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ตัวอย่ำงชุดค�ำถำมตำมกระบวนกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่

ต้องกำร “เพื่อซื้อบ้ำนใหม่ภำยในหกเดือนน้ี ต้องเก็บเงินให้ได้อย่ำง

น้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของรำยได้” 

1.  ปัจจุบันมีข้อจ�ำกัดใดบ้ำง ท่ีท�ำให้ฉันไม่สำมำรถเก็บเงิน 

10 เปอร์เซ็นต์ของรำยได้

2.  ถ้ำไม่มีข้อจ�ำกัดใดเลย ฉันคิดว่ำฉันจะวำงแผนเก็บเงิน 

10 เปอร์เซ็นต์ของรำยได้ อย่ำงไร

3.  ลองหลับตำ แล้วนึกภำพ ถ้ำฉันเก็บเงินแล้วซื้อบ้ำนใหม่

ได้ส�ำเร็จ ฉันรู้สึกอย่ำงไร เห็นภำพอะไร คนที่ฉันรัก ครอบครัวของ

ฉันจะพูดสิ่งใด จะท�ำอะไรกับฉัน ฉันได้กล่ินอะไรจำกบ้ำนใหม่บ้ำง 

เป็นต้น

4.  ปัจจุบัน ฉันมีแนวทำงกำรเก็บเงินอย่ำงไรบ้ำง

5.  ฉันวำงแผนกำรเก็บเงินอย่ำงไรบ้ำง บอกมำ 3-5 วิธี

6.  ฉันคิดว่ำแนวทำงท่ีเลือกน้ีสำมำรถเอำชนะอุปสรรคได้

เพรำะเหตุใด

7.  ฉนัจะน�ำแนวคดิใดไปใชแ้ล้วฉันเกิดควำมกลัวขึน้มำบำ้ง

8.  ฉันจะสร้ำงควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำนเพื่อเก็บเงิน

ให้ได้อย่ำงไร

9.  ฉันรู้สึกอย่ำงไรกับวิธีกำรเก็บเงินที่ท�ำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อ

ไปสู่เป้ำหมำย

ครำวนี้คุณผู้อ่ำนก็ได้ชุดค�ำถำมเปลี่ยนชีวิตไปแล้ว ฉะนั้น

ต้องลองน�ำไปใช้ทั้งในที่ท�ำงำน และที่บ้ำน แล้วจะรู้ว่ำค�ำถำมที่ดี

เปลี่ยนชีวิตได้

บทที่ 11

วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance)

ในกระบวนกำรโค้ช นอกจำกกำรตั้งค�ำถำมแล้ว เรำยังมี

เครื่องมืออีกหลำยตัวที่น่ำสนใจในกำรน�ำพำโค้ชชี่ ไปสู่เป้ำหมำย

หรือกำรเปลี่ยนแปลง

วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่

จะท�ำให้เรำเข้ำใจควำมรู้สึก ควำมคิดพื้นฐำนหรือแม้กระทั่งควำม

ต้องกำรของโค้ชชี่ว่ำขณะนี้เขำมีควำมพึงพอใจในด้ำนไหนของชีวิต

หรือต้องกำรที่เพิ่มควำมสุขหรือควำมพอใจในด้ำนไหนอีก เพื่อเติม

เต็มในส่วนที่ขำดหำย

แผนภูมิที่ 7: วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance)

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ด้วยกระบวนก�รโค้ช
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

การท�าวงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance) คือ วงล้อด้ำน

ต่ำงๆ ของชีวิตของมนุษย์ 8 ด้ำน ดังนี้ กำรเงิน กำรงำน ครอบครัว 

ควำมสัมพันธ์กับครอบครัว ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน สุขภำพ 

กำรท่องเที่ยว กำรออกก�ำลังกำยหรือจะเปลี่ยนแปลงด้ำนไหนเข้ำ-

ออก ตำมควำมต้องกำรของโค้ชชี่ก็ได้ เช่น บำงท่ำนอำจจะเพิ่ม กำร

ท่องเที่ยวต่ำงประเทศ กำรท่องเที่ยวในประเทศ กำรลดน้�ำหนัก กำร

ออกก�ำลังกำยแทนด้ำนควำมปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพ ควำมรัก 

เป็นต้น

ภำยในแตล่ะด้ำนก็จะมรีะดบัคะแนน จำกระดบั 1 (น้อยสดุ) 

– 10 (มำกสุด) เพื่อที่โค้ช จะได้อ่ำนค่ำต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ 

ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อตัวโค้ชชี่ มำกในกำรตระหนักต่อตนเอง และมี

ประโยชน์ในกำรโค้ชด้วย

ยกตัวอย่ำงนะคะ กรณีนำย A  ได้ลองท�ำ วงล้อแห่งชีวิต) 

แล้วพบว่ำ มีควำมพอใจ

ทำงด้ำนควำมรัก (Romance) ระดับที่ 4 (น้อยที่สุดของ

นำย A)

ทำงด้ำนกำรเงิน (Money) ระดับที่ 6 

ทำงด้ำนอำชีพ (Career) ระดับ 7

ทำงด้ำนกำรพักผ่อน (Fun and Recreation) ระดับ 7 ด้ำน

ควำมพอใจสูงสุดที่ด้ำนเพื่อน และครอบครัวที่ระดับ 9

จำกตัวเลขดังกล่ำวท�ำให้เรำพอจะประเมินนำย A ได้อย่ำง

คร่ำวๆ เมื่อน�ำมำผสำนกับ Preparation Coaching Form จำกกำร

พูดคุยครั้งแรกใน Pre-session Coaching ก็จะท�ำให้เรำมีข้อมูลของ

โค้ชชี่มำกยิ่งข้ึน ท�ำให้เรำเข้ำใจในควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเอง

ของโค้ชชี่มำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�ำให้กระบวนกำรโค้ชเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นค่ะ

บทที่ 12

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนการโค้ช

โค้ชที่เก่งไม่ใช่เพียงแต่มีทักษะ และควำมเชี่ยวชำญใน

กระบวนกำรโค้ช (Coaching Process) เท่ำนั้น แต่ทว่ำต้องมีควำม

สำมำรถในกำรสร้ำง “ความสัมพันธ์ที่ดี” ระหว่ำงโค้ชกับโค้ชชี่ เพื่อ

สร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจระหว่ำงกัน เป็นพันธมิตรร่วมกัน

โค้ชมือใหม่บำงคนมองข้ำมเรื่องกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ก่อนกำรโค้ช อำจเนื่องจำกเขำใจร้อนหรือมองไม่เห็นควำมส�ำคัญ

หรือต้องกำรที่จะช่วยให้โค้ชชี่หำทำงออกให้เร็วขึ้น จนลืมไปว่ำหำก

โค้ชชี่มีควำมไว้วำงใจต่อโค้ช น้อย โอกำสที่จะโค้ชส�ำเร็จก็ย่อมเหลือ

น้อยเช่นกัน

ฉะนัน้สิง่ส�ำคัญประกำรแรก คือ โค้ชต้องเริม่ด้วยขัน้ตอนแรก 

Communication ตำม C-GLOW Model ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ด้วยเทคนิคกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี (Rapport) เพื่อให้โค้ชช่ีรู้สึก

วำงใจ สบำยใจ และมั่นใจในตัวของโค้ช ว่ำโค้ชมีควำมหวังดี และ

เป็นพันธมิตรอย่ำงจริงใจ

ตัวอย่ำงจำกกำรโค้ชที่ได้ท�ำกำรโค้ชผู้บริหำรระดับสูงบริษัท

ต่ำงชำติแห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหำในกำรท�ำงำนให้โครงกำรต่ำงๆ ไม่

สำมำรถส�ำเร็จตำมที่วำงแผนไว้ได้ จำกกำรพูดคุย และกำรสร้ำง

สัมพันธ์ (Rapport) ในครั้งแรก 

ซึ่งทำงผู้บริหำรท่ำนนี้ก็ยังไม่ค่อยยอมเปิดใจ เนื่องจำกยังไม่

คอ่ยไวว้ำงใจ แตเ่มือ่โคช้บอกวำ่เรือ่งทีค่ยุในกำรโคช้จะเปน็กำรควำม

ลบัระหวำ่งเรำ 2 คน ขอใหว้ำงใจได ้เนือ่งจำกโคช้กม็จีรรยำบรรณของ

โค้ช และกว่ำโค้ชจะได้ประกำศนียบัตร Associate Certified Coach 

(ACC), International Coach Federation (ICF), USA กต็อ้งผำ่นกำร

โค้ชอย่ำงน้อย 100 ชั่วโมง ท�ำให้ผู้บริหำรระดับสูงท่ำนนี้ก็เริ่มมีควำม

ไว้วำงใจโค้ชมำกขึ้น บอกสถำนกำรณ์ และปัญหำทุกสิ่งอย่ำง จนใน

ทีส่ดุโคช้ และโคช้ชีก่เ็ปน็พนัธมติรในกำรกำ้วสูท่ำงแกไ้ขไดส้�ำเรจ็ ซึง่

ผูบ้รหิำรทำ่นนีส้ำมำรถบรหิำรใหโ้ครงกำรตำ่งๆ ส�ำเรจ็ตำมทีว่ำงแผน

ไว้ได้ จำกกำรที่มีควำมไว้วำงใจ เชื่อใจต่อกัน...

คิดง่ำยๆ ก็เหมือนกับกำรคบเพื่อน สิ่งแรกที่ต้องท�ำคือต้อง

สร้ำง Rapport (ค�ำนี้ออกเสียงว่ำ แร้บ พอ) แปลว่ำ ควำมสัมพันธ์

ที่ดี โดยควำมสัมพันธ์แบบ Rapport จะเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

พัฒนำทีละเล็กละน้อยจนมีควำมแน่นแฟ้นกัน เป็นควำมสัมพันธ์ใน

ฐำนะเพือ่น เมือ่โคช้ชีรู่ส้กึเชือ่ใจ ไวใ้จเรำเสมอืนเพือ่นแลว้ กส็ำมำรถ

เข้ำสู่กระบวนกำรโค้ช (Coaching) กันได้เลยค่ะ


