ไม่เก่ง...ก็เก่งได้
ด้วยกระบวนการโค้ช
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ (Coach Dr COCO)

Fanpage: ไม่เก่ง ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช - โค้ช ดร.โกโก้
https://www.facebook.com/coachdrcoco

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

บทที่ 9 C-GLOW Model
หลังจากที่โค้ชอธิบายเกี่ยวกับทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับโค้ช
แล้ว อันประกอบด้วย การฟัง การถาม และการสะท้อนกลับ พร้อม
กับการโค้ชด้วยวงจรแห่งปัญญาที่โค้ชต้องขออนุญาตก่อนการโค้ช
ด้วยการบอกว่าขอโค้ช/คุยเรือ่ งใด เวลาเท่าใด การรักษาให้เป็นความลับ
ระหว่างเรา 2 คน ตามด้วยการเปิด และตั้งประเด็น (Placement)
กระบวนการตั้งค�ำถาม (Questioning) รวมทั้งการท�ำให้กระจ่าง
(Clarifying) เพื่อสรุปแก่นของสิ่งที่โค้ชชี่ก�ำลังพูด
ดังนั้น โค้ชขออธิบายต่อถึงโมเดล C-GLOW ที่ต้องใช้ใน
กระบวนการโค้ช ดังนี้
C: Communication - พัฒนาความสามารถ ศักยภาพ
ทางด้านการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ทีดี สามารถท�ำความตกลง
สรุปได้ตรงประเด็น อธิบายพื้นฐานการโค้ช ความคาดหวัง
G: Goal - ต้องการเห็นตัวเองในอนาคตเป็นโค้ชแบบไหน หรือ
เป้าหมายในอนาคตที่ต้องการ
L: Listening and Explore - ปัจจุบันเราอยู่จุดใด เรามีอะไร
บ้างที่ต้องพัฒนา
O: Options - มีทางเลือกในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
อย่างไรบ้าง
W: Will - ตั้งใจจะเริ่มท�ำอะไร อย่างไร เมื่อใด ตาม
เป้าหมาย

แผนภูมิที่ 6 : C-GLOW Model
ที่มา : พัฒนาจาก GROW Model

ขอยกตัวอย่างให้ชัดเจน โดยเริ่มท�ำตามกระบวนการวงจร
แห่งปัญญาบน GROW Model ที่โค้ชเริ่มจากการขออนุญาตโค้ช
นาย ก. หนึ่งชั่วโมง พร้อมทั้งกล่าวว่าขอให้มั่นใจว่าเป็นความลับ
ระหว่างเราสองคน เมือ่ นาย ก. ให้อนุญาตแล้ว โค้ชก็เริม่ กระบวนการ
โค้ชตาม C-GLOW Model โดยโค้ชต้องใช้ทั้งทักษะการฟัง การพูด
และการสะท้อนกลับ โดยเริม่ ทีก่ ารตัง้ ประเด็น การถาม และการท�ำให้
กระจ่าง โดยต้องท�ำซ�้ำๆ ในแต่ละขั้นตอนใน C-GLOW Model
เริม่ จากขัน้ ตอน C: Communication เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ทีด่ ี อธิบายพืน้ ฐานการโค้ช กฎ กติกาในการโค้ชร่วมกัน หลังจากสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ ี สร้างความไว้วางใจได้แล้ว ก็ถามถึงความคาดหวัง
ที่โค้ชชี่ต้องการหลังจากการโค้ชครั้งนี้
ตามด้วยขั้นตอน G: Goal การให้โค้ชชี่ตั้งเป้าหมายตนเอง
โดยโค้ชก็ต้องเริ่มที่การตั้งประเด็น การถาม และการท�ำให้กระจ่าง
ซึง่ ต้องท�ำทัง้ 3 กระบวนการนีซ้ ำ�้ ๆ ในทุกขัน้ ตอน จนได้เป้าหมายของ
โค้ชชีอ่ อกมาให้เป็น Smart Goal กระชับๆ สัก 1 ประโยค เช่น ต้องการ
ลดน�้ำหนักให้ได้ 5 กิโลกรัมภายใน 3 เดือน หรือต้องการท�ำโครงการ
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ใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จภายใน 6 เดือน
ซึ่งโค้ชต้องท�ำการโค้ชต่อด้วยขั้นตอน L: Listening and
Explore เพื่อค้นหาว่าปัจจุบันโค้ชชี่อยู่ ณ จุดใด มีอะไรบ้างที่ต้อง
พัฒนาเพื่อเดินทางสู่เป้าหมาย โดยโค้ชก็ต้องเริ่มที่การตั้งประเด็น
การถาม และการท�ำให้กระจ่าง ซึง่ ต้องท�ำทัง้ 3 กระบวนการนีซ้ ำ�้ ๆ ใน
ขั้นตอนนี้รวมทั้งในทุกขั้นตอนด้วยเช่นกัน
คราวนีก้ ม็ าถึงขัน้ ตอน O: Options ทีใ่ ห้โค้ชชีค่ ดิ ทางเลือกใน
การพัฒนาเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมาย บอกมา 3-5 ทางเลือก พยายามท้าทาย
ให้คดิ ทางเลือกมาให้มากทีส่ ดุ โดยให้โค้ชชีป่ ระเมินผลดี-ผลเสียของ
แต่ละทางเลือก
และการโค้ชก็มาถึงขัน้ ตอนสุดท้าย นัน่ คือ W: Will ความตัง้ ใจ
จะเริ่มท�ำด้วยทางเลือกไหน ท�ำอะไร อย่างไร เมื่อใด ตามเป้าหมาย
และเราจะมาตามเรื่องนี้กันอีกเมื่อใด ซึ่งควรมีระยะเวลาห่างกัน
พอสมควร ตามความเหมาะสมของการกระท�ำตามแผนเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย
ท้ายสุดก็ให้โค้ชชี่พูดทวนหรือเขียนสรุปแผนการกระท�ำ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อทบทวนแผนการกระท�ำอย่างย่อๆ สัก 3-5
นาที ซึง่ โค้ชต้องกล่าวสนับสนุน ให้กำ� ลังใจ พร้อมทัง้ นัดหมายเพือ่
การโค้ชครั้งต่อไป

บทที่ 10 ค�ำถามเปลี่ยนชีวิต

เคยได้ยินไหมคะว่า “ค�ำถามเปลี่ยนชีวิต” หลายคนอาจจะ
สงสัยว่าค�ำถามมีพลังขนาดนั้นเชียวหรอ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ตนเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ บางคนอย่าว่าแต่เปลี่ยนเลยคะ ขนาด
“ปรับ” ยังเหงื่อตก เพราะมันแสนจะยาก!!!
เนือ่ งจากนิสยั บางอย่างมันก�ำเนิดจากความเคยชินจนยากที่
จะปรับได้
แต่ในกระบวนการโค้ช (Process Coaching) ท�ำได้คะ ที่
ส�ำคัญโค้ชท�ำมาแล้ว จนโค้ชชี่ หลายคนเกิด A-HA Moment ในการ
ค้นพบศักยภาพตัวเอง
แหม...พอได้ฟังแบบนี้ หลายคนสนใจแล้วใช่ไหมคะ ว่า
ค�ำถามเปลี่ยนชีวิตเป็นเช่นไร???
ส�ำหรับค�ำถามเปลี่ยนชีวิต จะมุ่งเน้นไปในเรื่องขั้นตอนการ
ตั้งเป้าหมายของโค้ชชี่ มีดังนี้คะ
1. วันนี้คุณอยากพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
2. เรื่องนั้นเป็นปัญหาอย่างไรส�ำหรับคุณในตอนนี้
3. หากทุกอย่างเป็นไปได้ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการ ภาพฝันจะเป็น
เช่นไร (Visualize) แล้วคุณเห็นอะไร ได้ยินอะไร รู้สึกอย่างไรใน
ภาพฝัน จากนั้นจะบอกกับตัวเองว่าอย่างไร กับภาพฝัน และหากจะ
บอกกับคนอืน่ คุณจะบอกกับใคร หรือบอกกับเขาอย่างไร แล้วเขาจะ
ตอบกลับมาเช่นไร
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4. การได้สิ่งนั้นมาจะให้อะไรกับตัวคุณ เรื่องนั้นส�ำคัญ
อย่างไรกับคุณ
5. ในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น มีอะไรที่ขาดหายไปจากที่เป็น
อยู่ตอนนี้
6. ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ทีค่ ณ
ุ อยากเห็นจากการโค้ชครัง้ นีค้ อื อะไร
7. อุปสรรคอะไรท�ำให้คุณท�ำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่
ส�ำเร็จ
8. ถ้าอุปสรรคที่คุณคิดนั้นหมดไปแล้ว คุณจะท�ำสิ่งนั้นให้
ส�ำเร็จได้อย่างไร
ค�ำถาม 8 ข้อคือค�ำถาม “เปลี่ยนชีวิต” ที่มุ่งไปที่ขั้นตอนการ
ตั้งเป้าหมายของโค้ชชี่ คราวนี้เรามาลองทดสอบอีกชุดค�ำถามหนึ่ง
ส�ำหรับการโค้ชตัวเองนะคะ ว่าเราพอจะเป็นโค้ชให้กับตนเองได้ดี
ขนาดไหน
ตัวอย่างชุดค�ำถามตามกระบวนการของเป้าหมาย “การท�ำ 
งานให้เสร็จตรงตามเวลา”
1. ฉันให้ความหมายของ “การท�ำงานให้เสร็จตรงตามเวลา”
ว่าอย่างไรบ้าง
2. การท�ำงานให้เสร็จตรงตามเวลาก่อให้เกิดประโยชน์
ในเรื่องอะไรบ้าง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นท�ำให้ฉันไม่สามารถท�ำงานให้
เสร็จตรงตามเวลาคือเรื่องใดบ้าง
4. ปัญหา/อุปสรรคที่ฉันคิดว่าสามารถแก้ไขได้ทันทีคือ
เรื่องใด
5. ฉันมีแนวทางในการเอาชนะปัญหานี้ได้อย่างไร
6. แนวทางทีฉ่ นั อยากท�ำแล้วสามารถแก้ไขเรือ่ งการท�ำงาน
ไม่สร็จตรงตามเวลาได้เป็นอย่างไร
7. ถ้าเลือกสิ่งที่จะไปปฏิบัติให้ท�ำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
มากขึ้น 3-5 เรื่องฉันจะเริ่มเรื่องใดก่อน
8. ลองสรุปสิ่งที่ฉันจะไปเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ำไปปฏิบัติคือ
เรื่องใดบ้าง
อ่าน ต่อฉบับหน้า

