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บทที่ 2. เก่ง...ไม่เก่ง เริ่มที่ Mindset 

รู้ไหมคะว่ำกำรจะเป็นโค้ชทีด่ต้ีองเริม่ทีอ่ะไร รูน้ะหลำยคนเริม่

คิดหนักแล้ว เฉลยค่ะ โค้ชที่ดีต้องเริ่มต้นจำก “Mindset” ที่ดี

ฮั่นแน่รู้นะหลำยคนแอบสงสัยว่ำ Mindset คืออะไร

ส�ำหรับโค้ช Mindset คือ กระบวนกำรทำงควำมคิด ทัศนคติ 

ควำมรู้สึก สิ่งเหล่ำนี้จะสะท้อนวิธีคิด มุมมองในกำรแก้ปัญหำ กำร

หำทำงออก รวมไปถึงเหตุผลในกำรแสดงพฤติกรรม พูดง่ำยๆ คือ 

Mindset เป็นต้นทำงของกำรแสดงออก

ดังน้ัน โค้ชควรเริ่มต้นปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด ปรับ

ทัศนคติ มองโลกในแง่บวก ให้แก่ทั้งตนเอง และโค้ชชี่ ด้วยกำรใช้

กระบวนกำรตั้งค�ำถำมในแง่บวก

ถำมเพื่อมุ่งไปสู่ทำงแก้ไขในทำงที่ดีขึ้น

ถำมเพื่อให้โค้ชชี่คิดไปในทำงบวก

ถำมเพื่อให้โค้ชชี่เกิดกำรกระท�ำที่ดี

เมื่อเรำปรับ Mindset ใหม่ๆ ในแง่บวก จะสร้ำงควำมรู้สึกดีๆ 

หลำยอย่ำง

1.  รูส้กึดกีบักำรท�ำสิง่ทีไ่ม่เคยคดิ มองในมมุอืน่ๆ ทีแ่ตกต่ำง

2.  รู้สึกดีกับกำรท�ำสิ่งที่ไม่เคยท�ำ

3.  รู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้ำใจตัวเองมำกขึ้น

4.  รู้สึกท้ำทำยที่จะท�ำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ำ

5. รู ้สึกมีควำมสุขที่ได้จำกกำรโค้ช หรือได้ช่วยพัฒนำ

ศักยภำพทั้งตัวเอง ผู้อื่น และคนที่เรำรัก

6.  รู้สึกดีใจที่เจอจุดเล็กๆ ที่โค้ชชี่ติดอยู่แต่มองไม่เห็น

7.  รู ้สึกอิ่มเอมใจที่ได ้ช ่วยให้โค้ชชี่ เกิดกำรตระหนักรู ้ 

(Insight) และเกิด A-Ha Moment ด้วยตัวเอง

จากฉบับที่แล้วต่อ

ด้วยกระบวนการโค้ช

ไม่เก่ง...ก็เก่งได้

ดร. วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (Coach Dr COCO)

Fanpage: ไม่เก่ง ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช - โค้ช ดร.โกโก้

https://www.facebook.com/coachdrcoco
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ไม่เพยีงแต่เรำทีไ่ด้รบัประโยชน์นะคะ แต่จะท�ำให้โค้ชชีไ่ด้รบั

ประโยชน์ด้วยเช่นกัน เนื่องจำกกำรปรับ Mindset ท�ำให้กระบวนกำร

โค้ชมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เพรำะกำรปรับ Mindset จะท�ำให้เรำมี

ควำมนิ่งมำกพอที่จะยอมรับในควำมต่ำง

และสำมำรถมองเห็นหรือได้ยินไปถึงควำมคิดรวมไปถึง

ควำมรู้สกึทีอ่ยูใ่ต้ภเูขำน�ำ้แขง็หรอืเบือ้งลกึหรอืสิง่ทีโ่ค้ชชีไ่ม่ได้พดูออก

มำท�ำให้เรำเข้ำใจเขำมำกขึ้น

ว้ำว!!! เยี่ยมไหมคะ 

แต่นั่นยังไม่พอค่ะ เพรำะเมื่อเรำเข้ำใจในตัวโค้ชชี่ เรำย่อม

สำมำรถตั้งค�ำถำมเพื่อกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเขำเพื่อให ้

โค้ชชี่เข้ำใจตนเองมำกขึ้น เพรำะบำงค�ำถำมของเรำที่ทรงพลัง และ

มีประสิทธิภำพ สำมำรถทลำยก�ำแพงอคติท่ีขวำงก้ันศักยภำพโค้ชชี่ 

ท�ำให้โค้ชชี่ได้ท้ำทำยตนเองโดยก้ำวข้ำมผ่ำนข้อจ�ำกัดของตนเอง ได้

ตระหนักรู้ถึงควำมสำมำรถของตนเอง ที่ส�ำคัญค�ำถำมต้องสะท้อน

ให้โค้ชชี่เห็นว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ใช่เรื่องยำก ด้วยกำรใช้ 

เป้ำหมำยหรือสิง่ทีเ่ขำต้องกำรเป็นแรงจงูใจในกำรเปลีย่นแปลง นีค่อื

ศิลปะกำรตั้งค�ำถำมที่จะท�ำให้เขำอยำกเปลี่ยนแปลง

สดุท้ำยกำรเปลีย่นแปลงกจ็ะเกดิจำกควำมรูส้กึของโค้ชชีเ่อง 

ทีอ่ยำกจะเปลีย่นแปลงตำมท่ีคดิได้จำกกำรเกิด A-HA Moment เพือ่

กำรวำงแผนกำรกระท�ำเอง เพรำะโค้ชชีจ่ะมคีวำมรูส้กึรบัผดิชอบ และ

กระท�ำตำมแผนที่วำงไว้ ตำมวิธีกำร กระบวนกำร ก�ำหนดกำร เพื่อ

บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

บทที่ 3. ปิ๊งแว๊บ!!!

ป๊ิงแว๊บ หมำยถงึ กำรตระหนกัรูด้้วยตวัเองหรอืกำรคดิได้ด้วย

ตนเอง (Insight/A-HA Moment) ฟังแล้วอำจจะรู้สึก...งง...งง...ใน

ตอนแรก แต่ในกระบวนกำรโค้ชถอืว่ำเป็นสิง่จ�ำเป็นมำกค่ะ เพรำะมนั

คอืเป้ำหมำยส�ำคญัในกำรโค้ช กำรตระหนกัรูด้้วยตวัตน บำงคนเรยีก

ปิ๊งแว๊บ!!! แต่ส�ำหรับโค้ชเรียกว่ำ “อะฮ้ำ” (A-HA Moment) ฟังแล้ว

เข้ำใจง่ำย โดนใจวัยรุ่น กำร “อะฮ้ำ” ไม่ใช่เรื่องยำกนะคะ และทุกคน

ก็สำมำรถท่ีจะเข้ำถึงได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรในกำรโค้ช (Process 

Coaching) โดยเฉพำะกำรใช้ค�ำถำมกบัผูไ้ด้รบักำรโค้ช หรอืทีเ่รำเรยีก

ว่ำ “โค้ชชี่ (Coachee)”

กระบวนกำรกไ็ม่ยำกค่ะ แค่โค้ชตัง้ใจฟังในส่ิงท่ีโค้ชชีต้่องกำร

ที่จะพูด จำกนั้นจึงตั้งค�ำถำม และสะท้อนกลับ

โดยใช้ค�ำถำมที่ทรงพลัง (Powerful Questioning) ไปยัง 

โค้ชชี่ ให้โค้ชชี่ได้ครุ่นคิดทำงแก้ไขหลำยๆ ทำงเลือก โดยท้ำยสุด  

โค้ชชี่ได้ตระหนัก และเลือกทำงแก้ไข/ทำงไปสู่เป้ำหมำยด้วยตนเอง 

เพื่อให้เกิดกำรผูกพันกับรับผิดชอบเกิดกระท�ำตำมทำงเลือกของ

ตนเองเพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำย และก่อให้โค้ชชี่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ตนเองด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน 
ต่อฉบับหน้าอ่าน

แผนภมูท่ีิ 1 : ทักษะหลกัการโค้ช ประกอบด้วย การฟัง การถามและการสะท้อนกลบั

เพยีงเท่ำนีก้ส็ำมำรถดงึศกัยภำพทีแ่ฝงอยูใ่นตวัของโค้ชช่ีรวม

ไปถึงแนวทำงกำรแก้ไขที่ชัดเจน และเหมำะสมในกำรแก้ปัญหำ 

ออกมำได้แล้ว กระบวนกำรง่ำยๆ แต่มีประสิทธิภำพสูงมำกแบบนี้ 

สหพันธ์โค้ชนำนำชำติ (ICF-International Coach Federation) ได้

ให้ค�ำนยิำมกำรโค้ชไว้ว่ำ “กำรโค้ช คอืกำรเป็นหุน้ส่วนกบัผูร้บักำรโค้ช

ในกระบวนกำรกระตุน้ควำมคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์เพือ่สร้ำงแรงบนัดำล

ใจให้พวกเขำน�ำเอำศักยภำพทั้งส่วนทำงตัว และวิชำชีพมำใช้อย่ำง

สูงสุด” (Coaching is partnering with coachees in a thought-

provoking and creative process that inspires them to maximize 

their personal and professional potential)

หลำยคนอำจสงสัยนะคะว่ำ กระบวนกำรง่ำยๆ แค่นีท้�ำไมถงึ

มีพลังขนำดทลำยก�ำแพงควำมมืดทั้ง 8 ด้ำนได้เพรำะโค้ชเช่ือว่ำ 

มนษุย์ทกุคนมศีกัยภำพ ทว่ำเรำยงัใช้ศกัยภำพของตวัเองได้น้อยมำก

บำงคนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

ท�ำไมถึงใช้ศักยภำพน้อยมำก เนื่องจำกโค้ชชี่จ�ำนวนไม่น้อย

มองไม่เห็นถึงคุณค่ำ หรือควำมสำมำรถของตนเอง 

ท�ำให้ศักยภำพของเขำถูกปิดกั้นโดยไม่รู้ตัว ทั้งที่คนที่เข้ำใจ

ปัญหำมำกที่สุดก็คือคุณ คนที่แก้ปัญหำได้ดีที่สุดก็ย่อมต้องเป็นคุณ 

กำรเข้ำถงึ และเข้ำใจจงึเป็นแนวทำงส�ำคญัในกำรดงึพลงัทีห่ลบัไหล

ของโค้ชชี่ออกมำ เพรำะเมื่อเรำเข้ำใจตนเองมำกขึ้น กำรปลดปล่อย

ศักยภำพก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยำก 

ดังนั้น โค้ชที่ดีจึงมีหน้ำที่ “ดึงศักยภำพ” ของโค้ชชี่ ท�ำตนเอง

ให้เหมือนกระจกในกำรสะท้อนควำมจริง ด้วยเหตุนี้จึงต้องใจกว้ำง 

ยอมรับในควำมต่ำง โดยกำรปรำศจำกกำรตัดสิน (No Judgment) 

ในขณะเดียวกันต้องลดอัตตำ (Learn to Unlearn) ลดกำรยึดมั่น  

ถือมั่น (Egoism) ในตนเอง พร้อมรับฟังควำมคิด และควำมรู้สึกของ

โค้ชชี่ สังเกตหลำยสิ่งในตัวของเขำ เพื่อพิจำรณำทั้งในส่วนที่เขำ

แสดงออกมำอย่ำงเปิดเผย และบำงส่วนทีห่ลบซ่อนแต่แสดงออกโดย

ใช้ภำษำกำยหรืออำกัปกริยำอื่นๆ ซึ่งโค้ชต้องสังเกตให้ดีโดยใช้

สัญชำติญำณที่ฝึกมำเพื่อประโยชน์ของตัวโค้ชชี่

เหน็ไหมกระบวนกำรโค้ชเพือ่ให้เกิด “อะฮ้ำ” (A-HA Moment) 

ไม่ใช่เรือ่งยำกเลย แต่จ�ำเป็นต้องฝึกกันสกัหน่อย แต่โค้ชเชือ่ค่ะว่ำทกุ

คนท�ำได้อย่ำงแน่นอน

ฟัง

การโค้ช
ถาม

สะท้อนกลับ


