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ด้วยกระบวนการโค้ช

บทที่ 21 

โค้ชต้องมีความเมตตา

นอกจำกทักษะทำงด้ำนกำรใช้ค�ำถำมอันทรงพลัง และกำร 

รับฟังอย่ำงตั้งใจ ซึ่งเป็นทักษะที่โค้ชควรพัฒนำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ

พลังในกำรใช้ค�ำถำมที่ดีจะท�ำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง กระตุ้นให้โค้ช

ชี่เกิดควำมอยำกเปลี่ยนแปลง 

และมุ่งม่ันกับเป้ำหมำยมำกขึ้น ซึ่งเทคนิคกำรใช้ค�ำถำมที่ดี 

และถูกต้องก็จะช่วยให้โค้ชชี่พัฒนำตัวเองได้ดียิ่งขึ้น 

แผนภูมิที่ 17 : ทักษะการพูดแบบโค้ช

ดงันั้น กำรพดูหรอืกำรตัง้ค�ำถำมของโค้ชควรเจำะจง กระชับ

และมีเมตตำ กำรถำมควรถำมอย่ำงเจำะจง ไม่ใช่กำรถำมแบบกว้ำงๆ 

และควรถำมทีละประเด็น ไม่ใช่มีหลำยประเด็นที่ถำมใน 1 ค�ำถำม 

กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ คือ กำรฟังเรื่องที่โค้ชชี่ พูดคุยหรือเล่ำ

ให้ฟัง โดยไม่มีกำรพูดแทรกหรือแสดงควำมคิดเห็นใดๆ จนกว่ำจะ

แน่ใจว่ำโค้ชชี่พูดจบแล้ว จึงค่อยพูด และควรหลีกเลี่ยงที่จะให ้

แนวควำมคดิในทันท ีแต่ใช้ค�ำถำมเพิม่เตมิจนโค้ชชีต่ระหนกัคิด และ

รูไ้ด้ด้วยตนเอง โค้ชชีต้่องเป็นผูค้ดิว่ำจะน�ำไปใช้หรอืไม่ ด้วยตวัโค้ชชี่

เอง กำรแสดงควำมสนใจฟังจะท�ำให้โค้ชชีรู่ส้กึผ่อนคลำยทีไ่ด้พดูคยุ

กับโค้ชมำกขึ้น และฟังให้เข้ำใจควำมรู้สึกของโค้ชชี่เป็นหลัก ไม่ควร

ใช้ควำมคิดของตัวเองระหว่ำงกำรฟังโค้ชชี่พูด นั่นคือ Learn to  

Unlearn ไม่ให้โค้ชใช้ควำมคิด ควำมรู้ ประสบกำรณ์ของโค้ชไปชี้น�ำ

โค้ชชี่ 

แต่ให้รับฟัง และพิจำรณำดูทั้งควำมคิด ควำมเชื่อ คุณค่ำที่

โค้ชชี่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆ ของโค้ชชี่ 

กำรให้ควำมคดิเหน็ป้อนกลบัในเรือ่งต่ำงๆ ควรใช้ภำษำหรอื

แนวคิดที่เป็นเชิงบวก ไม่ใช่กำรต�ำหนิ หรือแสดงตัวเหนือโค้ชช่ี แต่

เป็นกำรให้มุมมอง และแนวควำมคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้โค้ชช่ี

สนใจ และอยำกน�ำไปประยุกต์ใช้กับตัวโค้ชชี่เอง และควรระบุให้ชัด

ว่ำ โค้ชให้แนวควำมคิดเห็นป้อนกลับในเรื่องที่เกี่ยวกับด้ำนใด เช่น

➢  แนวควำมคิดของโค้ชชี่ 

➢  วิธีกำรที่โค้ชชี่ปฏิบัติ 

➢  พฤติกรรมกำรแสดงออก 

➢  เรื่องที่ก�ำลังท�ำกำรโค้ชอยู่ 

➢  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

กำรจงูใจ และให้ก�ำลงัใจกบัโค้ชชี ่จะกระตุน้ให้โค้ชชีม่คีวำม

เชื่อมั่นในตัวเอง กับกำรเผชิญอุปสรรคของกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 

เพรำะคนส่วนใหญ่กลัว และกังวลกับกำรเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

เนื่องจำกเป็นเหตุกำรณ์ในอนำคตที่มิอำจคำดเดำได้ ดังนั้น โค้ชควร

เป็นก�ำลังใจ และจูงใจให้โค้ชชี่มีมุมมองที่เป็นเชิงบวก และคิดถึง

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในด้ำนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อโค้ชชี่มำกกว่ำ 

ข้อเสีย จะท�ำให้โค้ชชี่พร้อม และเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

มำกขึ้น
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1.  เมือ่โค้ชชี ่ขาดความรู ้ทกัษะหรอืความสามารถทีเ่ฉพาะ

เจาะจง 

ถ้ำคุณจะโค้ชใครสักคนหรอืถ้ำใครซสกัคนต้องกำรให้คณุโค้ช 

ควรตรวจสอบดีๆ ก่อนว่ำที่จริงแล้วเขำขำดควำมรู้ ทักษะหรือควำม

สำมำรถอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือเปล่ำ เช่น ผู้ที่จบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งเริ่ม

งำนใหม่ที่ยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบบริษัทหรือควำมรู้ในงำนที่

เขำต้องรบัผดิชอบ เพรำะทีก่ล่ำวมำนัน้เป็นควำมรูเ้กีย่วกบัควำมจรงิ 

(fact-based knowledge) และควำมรู้เกี่ยวกับทักษะ (skill-based 

knowledge) ซึง่ต้องใช้กำรฝึกอบรม (training) กำรเป็นพีเ่ลีย้ง (men-

tor) หรือกำรสอนระหว่ำงกำรท�ำงำน (training on the job)

ไม่ใช่การโค้ชงาน!!! 

พูดง่ำยๆ คือ คุณไม่ควรใช้ค�ำถำมกับสิ่งที่เขำยังไม่มีทักษะ

หรอืควำมรูท้ำงด้ำนนัน้ และกำรโค้ชงำนกไ็ม่ใช่กำรแนะน�ำในสิง่ทีเ่ขำ

ยังไม่รู้เช่นกัน ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรโค้ชงำนจะเป็นควำมรู้ที่เกี่ยวกับ

ปัญญำ (insight-based knowledge) ที่เขำเห็นเหตุปัจจัยในสิ่งนั้นๆ 

ด้วยตนเอง

2.  เมื่อปัญหาของเขาเกิดจากการขาดปัจจัยหลักต่างๆ 

ถ้ำปัจจัยภำยนอกเป็นเหตุส�ำคัญ ที่ท�ำให้เขำไม่สำมำรถ

ประสบควำมส�ำเร็จในสิ่งที่ต้องกำรได้ เช่น ขำดงบประมำณ ขำด

อปุกรณ์ ขำดทรพัยำกร ฯลฯ ทีไ่ม่ได้อยูใ่นควำมควบคุมของเขำ ขอย�ำ้

อีกครั้งนะคะว่ำ “ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของโค้ชชี่”

กำรโค้ช (Coaching) ก็อำจเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสม อำทิ  

งบประมำณ จ�ำนวนคนท�ำงำนในแผนก กำรให้โอที ซึ่งบำงทีขึ้นกับ

นโยบำยของผู้บริหำร

ตัวอย่ำงกำรให้ก�ำลังใจ

➢  ชื่นชมเรื่องดีๆ ของโค้ชชี่ที่แสดงออกมำ 

➢  จูงใจให้โค้ชชี่มองเห็นข้อดีของตัวเอง 

➢  มองอุปสรรคเป็นเรื่องท้ำทำยควำมสำมำรถ 

➢  ควำมล้มเหลวจะกลำยเป็นประสบกำรณ์ท่ีดขีองโค้ชชีเ่อง 

➢  กระตุ้นให้โค้ชชี่เล่ำเรื่องภำคภูมิใจในอดีตให้ฟัง

กำรก�ำหนดเป้ำหมำย หลังจำกกำรโค้ชเสร็จเป็นสิ่งที่โค้ช

ละเลยไม่ได้ เพรำะกำรโค้ชมุง่เน้นทีโ่ค้ชชีเ่กิดกำรเปล่ียนแปลงตวัเอง 

ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดร่วมกัน ดังนั้นโค้ชต้องจูงใจให้โค้ชชี่มองเห็น

เป้ำหมำยนั้นๆ เป็นของโค้ชชี่เองมิใช่ของโค้ช ทักษะนี้จึงต้องท�ำให้

เกิดควำมชัดเจน และโค้ชชี่เกิดควำมยอมรับด้วยควำมเต็มใจ อำจ

ด้วยอำกำรปิ๊งแวบ!!!  WOW!! หรือ  A-HA Moment แต่โค้ชก็จะมี

ส่วนร่วมในเรื่องของกำรติดตำมผล และกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้วยเช่นกัน

บทที่ 22

6 เหตุผลที่ไม่ควรโค้ช

กระบวนการโค้ช (Coaching) เป็นกระบวนกำรในกำรพฒันำ

ตนเอง รวมไปถงึองค์กรทีม่ปีระสทิธภิำพเพือ่สร้ำงกำรพฒันำทีย่ั่งยืน

ทว่ำกำรโค้ช (Coaching) ไม่ใช่ยำวิเศษที่จะรักษำได้สำรพัด

โรค เพรำะบำงสถำนกำรณ์กำรโค้ชงำนก็อำจส่งผลที่เป็นโทษแทนที่

จะเป็นประโยชน์ เปรียบเสมอืนกำรใช้ยำซึง่ไม่มใีบสัง่ยำโดยเภชสักร

ที่ผ่ำนกำรรับรอง ลองมำดูสถำนกำรณ์ต่อไปนี้ที่ “ไม่ควรใช้” หรือ 

“ต้องระมัดระวังในการใช้” กำรโค้ช (Coaching)
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3.  เมื่อคุณไม่ได้รับการยินยอมหรือการอนุญาตจากเขา

กำรโค้ชงำนขึ้นอยู่กับควำมไว้วำงใจกันระหว่ำงโค้ช และ 

โค้ชชี่ เนื่องจำกในกระบวนกำรโค้ช (Coaching) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้โค้ชชี่ เปิดใจ และเปิดควำมคิดที่จะสะท้อนถึงทัศนคติ และกำร 

กระท�ำของตน 

ฉะนั้นก่อนที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรโค้ช ต้องขอควำมยินยอม

หรือขออนุญำตจำกโค้ชชี่ก่อน อำทิ  คุณต้องกำรที่จะคุยกันถึงเรื่องนี้

หรือไม่ คุณสนใจที่จะใช้เวลำคุยกันในเรื่องนี้เพื่อหำทำงออกร่วมกัน

หรือไม่หรือแม้กระทั่ง ขออนุญำตโค้ชคุณในเรื่องนี้ได้หรือไม่  

ขออนุญำตพูดคุยกับคุณในเรื่องนี้นะคะ

เมื่อกระบวนกำรด�ำเนินไปจนถึงจุดที่มีควำมละเอียดอ่อน 

โค้ชต้องท�ำกำรขอควำมยินยอมหรือขออนุญำตโค้ชชี่ เข้ำไปถึงเรื่อง

นั้นๆ อีกครั้ง เพื่อถำมควำมยินยอมท่ีชัดเจน เพรำะหำกโค้ชชี่ 

ไม่ยินยอม ย่อมยำกที่จะส�ำเร็จ

4. เมื่อเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ธรรมชำตขิองมนษุย์ เมือ่จะมกีำรเปลีย่นแปลงใดใด ย่อมจะ

มีกำรต่อต้ำนเนื่องจำกอนำคตเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น และไม่มีใครรู้ว่ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำหรือยกระดับชีวิตหรือกำร

ท�ำงำนให้ดขีึน้จรงิหรอืไม่ ท�ำให้เกดิปฏกิรยิำทีเ่รยีกว่ำกลไกสร้ำงกำร

ไม่ยอมรับ (unfreezing) จะมีกำรต่อต้ำนออกมำในลักษณะสร้ำง

กลไกป้องกันตนเอง (defense mechanism) เช่น พยำยำมปฏิเสธ

โดยกล่ำวว่ำที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็ดีอยู่แล้ว และไม่เห็นมีปัญหำอะไร  

จำกนั้นเม่ือต้องเข้ำสู่กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง กำรต่อต้ำน

จะเพ่ิมควำมรุนแรงมำกขึ้น เช่น กำรต่อต้ำน ไม่ให้ควำมร่วมมือ 

เป็นต้น กำรโค้ชจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเขำไม่อยำกเปลี่ยนแปลง รวมไปถึง

ไม่รับกำรเปลี่ยนแปลงหรือต่อตำ้นท่ีจะเปล่ียนแปลง เพรำะกำรโค้ช

เป็นกระบวนกำรภำยใน (internalization) จำกกำรที่โค้ชชี่ค้นพบ

ตนเอง (self-discovery)

 โดยกำรเรียนรู้แบบชี้น�ำตน (self-directed learning)

ฉะนั้นหำกโค้ชชี่ไม่ต้องกำรที่จะเปล่ียนแปลง กระบวนกำร

โค้ชจะไม่มีทำงเกิดขึ้นได้อย่ำงแน่นอนค่ะ

5.  เมื่อทั้งคู่มีเวลาจ�ากัดมาก

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในเงื่อนไขกระบวนกำรโค้ช คือ “เวลำ” 

ซึ่งกระบวนกำรโค้ชใช้กำรสื่อสำรแบบสองทำง และไม่ใช่สื่อสำรสอง

ทำงธรรมดำ แต่ต้องใช้เวลำในกำรคดิตรกึตรองพอสมควร ซึง่จะต่ำง

กับกำรชี้แนะ แนะน�ำ สั่งให้ท�ำ 

ดังนั้นเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์ที่รีบเร่ง กำรโค้ชงำนก็ย่อมไม่

เหมำะสม เพรำะมันจะกลำยเป็นกำรสร้ำงแรงกดดันให้กับทุกฝ่ำย 

ชนิดที่เรียกว่ำสร้ำงควำมอึดอัดทั้งสองฝ่ำยเลยค่ะ ดังนั้นถ้ำใน

สถำนกำรณ์ที่รีบเร่ง เร่งด่วน งำน/โครงกำรต้องเสร็จภำยใน 3 วัน 5 

วัน ควรใช้กำรเป็นพี่เลี้ยง (mentor) แนะ/บอกให้ท�ำหรือกำรสั่งให้ท�ำ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสถำนกำรณ์

6. เมือ่คณุยงัขาดคณุสมบัตกิารเป็นโค้ชทีม่ปีระสทิธภิาพ

กระบวนกำรโค้ช (Coaching) เป็นทั้งศำสตร์ และศิลป์ ที่ใช้

เวลำ และประสบกำรณ์ในกำรเรยีนรู ้ไม่ใช่ใครคดิว่ำจะลกุขึน้มำเป็น

โค้ช ก็เป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ทักษะกำรโค้ชต้องมีกำรตกผลึกจำกกำรฝึกฝน ด้วยกำร

ฝึกฝนกำรโค้ชหลำยๆ ครั้ง หลำยๆ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

โค้ช นอกจำกนั้นกระบวนกำร รูปแบบ รวมไปถึงเทคนิคกำรโค้ช 

ก็เป็นสิ่งที่สร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกให้กับผู้ที่สนใจเป็นโค้ช 

ถ้ำคุณยังขำดทักษะกำรเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภำพ คุณก็ต้อง

ศึกษำ เรียนรู้เพิ่มเติม อ่ำนหนังสือ ฝึกทักษะกำรโค้ช ฝึกชั่วโมงบิน

เยอะๆ รวมทั้งค้นหำตัวตน เทคนิคกำรเป็นโค้ชด้วยกำรใช้ศักยภำพ

ของตัวคุณเองอย่ำงสูงสุด

นอกจำกนี้ ถ้ำโค้ชมีจิตใจสับสน ไม่มีสติที่พร้อมหรือไม่มี

สมำธ ิกย่็อมไม่สำมำรถเข้ำสูก่ระบวนกำรโค้ช ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

เช่นกัน

สุดท้ำยถ้ำยังไม่แน่ใจว่ำอะไรที่โค้ชได้ อะไรที่โค้ชไม่ได้ โค้ช

แนะน�ำให้ใช้หลักกำรพิจำรณำว่ำ “กำรโค้ชงำนเป็นเรื่องของ HOW 

มำกกว่ำ WHAT” รวมทั้งกำรพิจำรณำหลักกำร 4 ดีก่อนเริ่มกำรโค้ช 

ในบทถัดไป

ต่อฉบับหน้าอ่าน


