับ Mindset ใหม่ๆ ในแง่บวก จะสร้างความรู้สึกดีๆ
หลายอย่าง
1. รูส้ กึ ดีกบั การท�ำสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิด มองในมุมอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่าง
2. รู้สึกดีกับการท�ำสิ่งที่ไม่เคยท�ำ
3. รู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้น
4. รู้สึกท้าทายที่จะท�ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ำ
5. รู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ จ ากการโค้ ช หรื อ ได้ ช ่ ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพทั้งตัวเอง ผู้อื่น และคนที่เรารัก
6. รู้สึกดีใจที่เจอจุดเล็กๆ ที่โค้ชชี่ติดอยู่แต่มองไม่เห็น
7. รู ้ สึ ก อิ่ ม เอมใจที่ ไ ด้ ช ่ ว ยให้ โ ค้ ช ชี่ เ กิ ด การตระหนั ก รู ้
(Insight) และเกิด A-Ha Moment ด้วยตัวเอง
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ไม่เพียงแต่เราทีไ่ ด้รบั ประโยชน์นะคะ แต่จะท�ำให้โค้ชชีไ่ ด้รบั
ประโยชน์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการปรับ Mindset ท�ำให้กระบวนการ
โค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการปรับ Mindset จะท�ำให้เรามี
ความนิ่งมากพอที่จะยอมรับในความต่าง
และสามารถมองเห็นหรือได้ยินไปถึงความคิดรวมไปถึง
ความรูส้ กึ ทีอ่ ยูใ่ ต้ภเู ขาน�ำ้ แข็งหรือเบือ้ งลึกหรือสิง่ ทีโ่ ค้ชชีไ่ ม่ได้พดู ออก
มาท�ำให้เราเข้าใจเขามากขึ้น
ว้าว!!! เยี่ยมไหมคะ
แต่นั่นยังไม่พอค่ะ เพราะเมื่อเราเข้าใจในตัวโค้ชชี่ เราย่อม
สามารถตั้งค�ำถามเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเขาเพื่อให้
โค้ชชี่เข้าใจตนเองมากขึ้น เพราะบางค�ำถามของเราที่ทรงพลัง และ
มีประสิทธิภาพ สามารถทลายก�ำแพงอคติที่ขวางกั้นศักยภาพโค้ชชี่
ท�ำให้โค้ชชี่ได้ท้าทายตนเองโดยก้าวข้ามผ่านข้อจ�ำกัดของตนเอง ได้
ตระหนักรู้ถึงความสามารถของตนเอง ที่ส�ำคัญค�ำถามต้องสะท้อน
ให้โค้ชชี่เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยการใช้
เป้าหมายหรือสิง่ ทีเ่ ขาต้องการเป็นแรงจูงใจในการเปลีย่ นแปลง นีค่ อื
ศิลปะการตั้งค�ำถามที่จะท�ำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลง
สุดท้ายการเปลีย่ นแปลงก็จะเกิดจากความรูส้ กึ ของโค้ชชีเ่ อง
ทีอ่ ยากจะเปลีย่ นแปลงตามทีค่ ดิ ได้จากการเกิด A-HA Moment เพือ่
การวางแผนการกระท�ำเอง เพราะโค้ชชีจ่ ะมีความรูส้ กึ รับผิดชอบ และ
กระท�ำตามแผนที่วางไว้ ตามวิธีการ กระบวนการ ก�ำหนดการ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บทที่ 3. ปิ๊งแว๊บ!!!

ปิง๊ แว๊บ หมายถึง การตระหนักรูด้ ว้ ยตัวเองหรือการคิดได้ดว้ ย
ตนเอง (Insight/A-HA Moment) ฟังแล้วอาจจะรู้สึก...งง...งง...ใน
ตอนแรก แต่ในกระบวนการโค้ชถือว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นมากค่ะ เพราะมัน
คือเป้าหมายส�ำคัญในการโค้ช การตระหนักรูด้ ว้ ยตัวตน บางคนเรียก
ปิ๊งแว๊บ!!! แต่ส�ำหรับโค้ชเรียกว่า “อะฮ้า” (A-HA Moment) ฟังแล้ว
เข้าใจง่าย โดนใจวัยรุ่น การ “อะฮ้า” ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ และทุกคน
ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ โดยผ่านกระบวนการในการโค้ช (Process
Coaching) โดยเฉพาะการใช้คำ� ถามกับผูไ้ ด้รบั การโค้ช หรือทีเ่ ราเรียก
ว่า “โค้ชชี่ (Coachee)”
กระบวนการก็ไม่ยากค่ะ แค่โค้ชตัง้ ใจฟังในสิง่ ทีโ่ ค้ชชีต่ อ้ งการ
ที่จะพูด จากนั้นจึงตั้งค�ำถาม และสะท้อนกลับ
โดยใช้ค�ำถามที่ทรงพลัง (Powerful Questioning) ไปยัง
โค้ชชี่ ให้โค้ชชี่ได้ครุ่นคิดทางแก้ไขหลายๆ ทางเลือก โดยท้ายสุด
โค้ชชี่ได้ตระหนัก และเลือกทางแก้ไข/ทางไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดการผูกพันกับรับผิดชอบเกิดกระท�ำตามทางเลือกของ
ตนเองเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย และก่อให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
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ฟัง
การโค้ช
สะท้อนกลับ

ถาม

แผนภูมทิ ี่ 1 : ทักษะหลักการโค้ช ประกอบด้วย การฟัง การถามและการสะท้อนกลับ

เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถดึงศักยภาพทีแ่ ฝงอยูใ่ นตัวของโค้ชชีร่ วม
ไปถึงแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน และเหมาะสมในการแก้ปัญหา
ออกมาได้แล้ว กระบวนการง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพสูงมากแบบนี้
สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF-International Coach Federation) ได้
ให้คำ� นิยามการโค้ชไว้วา่ “การโค้ช คือการเป็นหุน้ ส่วนกับผูร้ บั การโค้ช
ในกระบวนการกระตุน้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์เพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจให้พวกเขาน�ำเอาศักยภาพทั้งส่วนทางตัว และวิชาชีพมาใช้อย่าง
สูงสุด” (Coaching is partnering with coachees in a thoughtprovoking and creative process that inspires them to maximize
their personal and professional potential)
หลายคนอาจสงสัยนะคะว่า กระบวนการง่ายๆ แค่นที้ ำ� ไมถึง
มีพลังขนาดทลายก�ำแพงความมืดทั้ง 8 ด้านได้เพราะโค้ชเชื่อว่า
มนุษย์ทกุ คนมีศกั ยภาพ ทว่าเรายังใช้ศกั ยภาพของตัวเองได้นอ้ ยมาก
บางคนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์
ท�ำไมถึงใช้ศักยภาพน้อยมาก เนื่องจากโค้ชชี่จ�ำนวนไม่น้อย
มองไม่เห็นถึงคุณค่า หรือความสามารถของตนเอง
ท�ำให้ศักยภาพของเขาถูกปิดกั้นโดยไม่รู้ตัว ทั้งที่คนที่เข้าใจ
ปัญหามากที่สุดก็คือคุณ คนที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็ย่อมต้องเป็นคุณ
การเข้าถึง และเข้าใจจึงเป็นแนวทางส�ำคัญในการดึงพลังทีห่ ลับไหล
ของโค้ชชี่ออกมา เพราะเมื่อเราเข้าใจตนเองมากขึ้น การปลดปล่อย
ศักยภาพก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก
ดังนั้น โค้ชที่ดีจึงมีหน้าที่ “ดึงศักยภาพ” ของโค้ชชี่ ท�ำตนเอง
ให้เหมือนกระจกในการสะท้อนความจริง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใจกว้าง
ยอมรับในความต่าง โดยการปราศจากการตัดสิน (No Judgment)
ในขณะเดียวกันต้องลดอัตตา (Learn to Unlearn) ลดการยึดมั่น
ถือมั่น (Egoism) ในตนเอง พร้อมรับฟังความคิด และความรู้สึกของ
โค้ชชี่ สังเกตหลายสิ่งในตัวของเขา เพื่อพิจารณาทั้งในส่วนที่เขา
แสดงออกมาอย่างเปิดเผย และบางส่วนทีห่ ลบซ่อนแต่แสดงออกโดย
ใช้ภาษากายหรืออากัปกริยาอื่นๆ ซึ่งโค้ชต้องสังเกตให้ดีโดยใช้
สัญชาติญาณที่ฝึกมาเพื่อประโยชน์ของตัวโค้ชชี่
เห็นไหมกระบวนการโค้ชเพือ่ ให้เกิด “อะฮ้า” (A-HA Moment)
ไม่ใช่เรือ่ งยากเลย แต่จำ� เป็นต้องฝึกกันสักหน่อย แต่โค้ชเชือ่ ค่ะว่าทุก
คนท�ำได้อย่างแน่นอน
อ่าน ต่อฉบับหน้า

