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

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

บทที่ 16
ออกแบบการโค้ชด้วยมือคุณ

หลายคนสงสัยว่าการโค้ชมีหลักการ และกระบวนการที่
ชัดเจน แสดงว่าภายใต้กรอบหรือกระบวนการโค้ช โค้ชและโค้ชชี่ไม่
สามารถออกแบบกระบวนการในแบบที่ต้องการได้เลยใช่ไหม???
โค้ชตอบเลยนะคะว่า... ทุกคนสามารถออกแบบกระบวนการ
หรือการกระท�ำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตนเองได้ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำทุก
อย่างตามตัวอักษร โค้ชเรียกกระบวนการนี้ว่า 4 D

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

เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องแน่วแน่มุ่งสู่เป้าหมายนั่นคือ D ตัวที่
สามคือ Determine การมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายอย่างแน่วแน่เป็นสิง่ ส�ำคัญ
เพราะหากเรามองไปที่ เ ป้ า หมาย แล้ ว เห็ น เป้ า หมายใหญ่ ก ว่ า
ข้อจ�ำกัดใดๆ ย่อมต้องฝ่าฝืนจนประสบความส�ำเร็จ
จากนัน้ จึงไปสู่ D ตัวสุดท้ายคือ Deploy คือ การลงมือกระท�ำ
ตามแผนงานที่ได้ออกแบบ ได้ตัดสินใจเลือกการมุ่งมั่นเพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมาย รวมทั้งการด�ำเนินการกระท�ำตามแผนงานนั้นๆ ถ้าใครยัง
ไม่เคยลองออกแบบการกระท�ำเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมาย ก็เริม่ ลองท�ำได้เลย
นะคะ โค้ชพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ค่ะ

บทที่ 17
หยั่งรู้อนาคตด้วย 8 ค�ำถาม

แผนภูมิที่ 11: 4 D of Coaching แห่งการออกแบบการกระท�ำด้วยตนเอง
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

เริม่ ต้นจาก Design หรือการออกแบบการกระท�ำเพือ่ มุง่ ไปสู่
เป้าหมาย
หมายความว่าทั้งโค้ช และโค้ชชี่ สามารถร่วมกันออกแบบ
กระบวนการโค้ชที่เหมาะสม รวมทั้งออกแบบการกระท�ำ ออกแบบ
แผนงานของตนเองในการไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับสภาพ
ความจริง
จากนัน้ เมือ่ ออกแบบเสร็จ จึงก้าวไปสู่ D ตัวทีส่ องคือ Decide
หรือการตัดสินใจกระท�ำ เพราะหากออกแบบแล้วไม่ตดั สินใจด�ำเนิน
การก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์

หลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็น
เรื่องอนาคต ไม่มีใครรู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะดีหรือไม่??? แต่เชื่อไหมคะ
ส�ำหรับกระบวนการโค้ช (Caoching) จะท�ำให้โค้ชชี่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนมาก
ขึ้น
ฮั่นแน่!!! อยากรู้แล้วสิว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น เพราะ
กระบวนการโค้ช คือ กระบวนการในการน�ำพาคนจากจุดหนึ่งไปยัง
จุดหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นจุดที่ดีกว่าจุดที่ยืนอยู่ในปัจจุบัน โดย
ผ่านการใช้ค�ำถามในเชิงสร้างสรรค์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ในเชิงบวก เพื่อจูงใจ และกระตุ้นให้เขาคิดด้วยตัวของเขาเอง เช่น
➢ คิดว่าถ้าท�ำแบบนี้แล้ว… จะได้ประโยชน์อะไร
➢ ลองบอกหน่อยนะคะว่า ควรท�ำแบบไหนดีทไี่ ม่เหมือนเดิม
➢ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบ
อะไรตามมา
➢ คุณเคยท�ำได้มาแล้ว ครั้งนี้ก็น่าจะท�ำได้นะ จริงไหมคะ
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ถ้าคนอื่นท�ำส�ำเร็จ คิดว่าเราจะท�ำส�ำเร็จเหมือนคนเหล่า

➢

ถ้าท�ำสิ่งนี้ส�ำเร็จชีวิตของคุณจะมีความสุข เพิ่มมากขึ้น

นี้ไหม
เลยใช่ไหม

ถ้าท�ำสิ่งนี้ไม่ส�ำเร็จจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง เป็นต้น
อันนีค้ อื แนวการตัง้ ค�ำถามเพือ่ ใช้จงู ใจ คราวนีเ้ รามาดูคำ� ถาม
เปลี่ยนชีวิตซึ่งเป็น หัวใจของการโค้ช (GOAL Setting: 8 Questions
for Transformation)
1. วันนี้คุณคาดหวังสิ่งใดจากการโค้ช
2. คุณมีเป้าหมายในเรื่องใด
3. คุณอยากพูดคุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
4. เรื่องนั้นเป็นปัญหาอย่างไรส�ำหรับคุณในตอนนี้
5. หากทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการ ภาพมันเป็น
อย่างไร (visualize)
คุณจะเห็นอะไร ได้ยินอะไร รู้สึกอย่างไร บอกตัวเองว่า
อย่างไร จะพูด/บอกอะไรกับใคร เขาจะตอบกลับว่าอย่างไร คุณรู้สึก
อย่างไร สัมผัสอะไร
6. การได้ สิ่ ง นั้ น มาจะให้ อ ะไรกั บ ตั ว คุ ณ / เรื่ อ งนี้ ส� ำ คั ญ
อย่างไรกับคุณ
7. ในสิ่งที่คุณอยากให้เป็น มีอะไรที่ขาดหายไปจากที่เป็น
อยู่ตอนนี้
8. ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ทีค่ ณ
ุ อยากเห็นจากการโค้ชครัง้ นีค้ อื อะไร
ทัง้ 8 ค�ำถามนี้ คือ ค�ำถามส�ำคัญในการเปลีย่ นชีวติ วันนีห้ าก
คุณผู้อ่านมีโอกาสก็ลองน�ำไปปรับใช้นะคะ
➢

บทที่ 18
3 ปัจจัยที่ทำ�ให้คุณเปลี่ยนแปลง

มีคนเคยถามโค้ชว่า อาการปิ๊งแวบหรือ A-HA Moment การ
ตระหนักรู้ (Insight) สามารถเกิดขึน้ เองได้ ท�ำไมต้องผ่านกระบวนการ

โค้ช ซึ่งจริงคะ A-HA Moment สามารถเกิดกับเราได้ตลอดเวลา แต่
เป็นการเกิดแบบลมพัดวูบ ไม่ได้ยั่งยืนเพราะปราศจากระบวนการ
ทว่าส�ำหรับในกระบวนการโค้ช (Coaching) การตระหนักรู้
หรือ A-HA Moment ไม่ได้เป็นเรือ่ งแบบผลุบๆ โผล่ๆ แต่เน้นไปทีก่ าร
สร้างกระบวนการเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน เนือ่ งจากหลักส�ำคัญในการ
โค้ชอยูท่ โี่ ค้ชชี่ เพราะโค้ชมีหน้าทีใ่ ช้คำ� ถามทีท่ รงพลังดึงศักยภาพของ
โค้ชชีอ่ อกมา ภายใต้คำ� ถามเหล่านี้ จะท�ำให้โค้ชชี่ เกิดการเรียนรู้ และ
รูจ้ กั ในตนเองมากยิง่ ขึน้ นีแ่ หละค่ะ คือ กระบวนการในการสร้างความ
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมุ่งเน้นไปที่ 3 เหตุผล
ที่โค้ชส่งเสริมให้โค้ชชี่ เปลี่ยนแปลงตนเอง
1. ตอบโจทย์ความต้องการของโค้ชชี่ ด้วยการกระตุ้นให้
โค้ชชี่ มองเห็นประโยชน์ของการแปลีย่ นแปลง และเกิดความต้องการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เกิดการกระท�ำเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของ
ตนเอง มิใช่เป็นความต้องการของโค้ช
2. อุปสรรค และข้อจ�ำกัด อันนี้เป็นสิ่งส�ำคัญเพราะหลาย
คนมีความสามารถ และมีศักยภาพสูง แต่ไม่สามารถแสดงความ
สามารถหรือศักยภาพของตนเองออกมา เนื่องจากติดปัญหาบาง
อย่างทางความคิดหรือสร้างก�ำแพงปิดกั้นตนเอง ฉะนั้นผู้ที่เป็นโค้ช
ต้องสามารถใช้กระบวนการถามด้วยค�ำถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่
ให้โค้ชชี่ได้คิด และได้ตระหนักด้วยตนเองได้ว่าอุปสรรคหรือปัญหา
ที่เกิดขึ้น แท้ที่จริงเกิดจากสิ่งใด และหนทางใดที่จะน�ำพาโค้ชชี่ มุ่งสู่
ทางแก้ไขปัญหา
จากกระบวนการถามหรือค�ำถามทีท่ รงพลัง (Powerful Question) เพื่อให้โค้ชชี่ได้ใช้กระบวนการคิดของสมอง
เพื่อคิดวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
3. การพัฒนาตัวเอง เป้าหมายหลักในการพัฒนาตนเองก็
คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น การเข้าใจเพียงแค่ว่าโค้ช
พูดอะไร ถามอะไร ย่อมไม่ใช่กระบวนการโค้ชที่สมบูรณ์แบบ เพราะ
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมุ่งไปสู่เป้าหมายใดๆ
ดังนั้นโค้ชชี่ต้องตระหนักรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง จาก
การเลือกท�ำตามแผนจากหลายทางเลือกที่ได้ร่วมกันวางกับโค้ช
อย่างชัดเจน และมีวนิ ยั โดยเน้นย�ำ้ กับตนเองให้มงุ่ ไปทีเ่ ป้าหมาย เช่น
หากเปลีย่ นแปลงตนเอง ด้วยการท�ำงานให้เสร็จตามก�ำหนดได้ จะมี
เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือหากไม่เปลี่ยน ชีวิตก็จะเหมือนเดิม มีเงิน
เดือนทีน่ อ้ ย ถูกรุน่ น้องแซงหน้า ฉะนัน้ จึงควรทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง
จะดี ก ว่ า เมื่ อ คิ ด ได้ เ ช่ น นี้ ผลลั พ ธ์ ข องการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
สร้างสรรค์จึงจะเกิดขึ้น

แล้วคุณล่ะ

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์แล้วหรือยัง???
			
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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