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ต่อ จากฉบับที่แล้ว
ตัวอย่างชุดคำ�ถามตามกระบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ “เพื่อซื้อบ้านใหม่ภายในหกเดือนนี้ ต้องเก็บเงินให้ได้อย่าง
น้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้”
1. ปัจจุบันมีข้อจำ�กัดใดบ้าง ที่ทำ�ให้ฉันไม่สามารถเก็บเงิน
10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
2. ถ้าไม่มีข้อจำ�กัดใดเลย ฉันคิดว่าฉันจะวางแผนเก็บเงิน
10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ อย่างไร
3. ลองหลับตา แล้วนึกภาพ ถ้าฉันเก็บเงินแล้วซื้อบ้านใหม่
ได้สำ�เร็จ ฉันรู้สึกอย่างไร เห็นภาพอะไร คนที่ฉันรัก ครอบครัวของ
ฉันจะพูดสิ่งใด จะทำ�อะไรกับฉัน ฉันได้กลิ่นอะไรจากบ้านใหม่บ้าง
เป็นต้น
4. ปัจจุบัน ฉันมีแนวทางการเก็บเงินอย่างไรบ้าง
5. ฉันวางแผนการเก็บเงินอย่างไรบ้าง บอกมา 3-5 วิธี
6. ฉันคิดว่าแนวทางที่เลือกนี้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้
เพราะเหตุใด
7. ฉันจะนำ�แนวคิดใดไปใช้แล้วฉันเกิดความกลัวขึน้ มาบ้าง
8. ฉันจะสร้างความกระตือรือร้นในการทำ�งานเพื่อเก็บเงิน
ให้ได้อย่างไร
9. ฉันรู้สึกอย่างไรกับวิธีการเก็บเงินที่ทำ�อยู่ในปัจจุบัน เพื่อ
ไปสู่เป้าหมาย
คราวนี้คุณผู้อ่านก็ได้ชุดคำ�ถามเปลี่ยนชีวิตไปแล้ว ฉะนั้น
ต้องลองนำ�ไปใช้ทั้งในที่ทำ�งาน และที่บ้าน แล้วจะรู้ว่าคำ�ถามที่ดี
เปลี่ยนชีวิตได้

บทที่ 11
วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance)

ในกระบวนการโค้ช นอกจากการตั้งคำ�ถามแล้ว เรายังมี
เครื่องมืออีกหลายตัวที่น่าสนใจในการนำ�พาโค้ชชี่ ไปสู่เป้าหมาย
หรือการเปลี่ยนแปลง
วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
จะทำ�ให้เราเข้าใจความรู้สึก ความคิดพื้นฐานหรือแม้กระทั่งความ
ต้องการของโค้ชชี่ว่าขณะนี้เขามีความพึงพอใจในด้านไหนของชีวิต
หรือต้องการที่เพิ่มความสุขหรือความพอใจในด้านไหนอีก เพื่อเติม
เต็มในส่วนที่ขาดหาย

แผนภูมิที่ 7: วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance)
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ไม่เก่ง...ก็เก่งได้
การทำ�วงล้อแห่งชีวิต (Wheel of Balance) คือ วงล้อด้าน
ต่างๆ ของชีวิตของมนุษย์ 8 ด้าน ดังนี้ การเงิน การงาน ครอบครัว
ความสัมพันธ์กับครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สุขภาพ
การท่องเที่ยว การออกกำ�ลังกายหรือจะเปลี่ยนแปลงด้านไหนเข้าออก ตามความต้องการของโค้ชชี่ก็ได้ เช่น บางท่านอาจจะเพิ่ม การ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศ การลดน้ำ�หนัก การ
ออกกำ�ลังกายแทนด้านความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ความรัก
เป็นต้น
ภายในแต่ละด้านก็จะมีระดับคะแนน จากระดับ 1 (น้อยสุด)
– 10 (มากสุด) เพื่อที่โค้ช จะได้อ่านค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อตัวโค้ชชี่ มากในการตระหนักต่อตนเอง และมี
ประโยชน์ในการโค้ชด้วย
ยกตัวอย่างนะคะ กรณีนาย A ได้ลองทำ� วงล้อแห่งชีวิต)
แล้วพบว่า มีความพอใจ
ทางด้านความรัก (Romance) ระดับที่ 4 (น้อยที่สุดของ
นาย A)
ทางด้านการเงิน (Money) ระดับที่ 6
ทางด้านอาชีพ (Career) ระดับ 7
ทางด้านการพักผ่อน (Fun and Recreation) ระดับ 7 ด้าน
ความพอใจสูงสุดที่ด้านเพื่อน และครอบครัวที่ระดับ 9
จากตัวเลขดังกล่าวทำ�ให้เราพอจะประเมินนาย A ได้อย่าง
คร่าวๆ เมื่อนำ�มาผสานกับ Preparation Coaching Form จากการ
พูดคุยครั้งแรกใน Pre-session Coaching ก็จะทำ�ให้เรามีข้อมูลของ
โค้ชชี่มากยิ่งขึ้น ทำ�ให้เราเข้าใจในความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ของโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้กระบวนการโค้ชเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

บทที่ 12
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนการโค้ช

โค้ ช ที่ เ ก่ ง ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ มี ทั ก ษะ และความเชี่ ย วชาญใน
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เท่านั้น แต่ทว่าต้องมีความ
สามารถในการสร้าง “ความสัมพันธ์ที่ดี” ระหว่างโค้ชกับโค้ชชี่ เพื่อ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เป็นพันธมิตรร่วมกัน

โค้ชมือใหม่บางคนมองข้ามเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ก่อนการโค้ช อาจเนื่องจากเขาใจร้อนหรือมองไม่เห็นความสำ�คัญ
หรือต้องการที่จะช่วยให้โค้ชชี่หาทางออกให้เร็วขึ้น จนลืมไปว่าหาก
โค้ชชี่มีความไว้วางใจต่อโค้ช น้อย โอกาสที่จะโค้ชสำ�เร็จก็ย่อมเหลือ
น้อยเช่นกัน

ฉะนัน้ สิง่ สำ�คัญประการแรก คือ โค้ชต้องเริม่ ด้วยขัน้ ตอนแรก
Communication ตาม C-GLOW Model ในการสร้างความสัมพันธ์
ด้วยเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport) เพื่อให้โค้ชชี่รู้สึก
วางใจ สบายใจ และมั่นใจในตัวของโค้ช ว่าโค้ชมีความหวังดี และ
เป็นพันธมิตรอย่างจริงใจ
ตัวอย่างจากการโค้ชที่ได้ทำ�การโค้ชผู้บริหารระดับสูงบริษัท
ต่างชาติแห่งหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาในการทำ�งานให้โครงการต่างๆ ไม่
สามารถสำ�เร็จตามที่วางแผนไว้ได้ จากการพูดคุย และการสร้าง
สัมพันธ์ (Rapport) ในครั้งแรก
ซึ่งทางผู้บริหารท่านนี้ก็ยังไม่ค่อยยอมเปิดใจ เนื่องจากยังไม่
ค่อยไว้วางใจ แต่เมือ่ โค้ชบอกว่าเรือ่ งทีค่ ยุ ในการโค้ชจะเป็นการความ
ลับระหว่างเรา 2 คน ขอให้วางใจได้ เนือ่ งจากโค้ชก็มจี รรยาบรรณของ
โค้ช และกว่าโค้ชจะได้ประกาศนียบัตร Associate Certified Coach
(ACC), International Coach Federation (ICF), USA ก็ตอ้ งผ่านการ
โค้ชอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ทำ�ให้ผู้บริหารระดับสูงท่านนี้ก็เริ่มมีความ
ไว้วางใจโค้ชมากขึ้น บอกสถานการณ์ และปัญหาทุกสิ่งอย่าง จนใน
ทีส่ ดุ โค้ช และโค้ชชีก่ เ็ ป็นพันธมิตรในการก้าวสูท่ างแก้ไขได้สำ�เร็จ ซึง่
ผูบ้ ริหารท่านนีส้ ามารถบริหารให้โครงการต่างๆ สำ�เร็จตามทีว่ างแผน
ไว้ได้ จากการที่มีความไว้วางใจ เชื่อใจต่อกัน...
คิดง่ายๆ ก็เหมือนกับการคบเพื่อน สิ่งแรกที่ต้องทำ�คือต้อง
สร้าง Rapport (คำ�นี้ออกเสียงว่า แร้บ พอ) แปลว่า ความสัมพันธ์
ที่ดี โดยความสัมพันธ์แบบ Rapport จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
พัฒนาทีละเล็กละน้อยจนมีความแน่นแฟ้นกัน เป็นความสัมพันธ์ใน
ฐานะเพือ่ น เมือ่ โค้ชชีร่ สู้ กึ เชือ่ ใจ ไว้ใจเราเสมือนเพือ่ นแล้ว ก็สามารถ
เข้าสู่กระบวนการโค้ช (Coaching) กันได้เลยค่ะ
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