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A.1 ประวัติโคช

ชัยรัตน วงศจินดานนท เปนที่ปรึกษาในนาม TheCoach มีความเชี่ยวชาญดานการใหคำ

ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในเรื่อง Communication Coach เชน การนำเสนออยางมืออาชีพ 

Key Account Management การขาย และการเจรจาตอรอง เคยดำรงตำแหนง Project 

Director (Training & Consulting) ของบริษัท Strategic Solution International จำกัด

กอนหนานี้เคยรวมงานกับบริษัท เนสทเล (ไทย) จำกัดในตำแหนง National Account 

Manager ของฝายขาย และในตำแหนง Brand Manager ของกลุมผลิตภัณฑ Family & 

Cooking Milk นอกจากนี้ในอดีตเคยทำงานในตำแหนง Sales Development Manager ให

กับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และยังเคยเปนผูชวยผูจัดการใหญ Strategic 

Marketing Management ที่บริษัท ไทยแลนดพริวิเลจคารด จำกัด 

เปนอาจารยพิเศษ ใหกับโครงการปริญญาโท ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในหัวขอวิชา การบริหารลูกคารายสำคัญ (Key Account 

Management) และ การเจรจาตอรอง (Negotiation)  

นอกจากนี้ยังเปนผูรวมเขียนหนังสือ “นำเสนออยางมีพลังแบบมืออาชีพ” (High Impact 

Presentation) 

ตัวอยางองคกรที่เคยรับบริการดาน Training & Coaching คือ AIS, Amway, BASF, 

Beiersdorf, Berli Jucker, Bosch, CP Meiji, DKSH, Mattel, Osotsapa, PTT, Samart i-

mobile, Siam Makro, Thai Oil, Wall Street Institute, ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบัน

ประสาทวิทยา และ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เปนตน

ชัยรัตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จาก  มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ จาก 

Golden Gate University ประเทศสหรัฐอเมริกา

E:	  chairat_wongjindanon@yahoo.com	  M:	  082-‐445-‐4546	  	  www.thaicoach.com
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A.2 นิยาม Coaching

โคชชิ่ง  คือการสื่อสารระหวางโคช (Coach)  และผูถูกโคช (Coachee)   ซึ่งทำใหผูที่ไดรับการ

โคชเกิดการเรียนรูในเรื่อง  ทักษะ  ความรู  หรือความเชื่อใหมๆ

การสื่อสารคลอบคลุมถึง

• การสังเกต

• การฟง

• การถาม

• การพูด

• ความเงียบ 

• อวัจนภาษาหรือภาษากาย

• การเขียน

• การอาน
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A.3 ความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนของคำวา Coaching

อยางไรก็ตาม  เรื่องโคชชิ่งเปนเรื่องใหม  ดังนั้นจึงอาจจะมีความสับสนในการกำหนดคำนิยาม  

หรือความหมายของคำวาโคชชิ่ง  เชน

• บางคนคิดวาการตำหนิ  คือการโคช

• บางคนคิดวา  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)  คือการโคช  ซึ่งการใหขอมูลยอน

กลับนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของการโคชเทานั้น  ไมใชเปนการโคชทั้งหมด

• บางคนอาจจะคิดวาการโคชตองมีการทำเปนทางการในหองประชุม  โดยมีการนัด

หมายลวงหนา

• บางคนไมมั่นใจวาจะโคชคนที่มีความรูสูง  หรือรูมากกวาตนเองไดอยางไร

ในเบื้องตน  เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ขอใหเราใชคำจำกัดความของคำวา “โคชชิ่ง”  ใน

บริบทของ TheCoach  คือ

การสื่อสารระหวางโคช (Coach)  และผูถูกโคช (Coachee)   ซึ่งทำใหผูที่ไดรับการโคชเกิดการ

เรียนรูในเรื่อง  ทักษะ  ความรู  หรือความเชื่อ  ใหมๆ

ซึ่งการสื่อสารในบริบทของโคชชิ่งคลอบคลุมถึง

การสังเกต  การฟง  การถาม  การพูด  ความเงียบ  ภาษากาย  การเขียน  และการอาน
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B. กรณีศึกษาเฉพาะตัว  Case in point (CIP)

จากหนังสือ  Leadership Can be taught  by Sharon Daloz Parks  แปลเปนไทยในชื่อ  

“หองเรียนผูนำของฮารวารด”  ผูเขียนไดยกแนวทางการเรียนรูเรื่องภาวะผูนำของ  โรนัลด  

ไฮเฟทซ  (Ronald  Heifetz)  ซึ่งสอนที่  Harvard Kennedy School

วิชาภาวะผูนำของโรนัลด  ไดรับความนิยมมาก  เพราะมีกระบวนการเรียนรูที่ออกแบบมาดี

มาก  โดยแบงการเรียนรูออกเปนสี่ขั้นตอนคือ

• การอภิปรายกันในชั้นเรียน

• การทำงานกลุมยอย

• การตอบแบบสอบถาม

• กรณีศึกษาเฉพาะตัว (Case in point, CIP)

CIP  คืออะไร

คือการเรียนรูเรื่องภาวะผูนำโดยใชประสบการณจริงของแตละคนมาเปนกรณีศึกษา  

ขั้นตอนเริ่มตนหลังจากที่มีการแบงกลุมยอยออกเปนกลุมละประมาณหกคนแลว  แตละกลุม

จะไดรับมอบหมายในเรื่องที่จะเรียนรูเก่ียวกับภาวะผูนำ  เชนสัปดาหนี้จะเปนเรื่องโคชชิ่ง  

แตละคนจะยกเรื่องจริงขึ้นมาเลาใหเพ่ือนฟง

เชน  สมชาย หนึ่งในสมาชิกบอกวาตนเองเปนผูบริหารฝายพิมพธนบัตรในธนาคารแหง

ประเทศไทย  มีปญหาในการโคชผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งซึ่งเปนนักเรียนทุนของธนาคารฯ  ให

มีความสุภาพในกรณีที่มีความเห็นแยงกับผูที่อาวุโสกวาในฝายงานอื่นในหองประชุม
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แลวเพ่ือนๆก็จะชวยกันสอบถามขอมูล  เพ่ือใหเขาใจสถานการณของสมชาย  

หลังจากนั้น  คนอื่นๆก็จะทำเชนเดียวกับสมชาย  จนครบทั้งหกคน

แลวกลุม  จะเขาไปในชั้นเรียน  เพ่ือเรียนรูเทคนิคการโคชจากอาจารย

หลังจากการเรียนในชั้นเรียนจบ  กลุมจะกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่ง

คราวนี้กลับมาที่ตัวอยางของสมชาย  ทีมงานอีกหาคน  จะทำหนาที่เปนโคช  โดยพยายาม

เสนอแนะแนวทางการแกปญหาของสมชายดังกลาว  ซึ่งเพ่ือนๆ  อาจจะแนะนำโดย

• วิธีที่เคยไดผลสำหรับเขา  

• วิธีที่เคยเห็นคนอื่นใชแลวสัมฤทธ์ิผล  

• แนวทางที่เรียนมาจากชั้นเรียน  

• เสนอแนวทางใหมโดยใชฐานความรูตางๆ มาตอยอด

CIP  สัมฤทธ์ิผลเพราะวาปญหาในเรื่องภาวะผูนำของแตละคนในแตละสถานการณ  ไม

เหมือนกัน  ไมมีกรณีศึกษาใดที่สามารถจะออกแบบมาตอบสนองผูเรียนไดทุกคน  กรณีศึกษา

ที่ดีที่สุดคือเรื่องที่แตละคนประสบมาแลวยังหาทางออกไมได  เจาของเรื่องตองเปนคนหาคำ

ตอบดวยตนเอง  ภายใตองคความรูที่ไดเรียนมา  และจากประสบการณและความเห็นจาก

เพ่ือนๆในทีมนั่นเอง

9



C. เทคนิคการโคช  (Coaching tips)

C.1  ภาวะพรอมโคช  (Coachable moment)

C.2  สิ่งท่ีโคชตองมีกอนการโคช  (Pre-requisite before coaching)

C.3  เทคนิคการโคชแบบตางๆ  (How to coach) 
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 C.1 ภาวะพรอมโคช  (Coachable moment)

คือภาวะที่  Coachee  มีความพรอมที่จะไดรับการเรียนรู

ทำไมจึงตองมี  Coachable  moment  ดวยในเมื่อ  Coach  มีความพรอมที่จะสอนแลว 

เราหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณวาหลังจากเราสอนอะไรบางอยางให  Coachee  ของ

เราไปแลว  เขากลับไมทำตามที่ทานแนะนำ  ทานเคยสงสัยไหมครับวาทำไม  ทั้งๆที่สิ่งที่เรา

บอกนั้นมันดี  

คำตอบอยูตรง  Coachable moment  นั่นเอง  

คำถามตอไปคือเมื่อไรจึงจะเกิด  Coachable moment   

“เมื่อนักเรียนพรอมที่จะเรียน  ครูก็จะปรากฏตัวออกมา”  เปนคำสอนเกาแกของนิกายเซน  ที่

นาจะเปนคำตอบที่อาจจะฟงดูกำปนทุบดินอยูบาง     

Coachable moment  อาจจะเกิดไดจาก

• เมื่อ  Coachee  ถาม

• เมื่อ  Coachee  ขอความเห็น

• เมื่อ  Coachee  แสดงออกวาตองการความชวยเหลือ

• เมื่อ  Coach  เห็นวาเขาทำไมตรงกับสิ่งที่ควรจะเปน  และเห็นวาจำเปนตองเขาไปโคช
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Coachable  moment  ในสามขอแรกเปนเรื่องงาย  เพราะวาความพรอมเริ่มตนที่ผูเรียนรูเปน

คนริเริ่ม  หรือเอยปากขอใหโคชนั่นเอง  ดังนั้นความปรารถนาที่จะรับฟงจะมีมาก

ในขณะเดียวกัน  ในกรณีสุดทาย  สวนใหญแลว  Coachee  มักไมรูตัว  ดังนั้น  Coach  จึง

จำเปนจะตองใชดุลยพินิจใหดีวา  นาทีนั้นเปนนาทีที่เหมาะสมจะโคชใชหรือไม  หากไมโคชจะ

เกิดอะไรขึ้น  

ซึ่งเรื่องนี้หากวา  Coach  มีคุณสมบัติตามที่  สิ่งที่โคชตองมีกอนการโคช  (Pre-requisite 

before coaching)  ในหัวขอตอไปมากเทาไร  โอกาสที่  Coachee  จะรับฟงก็จะมีมากขึ้นเชน

กัน
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C.2 สิ่งท่ี  Coach  ตองมีกอนการโคช

• ความเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่ง

• ความรู

• ทักษะ

• เขาใจบุคลิกและสไตลของ  Coachee  โดยใชแบบทดสอบตางๆเชน  StrengthsFinder 

2.0  หรือ  Myers Briggs Type Inventory (MBTI)  หรือ  DISC

• Chemistry  หรือภาวะที่เรียกวา  “ศรศิลป”  กินกันได

ปจจัยเหลานี้  จะนำไปสู  Trust  หรือความไววางใจจาก  Coachee  ที่มีตอ  Coach  นั่นเอง

อยางไรก็ตาม  ในประเด็นตางๆ มีแงคิดเพ่ิมเติมดังตอไปนี้

กรณี  Coach  นักวายน้ำ  วายน้ำไมเปน

มารค  สปทซ  (Mark Spitz)  นักกีฬาวายน้ำชาวอเมริกันเชื้อสายยิว  ผูไดรับรางวัล 7 เหรียญ

ทอง  ในกีฬาโอลิมปค  1972  ที่มิวนิค  ประเทศเยอรมัน  ไดรับการโคชจาก  เชอม  ชาวูม

(Sherm  Chavoor)  ซึ่งวายน้ำไมเปน  เชอมโคชวิธีคิด  จิตวิทยา  และทัศนคติใหกับมารค  จน

เขาประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งๆที่วายน้ำไมเปน
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กรณีอาจารยสอนไวโอลินที่เลนพอใชไดแตสอนใหนักไวโอลินเกงๆ ขึ้นสูระดับโลกได

ในหนังสือ  “หองเรียนผูนำของฮารวารด”  ผูเขียนไดยกบทสัมภาษณของโรนัลด  ไฮเฟทซ  ที่

ระบุวานักไวโอลินสองคนคือ  เลียวโพลด  อาวเวอร  (Leopold  Auer)  ชาวรัสเซีย  และ  อีวาน  

กาลาเมียน  (Ivan Galamian)  ชาวอารเมเนีย  ทั้งสอนคนเปนนักไวโอลินที่สอนนักไวโอลินที่

เกงๆ ใหเกงขึ้นไปอีก  โดยที่ทั้งสองคนไมไดเนนการสอนเทคนิคการเลนไวโอลินเลย  แตสอน

การตีความ   แนวคิดของดนตรี  และวินัย  หากนักเรียนถามเขา  พวกเขามักไมตอบ  แตให

นักเรียนไปคนหาคำตอบดวยตนเอง  

มีบางปที่ทั้งสองคนไปมุงสอนเทคนิค  ปรากฏวาผูเรียนของเขาในรุนนั้นๆ  ไมประสบความ

สำเร็จเทาใดนัก

14



C.3 วิธีการโคช

วิธีการโคชนั้น  ขึ้นอยูกับแตละสถานการณ  เชน  กรณี  Coachee  ไมมีประสบการณในเรื่องที่

จะโคชเลยแตมีความกระตือรือรนที่จะเรียน  ก็ตองใชแนวทางหนึ่ง  กรณีที่เขามีประสบการณ

แตขาดแรงจูงใจ  ก็ไมสามารถใชแนวทางเดียวกันได  หรือหากเขามีทั้งประสบการณและแรง

จูงใจ  การโคชก็ควรจะเปนอีกแบบหนึ่ง  โคชจำนวนมากมักจะใชวิธีเดียวกันกับทุกๆ

สถานการณ  ในเรื่องนี้  วิชา  Situational Leadership  มีการแนะนำไวอยางละเอียด  ทาน

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือ  “ผูนำเหนือระดับดวยวิสัยทัศนเหนืออนาคต”  แปลจาก  

Leading at a higher level  โดย  Ken Blanchard  ผูเขียนที่โดงดังจากหนังสือ  “ผูจัดการหนึ่ง

นาที”  หรือ  One minute Manager  นั่นเอง

นอกจากนี้การทีแ่ตละคนมีบุคลิกและความถนัดไมเหมือนกัน  หากเรามีแบบประเมินวาแตละ

คนมีความถนัดอยางไร  Coachee  จากแบบทดสอบตางๆเชน  StrengthsFinder 2.0  หรือ  

Myers Briggs Type Inventory (MBTI)  หรือ  DISC  ตามที่กลาวมา  Coach  ก็สามารถที่จะ

เขาใจ  และปรับรูปแบบการโคชใหเปนรายบุคคล  เสมือนการตัดเสื้อผาจากรานเทยเลอรที่

สามารถวัดตัวและตัดออกมาไดพอดีเฉพาะสำหรับแตละบุคคล
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ในการโคช  ทักษะ  ความรู  ความคิด  หรือการโคชดุลยพินิจนั้น  มีหลากหลายแนวทางคือ

  

1. การโคชดวยการบอก  เปนการโคชที่มีประสิทธิผลนอยที่สุด  เพราะวาคนเรานั้นมีความ

แตกตางกันทั้งในเรื่องของคานิยม  ประสบการณ  แรงจูงใจ  สไตล  และความถนัดใน

การสื่อสาร  การที่  Coach  เห็นวาอะไรดีนั้น  ไมไดหมายความวา  Coachee  จะเห็น

เหมือนกันไปหมด  การที่เราสอนดวยการบอก  จึงอาจจะเปนความพยายามที่จะ

ยัดเยียด มุมมองของเราให  Coachee  ซึ่งเขาอาจจะเลือกไมทำตามที่เราบอกก็ได

2. การถามเปนการโคชที่มาจากตะวันตก  เปนวิธีที่ตำราการโคชของฝรั่งจะเนนมาก  ที่มา

นั้นมาจากแนวคิดที่เรียกวา  “วิธีของโสเครติส”  (Socratic Method)  ซึ่งคือชื่อนัก

ปราชญชาวกรีก  โสเครติสไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลที่ฉลาดมากคนหนึ่ง  มีเรื่อง

เลาวาหากใครมีคำถามตองการรูอะไร  เมื่อไปถามโสเครติส  จะไดคำตอบมาแทบทุก

เรื่อง  วิธีการก็คือ  โสเครติส  จะไมตอบคำถาม  หากแตเขาจะตั้งคำถามกลับไปยังผู

ถาม  จนกระทั่งผูถามสามารถคนหาคำตอบไดดวยตนเอง  วิธีนี้เปนพ้ืนฐานของการคิด

เชิงวิพากย  หรือ  Critical  Thinking  ที่ฝรั่งสอนในระบบการศึกษาและในครอบครัว

ของเขา  ซึ่งตรงกันขามกับระบบของเอเชีย  และคนไทย  ดังนั้น  หากจะนำวิธีการนี้มา

ใชกับคนไทย  ตองประยุกตใหเหมาะสม  (ดูตัวอยางจาก กรณีศึกษา 1-2)

3. การโคชดวยการทำใหดูเปนตัวอยาง  เปนวิธีการที่มีมานานแลว  ในอดีตเรามักจะทำ

ตามที่เราเห็นคุณพอ  พ่ี  นาย  ของเราทำ  การโคชแบบนี้เปนแนวทางที่ใชไดทุกยุคทุก

สมัย  มีขอควรระวังคือนายบางคนมักจะพูดอยางหนึ่ง  แตกลับทำอีกอยางหนึ่ง   อยาง

นี้ฝรั่งเรียกวา  ไม  Walk the talk  เพราะวาผูนำที่ดีตองพูดและสามารถทำไดตามที่

ตนเองพูดได  (ดูตัวอยางจาก กรณีศึกษา 3)

4. การโคชดวยการเลาเรื่อง  เปนอีกวิธีหนึ่งที่  Coach สามารถใช  วิธีนี้มีขอดีคือ  ไม

เปนการยัดเยียดความคิดและวิธีการ  และยังเปนการชวยใหงายตอการทำตามอีกดวย  

(ดูตัวอยางจาก กรณีศึกษา 4)

5. สำหรับการโคชแบบสุดทายที่จะยกใหดูคือการโคชดวยหนัง  ซึ่งเปนการโคชที่ชวยให  

Coachee  ไดทั้งความรูและความบันเทิง  ในการโคชแบบนี้มีสองลักษณะคือการฉาย
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ภาพยนตเต็มเรื่องจนจบแลวอภิปรายประเด็นการเรียนรู  หรือการเลือกบางตอน  บาง

ชวง  สั้นๆระหวาง  3-5  นาทีมาฉาย  แลวใหผูเรียนอภิปรายแงคิดในการเรียนรู  ทั้งนี้  

Coach  ตองมีการเตรียมตัว  ซักซอม  ทำความเขาใจในหนัง  แงคิด  ประเด็นการเรียน

รู  และตัดตอใหหนังอยูในรูปแบบที่นาดู
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คำสั่ง Coaching by movie - Ray

ภาพยนตเรื่อง Ray  สรางจากเรื่องจริงของ  Ray Charles  (เกิดค.ศ. 1930 เสียชีวิตค.ศ. 2004)

เรยเปนเด็กแอฟฟริกันอเมริกันที่ยากจน  ในตอนเด็กเขายังตาดีอยู  จนกระทั่งเริ่มจะโตจึงพบวา

ตนเองมีโรคประจำตัวที่ทำใหตาคอยๆบอดลง  ในที่สุดก็มองไมเห็น  ตอมาเรยก็สามารถสราง

ตัวใหประสบความสำเร็จไดย่ิงใหญ  เปนนักดนตรีแจสชาวอเมริกันที่ไดรับการยอมรับทั้งในแง

รางวัลและยอดขาย

หนังเรื่องนี้มีคลิปสองตอนที่นำมาฉายใหดูเพ่ือชี้ใหเห็นประเด็นของ  Coaching  โดย

ฉากแรกมีความยาวสองนาที  เปนฉากที่ตาของเรยเริ่มจะมีปญหา  ในฉากแมของเรยสอนให

เรยรับความจริงวาตาของเขากำลังจะบอดลง  และเรยจะตองมีชีวิตตอไปกับความจริงขอนี้  

อยางไรก็ตาม  แมของเขาไมไดสอนใหเขางอมืองอเทา  ในทางกลับกันเธอสอนใหเรยเรียนรูที่

จะอยูรอดโดยการใชมือแทนสายตา  และลองใหเรยฝกเดินเขาบาน

ฉากที่สอง  มีความยาวสองนาทีครึ่ง  เปนฉากที่เรยตาบอดแลว  ในฉากเรยเดินเขามาในบาน  

แลวสะดุดลมลง  เรยรองเรียกแมเขาใหชวย  แตวาแมของเรยซึ่งกำลังยืนทำอาหารอยูใกลๆ

มองเห็นเหตุการณโดยตลอด  แทนที่เธอจะผวาเขาไปชวยดวยความเปนหวง  เธอกลับเฝามอง

ดูหางๆดวยความหวงใย  และปลอยใหเรยชวยตนเอง  ในที่สุดเมื่อเรยเห็นวาแมเขาไมเขามา

ชวยเหลือ  เขาก็คอยๆประคองตัว  ลุกขึ้น  และใชมือของเขาแทนตาโดยใชหูเปนตัวฟงเหตุกา

รณรอบๆตัว  ในที่สุดเรยสามารถใชหูและมือแทนตาได  แมกระทั่งใชมือและหูจับจิ้งหรีดใน

หองได  ในที่สุดแมของเรยจึงเขามากอดลูกดวยนำตานองหนา

แตละกลุมอภิปรายวา 1.แงคิดในการ  Coaching  คืออะไร  2.สิ่งท่ีแมในฐานะโคชทำไดดี

ในแตละตอนคืออะไร  3. ทานสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางไร
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D. Case in point in action (CIPIA)

ในกลุม  กลับไปที่ CIP  ที่แตละคนเลามาในตอนตน  ใหผูเลาเปน  Coachee  ในเรื่องของ

ตนเอง  และเพ่ือนๆที่เหลือเปน  Coach  

ดำเนินเรื่องไปทีละคน

ใชเวลาคนละสิบนาที

เพ่ือนๆที่เปน Coach  พยายามชวยแนะนำแนวทางแกปญหาของ Coachee

สรุป

ในการเรียนรูนั้น  เราแตละคนจะไดแงคิดที่แตกตางกันไป  เสมือนคนตาบอดหกคนเดินมาพบ

ชาง  ขึ้นอยูกับวาคนตาบอดแตละคนคลำสวนใดของชางก็จะคิดวาชางมีรูปรางอยางนั้น  หาก

เราตองการเห็นภาพรวมทั้งหมดของชางแบบ Holistic  วิธีการคือ  ใหแตละคนระบุวาสวนที่ตน

จับไดมีลักษณะอยางไร

เราจะใชคำถามเหลานี้ในการจุดประกายการเรียนรู  คำถามทั้งหาขอมีจุดมุงหมายเดียวกัน  

แตวาเนื่องจากเราแตละคนชอบคำถามที่แตกตางกัน  จึงออกแบบมาใหมีความหลากหลาย  

แตละคนเลือกตอบคำถามเพียงหนึ่งขอ  จากทางเลือกทั้งหาขอคือ  1. ทานไดอะไรมากที่สุด   

2. สวนไหนที่จุดประกายมากที่สุด  3. สวนใดมีเหตุมีผลมากที่สุด  4. สวนใดจุดประกายมาก

ที่สุด  5. หากมีเพ่ือนถามทานจะตอบวาอะไร
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กรณีศึกษา 2 - การโคชดวยคำถาม

กรณีศึกษา 3 – โคชดวยการทำใหดู

กรณีศึกษา 4 – โคชดวยการเลาเรื่อง

กรณีศึกษา 5 - บทเรียนจากการโคชผูบริหารระดับสูง
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กรณีศึกษา 1 – ทักษะการถามสำหรับผูนำ

“คุณเกรียงศักดิ์  ผมอยากเรียนรูวิธีการตั้งคำถามดีๆแบบคุณ”  อดุลยบอกกับผม

“ขยายความหนอยครับ”  ผมถาม

“สิ่งที่ผมสั่งผูบริหารระดับสูงของผมไปนั้นผลตอบรับไมดีเลย  เขามักจะทำไมตรงความคาด

หวังหรือไมก็ไมทำตามที่ผมแนะนำเลย  ผิดกันกับประสบการณที่ผมมีในการโคชของเรา  คุณ

ใชวิธีถามใหผมคิด  ซึ่งสวนใหญผมจะทำตามที่เราคุยกัน”  อดุลยอธิบาย

“เปนความคิดที่ดีครับ  คุณอดุลยยังจำไดไหมครับวาในตอนแรกกอนโคชนั้นเราตกลงกันวา

อยางไร”

“จำไดครับ  คุณบอกวาคุณไมไดเกงกวาผม  ดังนั้นจะใชวิธีการตั้งคำถามใหผมคิดในบทบาทที่

ปรึกษา  ผมตองหาคำตอบดวยตัวเอง  แลวผมจะไดเปนเจาของความคิดนั้นๆ  ซึ่งผมเต็มใจ

อยางย่ิง”

“ถาอยางนั้นลำดับแรกเลยคืออะไรครับ”

“ตกลงกับทีมผมกอนวาจะใชการตั้งคำถามในการปรึกษาหารืองานกัน”

“เย่ียมครับ  ที่จริงกอนผมจะใชวิธีนี้  ผมตองเปลี่ยนความคิดของผมเองเสียกอน  สมัยกอนผมก็

เปนแบบคุณนี่แหละ  คือวาหากคิดจะชวยใครก็มักจะบอก  สอน  สั่ง  เขาไป  ซึ่งผมคิดผิด  

เพราะสวนใหญไมเวิรค  โดยเฉพาะผูบริหารที่ผานรอนผานหนาวมามาก”

“อะไรทำใหคุณเปลี่ยนความคิด”

“คิดวาอะไรละครับ”

“ไมทราบครับ”

“ลองเดาซี”

“ไมจากหนังสือก็จากใครบางคนละครับ”

21



“ถูกตองครับ  มีคนสามคนที่ทำใหผมเปลี่ยนใจ  คนแรกคือผูจัดการฝายขายคนไทยเมื่อ 25 ปที่

แลว  เขาสอนผมวา  อยาเดินไปหาเขาดวยปญหา  แตใหคิดหาทางแกปญหาไปดวย  หลังจาก

นั้นไมนาน  ผมก็มีนายคนไทยอีกทานหนึ่งที่บริหารผมดวยคำถามสวนใหญ  ถัดจากนั้นมาอีก

หาป  ผมก็ยายไปทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาของอเมริกัน  มีพ่ีเลี้ยงชาวอเมริกันคนหนึ่งสอนผม

วา  เวลาที่เขาเปนวิทยากรฝกผูบริหารนั้น  เขาเชื่อวาเมื่อโยนคำถามไปที่ผูเรียน  จะมีคำตอบ

ดีๆจากกลุมผูเรียนเสมอ  ซึ่งผมก็เห็นมากับตาบอยๆ

ตอมาเมื่อผมมีโอกาสศึกษาหนังสือเก่ียวกับการเรียนรูและการบริหารจัดการของตะวันตก  ก็

เลยเขาใจแนวทางที่โสเครติส  นักปราชญชาวกรีกที่ใชวิธีที่เรียกวา  Socrates Method  ในการ

ตั้งคำถามสำหรับคนที่ไปขอคำแนะนำจากเขา”

“ดังนั้นหากผมจะใชวิธีนี้  ผมจะตองเปลี่ยนความคิดกอนวาการตั้งคำถามชวยใหคนอื่นนั้นได

เติบโตและเรียนรูนะซี”

ผมทบทวน  “เปลี่ยนความเชื่อกอน  แลวตกลงกับทีมวาจะใชคำถาม”

“ขั้นตอไปละครับ...  เออ  คุณไมตองตอบหรอก  เพราะคงถามผมกลับอยูดี  เอางี้  ผมตอบเอง

เลยละกัน  ขั้นตอนตอไปคือ  รูวาควรจะถามตอนไหนใชไหมครับ”

“ทั้งใชและไมใชครับ  ขึ้นอยูกับสถานการณ  และขึ้นอยูกับลักษณะของแตละคน  การตั้ง

คำถามเปนทั้งศาสตรและศิลป  จะถามเมื่อไรเปนศิลป  ซึ่งระบุเปนขั้นตอนยาก  ตองอาศัยการ

สังเกต  และประสบการณ หากฝกตั้งบอยๆไปซักพัก  ก็พอจะมองออก

ผมมีคำแนะนำสำหรับแนวทางการตั้งคำถามในการโคชดังนี้ครับ

1. ใชคำถามเปด  จะชวยใหไดขอมูลมาก  คำถามเปดขึ้นตนดวย  อะไร  ที่ไหน  อยางไร  

ทำไม  เมื่อใด  และใคร

2. คำถามปดใชในการยืนยัน  คำถามปดจะไดคำตอบวา  ใชหรือไมใช  เชน  คุณมีความ

สุขใชไหมครับ

3. อยายิงคำถามเปนชุดในเวลาติดตอกัน  อยาทำเหมือนสอบสวน  หรือซักฟอก  เมื่อถาม

แลวไดคำตอบ  ก็ชวนสนทนาสองสามประโยค  กอนจะถามตอ
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4. ทบทวนขอมูลที่ไดยิน  กลับไปยังผูถาม  เพ่ือใหเขาทราบวา  เราเขาใจเขาถูกตองหรือ

ไม

5. ทำใหเขาทราบวาเราตระหนักวาเขารูสึกอยางไร  ดวยการใชคำพูดวา  เทาที่ผมเขาใจ  

คุณกำลังรูสึกวา...

6. ภาษากาย  และสีหนาทาทาง  ตองเปนมิตร  อยาทำกิริยาดุดัน

7. หากตั้งคำถาม  แตไดคำตอบไมตรงใจ  อยาบอกคำตอบที่เราตองการออกไป  ตั้ง

คำถามใหม  เพ่ือเปดโอกาสใหเขาไดมีทางเลือกใหมเปนคำตอบ  เชนเขาถามวาลูกคา

ขอลดราคา  คุณถามไปวาเขาคิดอยางไร  เขาบอกลดให 10%  แตในใจคุณคิดวานาจะ

แถมสินคาใหแทน  ใหถามวา  นอกจากลดราคาแลว  มีวิธีไหนอีกที่จะชวยใหลูกคาพอ

จะรับไดบาง...

8. ใจเย็น

เทานี้คุณก็จะไดแนวทางการถามที่ใชงานไดแลวละครับ”
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กรณีศึกษา 2 – การโคชดวยคำถาม

เชาวันนี้สุนีว่ิงหนาตื่นมาหาจอหน  “เกิดปญหาแลวคะ  ทีมงานลืมโบรชัวรกลองใหญขนาด

สามสิบกิโลกรัมไวเมื่อคืนนี้คะ  พวกเขาตองใชในงานแสดงสินคาที่สิงคโปรในสี่วันขางหนา  

นายคะเราจะทำยังไงดีคะ”

จอหนจึงตอบวา  “ใจเย็นๆสุนี  เรื่องนี้งายจะตายไป  คุณมี 3 ทางเลือกคือ  หนึ่งสงเอกสารไป

ทาง  Airfreight  หรือสงทาง  Air Courier  เชน DHL  หรือ  Federal Express  หรือไมก็ใหคน

หิ้วขึ้นเครื่องไปเลย”

สุนีจึงถามตอ  “แลววิธีไหนดีละคะ”

จอหนแนะนำวา  “สง  Air Courier  เชน DHL  หรือ  FEDEX  นาจะคุมที่สุด”

สุนีถามตอวา  “สมมติวาสง  DHL  แลวเกิดไปถึงชาหรือสูญหายละคะ  เวลาสงของตัวอยาง  ก็

เคยเกิดขึ้นบอยๆคะ”

จอหนจึงแนะนำตอดวยนํ้าเสียงที่เริ่มจะหมดความอดทนวา  “เธอนี่ก็...  ใช  Common Sense  

หนอยซิ  ก็สงมันไปทั้ง DHL  และ  FEDEX  เลย  คาใชจายก็เพ่ิมขึ้นอีกนิดหนอยเทานั้นเอง  

งานนี้มันสำคัญมากสำหรับบริษัทเรานะ”

“นายเกงมากคะ  คิดไดอยางไรคะ  สุนีนาจะฉลาดกวานี้”  สุนีเปรยจบก็เดินคอตกออกไป  

จอหนเลาเรื่องนี้ใหเดฟเพ่ือนรวมงานฟงพรอมขอคำแนะนำ  “เดฟพนักงานผมนะชอบนำแต

ปญหามา  คุณทำอยางไรนะพนักงานของคุณถึงคิดหาทางออกมาเสนอคุณไดเปนประจำเลย  

บอกเคล็ดลับผมหนอยซี”

เดฟหัวเราะ  “ผมก็เปนแบบคุณแหละปแรกที่มาเมืองไทย  ตอนหลังผมลองเปลี่ยนวิธีการดู  

สมมติถาเปนผมกับเหตุการณนี้นะ  ผมจะบอกเธอวา: ใจเย็นๆสุนี  ไหนลองมาดูซิวาเรามี

หนทางแกไขอยางไร  ยังมีเวลาอีกสี่วัน
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ผมคิดวาในตอนแรกสุนีอาจจะกลาวตอบอยางอิดออดวา: ไมทราบซิคะนาย  เรื่องอยางนี้  นีไม

เคยมีประสบการณมากอน  นายบอกมาเถอะคะวา  นี  ควรจะทำอยางไร

ผมจะใหกำลังใจเธอโดยพูดวา: สุนี  คุณเปนคนเกงนะ  ผมเห็นคุณแกปญหาใหญมาแลวหลาย

เรื่อง  ลองคิดดูซิวาเรานาจะมีทางเลือกในการแกไขปญหานี้ไดอยางไรบาง  ลองคิดออกมาซัก

สองสามทางก็ไดครับ

สุนีเธอคงอาจจะกลาวอยางไมคอยมั่นใจวา: นีคิดวามีทางเลือกคือ...  หนึ่งสงเอกสารไปทาง  

Airfreight  หรือสองสงทาง  Air Courier  เชน DHL  หรือ  FEDEX  หรือไมก็ใหคนหิ้วขึ้นเครื่อง

ไปเลยนะคะ

ผมจะใหกำลังใจเธอพรอมทั้งขอความเห็นตอ: เปนความคิดที่ดีครับ  แลววิธีไหนนีคิดวาเหมาะ

ที่สุดละ

ถึงตอนนี้ผมเชื่อวาสุนีคงจะกลาวตอดวยความมั่นใจเพ่ิมขึ้นวา: นีวาสง  Air Courier  เชน DHL  

หรือ  FEDEX  นาจะคุมที่สุดคะ

ผมจะพูดตอ: ผมเห็นดวยนะ  สมมติวาสง  DHL  แลวเกิดไปถึงชาหรือสูญหายละ  เวลาสง  

ของตัวอยาง  ก็เคยเกิดขึ้นบอยๆใชไหมครับ

สุนีคงจะแนะนำตอไปวา: ก็สงไปทั้ง DHL  และ  FEDEX  เลยซิคะ  คาใชจายเพ่ิมขึ้นอีกนิด

หนอยเทานั้น  งานนี้มันสำคัญมากสำหรับบริษัทเรานะคะ

ผมจะกลาวชมเธอวา: สุนีคุณนี่เย่ียมจริงๆ  และผมเดาวาสุนีคงจะรีบว่ิงออกไปเพ่ือจัดการดวย

ความภาคภูมิใจในวิธีการที่เธอเปนคนคิดขึ้นมา”

จอหนชมวา  “เดฟคุณนี่โคชพนักงานไดเย่ียมจริงๆนะ  ไหนชวยสรุปเปนขั้นตอนใหผมหนอยซิ”  

วาพลางจอหนก็หยิบสมุดโนตขึ้นมาเตรียมจด

เดฟสรุปวา  “วิธีนี้เรียกวาการโคชดวยคำถาม  หรือการโคชแบบใหคำปรึกษา  วิธีการมีดังนี้

- แจงใหพนักงานทราบกอนวาจะใชการตั้งคำถามเมื่อเขามาปรึกษา  เขาจะไดไม
ประหลาดใจ
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- หลังจากนั้นแสดงความเห็นใจเขาวา  อาจจะอึดอัดบางเล็กนอยในชวงแรก  เพราะ
ความไมคุนเคย  เนื่องจากปกตินายมักจะบอกคำตอบใหเสมอ

- บอกใหทราบประโยชนวาจะทำใหเขาพัฒนาและเรียนรูวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง
ไดเร็วขึ้น

- บอกใหเขาสบายใจวาคำตอบผิดหรือถูกไมใชเรื่องใหญ  เปนการระดมความคิดกัน
- เริ่มจากคำถามเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือขอมูลกอน  เพราะงายที่เขาจะตอบได  ทำใหมี

กำลังใจที่จะตอบตอไป
- บางครั้งอาจเริ่มดวยการถามแบบมีคำตอบใหเลือกตอบ
- หลังจากนั้นเริ่มถามเก่ียวกับความเห็นและดุลยพินิจ
- ชมเชยและใหกำลังใจทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
- หากมีเวลาและเขาคิดไมออก อาจจะใหเขากลับไปลองคิดดูกอน
- หากพบวาคำตอบผิด  ใหถามใหมแทนที่จะบอกคำตอบไปเลย  โดยใชคำพูด: วาวิธีนี้ 

เปนความคิดนาสนใจนะ  นอกจากวิธีนี้แลวคิดวามีวิธีไหนอื่นอีกที่มีประสิทธิภาพดีกวา
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กรณีศึกษา 3 - โคชดวยการทำใหดู

“คุณเกรียงศักดิ์  คุณวาการ  Lead by example  จะเวิรคหรือไมกับคนไทย”  โทมัสซึ่งเปน

เพ่ือนชาวสิงคโปรของผมเอยถามในรถขณะที่ผมพาเขาไปทานอาหารที่รานชื่อดังแหงหนึ่ง

“เวิรคซีโทมัส  ผมสอนเรื่องภาวะผูนำใหกับผูจัดการสาขาของธนาคารแหงหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้  ใน

ชั้นเรียน  ผมมีหัวขอเก่ียวกับการจูงใจ  โดยผมมีกรณีศึกษา  และหลักการใหผูเรียนลอง

วิเคราะห  หลังจากนั้น  ผมจะยกตัวอยางแนวทางวิธีจูงใจที่ไดผล  มาเลาใหผูเรียนฟง  ในชวง

ทายของหัวขอการจูงใจ  ผมจะใหแตละคนเลาประสบการณโดยตรงของตนเอง  ที่เคยไดรับวิธี

การจูงใจจากหัวหนาของตน  มีเรื่องหนึ่งที่ผมเพ่ิงรับฟงมาเมื่อเร็วๆนี้  และผมประทับใจมาก  

มันบังเอิญเก่ียวกับหัวขอที่คุณถามพอดีเลย”

โทมัสมีสีหนาตื่นเตน  “เรื่องราวเปนอยางไรหรือครับ”

 “ผมจึงเลาไปวา...

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปกอน  ตัวเอกของเรื่องชื่อมานะ  เขาเปนผูจัดการสาขาของธนาคารแหง

หนึ่ง  ธนาคารแหงนี้กำลังอยูในชวงระหวางการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณของงานทวีมากขึ้นเปน

สองเทาในขณะที่พนักงานไมไดมีอัตราเพ่ิมขึ้นแตอยางใด  สาขาที่มานะเปนผูจัดการอยูมี

พนักงานเพียงสิบคนl

ปญหาที่เกิดขึ้นคือชวงเวลาระหวาง  12:00-13:00 น.  จะมีลูกคาจำนวนมากมาใชบริการที่

เคานเตอร

มานะซึ่งปกติจะพักทานอาหารกลางวันในชวงเวลาดังกลาวเกิดความเห็นใจพนักงานในสาขา

ของตน  ดังนั้นเขาจึงรีบทานอาหารกลางวันดวยเวลาเพียงสามสิบนาที  แลวกลับมาชวยงาน

พนักงานหนาเคานเตอรทุกวัน

ในตอนนั้น  สาขานี้มีศักดิ์ชัยซึ่งเปนพนักงานใหมเพ่ิงมาทำงานที่สาขาแหงนี้  ศักดิ์ชัยพักทาน

อาหารกลางวันกอนผูจัดการมานะประมาณครึ่งชั่วโมงคือระหวาง  11:30-12:30 น.  

ศักดิ์ชัยสังเกตุวามานะจะพักทานอาหารเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น  ดวยความสงสัย  วันหนึ่งศักดิ์

ชัยเลยลองเดินตามมานะไป  
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เขาพบวามานะเดินดวยความรีบรอนไปรานกวยเตี๋ยวขางสาขา  ศักดิ์ชัยยังสังเกตุอีกวา  มานะ

ทานอาหารกลางวันดวยความเรงรีบ  เมื่อทานเสร็จก็รีบผลุนผลันออกจากราน  เดินตรงกลับมา

ที่สาขา  

ครั้นเมื่อกลับมาถึงสาขา  มานะก็รีบตรงไปที่เคานเตอร  ซึ่งมีลูกคามาเขาคิวใชบริการอยูเปน

จำนวนมาก  มานะตรงเขาไปชวยพนักงานเพ่ือใหบริการลูกคาอยางทันทวงที  โดยมิไดคิดวา

ตนเองเปนผูจัดการสาขาแตอยางใด  เขาทำตัวเสมือนเพ่ือนพนักงานอีกคนหนึ่ง  ศักดิ์ชัยรูสึก

ชื่นชมและประทับใจในตัวผูจัดการทานนี้มาก

วันตอมา  ศักดิ์ชัยจึงเลียนแบบตาม  เขาพักทานขาวเที่ยงเพียงสามสิบนาที  ปกติเวลาที่เหลือ  

เขามักจะเดินดูหนังสือ  ซื้อของ  หรือเดินเลนแถวๆสาขา  แตวันนี้เขาลองทำตามผูจัดการดูบาง

ศักดิ์ชัยรีบกระวีกระวาดกลับมาชวยงานหนาเคานเตอร  มานะและเพ่ือนๆตางขอบอกขอบใจ

ในน้ำใจไมตรีของศักดิ์ชัยที่หยิบย่ืนให  โดยที่เพ่ือนๆมิไดมีการรองขอแตอยางใด

เย็นวันนั้น  เมื่อเลิกงานแลว  ผูจัดการบอกกับพนักงานในสาขาวา  เขาขอคุยดวยสั้นๆซักหา

นาที

“เพ่ือนๆพนักงานทุกทาน  กอนอื่นเลย  ผมตองขอขอบคุณทุกคนที่ขยันขันแข็ง  ใหบริการลูกคา

ดวยดีเสมอมา  พวกเราก็ทราบกันดีวา  ธนาคารของเราใหความสำคัญกับลูกคารายยอยมาก

ขึ้น  ดังนั้น  ธุรกรรมตางๆก็มีมากขึ้นเปนเงาตามตัว  แตพวกเราไมไดยอทอเลย  กลับสูไมถอย  

ผมขอบคุณจากใจจริงๆ”  มานะเวนจังหวะ  ในขณะที่พนักงานสวนใหญย้ิมดวยความภาค

ภูมิใจ  เพราะมีกำลังใจเนื่องจากผูจัดการเห็นผลงานและคุณคาในตัวของพวกเขา

“พวกเราคงทราบวาผมเองก็เหนื่อยเหมือนกับพวกเรา  แมแตเวลาพักเที่ยงที่ผมเคยพักแบบ

สบายๆหนึ่งชั่วโมง  ผมก็ตองลดเวลาทานขาวลงมาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง  เพ่ือรีบกลับมาชวย

พวกเราที่หนาเคานเตอร  อยางที่เรารูกันอยูวา  ในชวงเที่ยงวัน  ซึ่งเปนชวงพักที่ลูกคาที่ทำงาน

อยูสำนักงานแถวนี้จะมาใชบริการกันมาก

แตวาวันนี้ผมก็หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง  เพราะวาสังเกตุเห็นสิ่งที่ศักดิ์ชัยทำ  วันนี้เขาทานขาว

เพียงครึ่งชั่วโมง  แลัวรีบกลับมาที่สาขาเพ่ือชวยงานที่เคานเตอร  โดยที่ไมมีใครรองขอ  เขาทำ
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ตามที่ผมทำ  ในนามของเพ่ือนๆที่เคานเตอร  ผมขอขอบคุณ  คุณมาก  ศักดิ์ชัย”  มานะพูด

พรอมมองมาที่ศักดิ์ชัยดวยสายตาที่ขอบคุณ

ศักดิ์ชัย  ย้ิมรับ  อยางเขินๆ  ในขณะที่เพ่ือนๆที่ทำเคานเตอรแสดงอาการพยักเพยิดวาขอบคุณ

ศักดิ์ชัย

หลังจากนั้นทุกคนก็แยกยายกันกลับบานไป

วันตอมา  เมื่อถึงเวลาพักเที่ยง  ที่เคานเตอร  มีพนักงานแหกันมาชวยงานอยางเต็มที่  ผลจาก

คำพูดของมานะเมื่อวันกอน  ทำใหพนักงานทุกคนในสาขา  ทานอาหารกลางวันเพียงครึ่ง

ชั่วโมง  แลวรีบกลับมาใหบริการลูกคาที่เคานเตอร  คิวที่เคยยาวเหยียด  ก็ลดนอยลง  เพราะมี

จำนวนพนักงานมาชวยทำใหธุรกรรมเสร็จเร็วขึ้น  พนักงานก็ทำงานกันดวยความสนุกสนาน  

เพราะความมีนํ้าใจไมตรีที่ดีของเพ่ือนๆพนักงานดวยกัน

สิ้นปนั้น  สาขาของมานะก็ไดรับรางวัลดีเดนหลายรางวัล  สามปตอมา  ศักดิ์ชัยก็ไดรับการแตง

ตั้งเปนผูจัดการสาขา”
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กรณีศึกษา 4 - โคชดวยการเลาเรื่อง

ในระหวางทานขาวกลางวัน  วนิดาซึ่งเปนซีอีโอ  ถามกิตติผูบริหารระดับสูงคนหนึ่งที่รายงาน

ตรงตอเธอวา  “กิตติ  พ่ีสังเกตุวาคุณไมเคยปดมือถือเลย  แมกระทั่งเวลาประชุม  แลวพ่ีก็เห็น

คุณขอตัวออกไปจากที่ประชุมกลางคันเพ่ือรับโทรศัพท  พ่ีอยากรูวาเปนโทรศัพทของใครหรือ  

ทำไมมันสำคัญขนาดรอจนจบประชุมไมไดนะ  พ่ีเห็นเปนประจำเลยคะ”

กิตติมีทาทีอึดอัด  เขาตอบวา  “ไมมีอะไรหรอกครับ  เรื่องสวนตัวนะครับ  ผมขอโทษ”

วนิดาย้ิมแบบผูใหญใจดี  เธอเงียบไปสักครูจึงพูดตอ  “กิตติเราสองคนทำงานดวยกันมาพอ

สมควร  คิดวาพ่ีเปนพ่ีสาวของคุณก็ละกัน  เพราะพ่ีอายุมากกวาคุณสองสามป  มีอะไรก็เลาสู

กันฟงซิคะ  เผื่อวาพ่ีอาจจะแนะนำอะไรใหไดบาง”  วนิดาเลือกใชแนวทางพ่ีนอง  แทนที่เธอจะ

ตำหนิเขาโดนตรงในเรื่องพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในที่ประชุม  แบบเจานายกับลูกนอง 

วิธีนี้ไดผล  กิตติสารภาพออกมาแบบกระอักกระอวน  “ก็...คือวา...พ่ีอยาโกรธผมนะครับ  มัน

เปนโทรศัพทมาจากลูกสาวผมเอง  เธอเพ่ิงไปเรียนไฮสคูลที่ออสเตรเลียเมื่อไมก่ีเดือน  โรงเรียน

ที่ลูกสาวผมเรียนนี้คอนขางจะเขมงวด  แถมมีการบานจมเลย  ตอนลูกสาวผมเรียนที่นี่ผมชวย

ติวและทำการบานรวมกับเธอบอยๆ  เพราะเธอเปนลูกคนเดียว  เธอคือดวงใจของผมเลยครับ

ผมบอกเธอวาไปอยูนั่นติดขัดเรื่องการบานละก็  โทรมาหาผมไดทุกเมื่อ  ไมวาจะเปนเวลาใด  

ผมจะคอยชวยเหลือเธอ  ผมไมตองการเห็นเธอลมเหลว  ตอนค่ำเมื่อกลับบาน  ผมก็แทบจะไม

ไดพักผอน  แตจะไปชวยเธอทำการบานแลวก็แฟกซสงไป  เรื่องคณิตศาสตรบาง  ภาษา

อังกฤษบาง  ผมอยากใหเธอประสบความสำเร็จ  

ผมตองขอโทษที่บริหารเวลาไมคอยไดเรื่อง”  กิตติจบเรื่องลงดวยทาทีละอายใจ 

วนิดาแสดงความเห็นใจ  “เรื่องของคุณมันฟงแลวคุนๆมากเลย  พ่ีพอจะจินตนาการออกถึง

ความลำบากใจของเธอ  พ่ีเองก็มีลูกสาวเรียนปริญญาโทอยูที่อเมริกา  พ่ี  เคยทำแบบคุณ

เหมือนกัน  เพราะลูกสาวพ่ีจบตรีแลวไปตอโทเลย  จึงไมมีประสบการณในการทำงาน  ดังนั้น

พอทำกรณีศึกษาก็มักจะไมทันเพ่ือนเขา  หรือไมเขาใจ  แถมยังไมกลาถามอาจารยอีก  พ่ีเลย

ตองชวยทำเคส  แลวก็อีเมลไปใหเธอ  
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แตวาตอนนี้  พ่ี หยุดชวยเธอแบบนั้นแลว ละคะ”

กิตติถามดวยความประหลาดใจ  “ทำไมละครับ  พ่ีไมรักเธอแลวหรือ  หรือวาพ่ีเห็นวางานมี

ความสำคัญกวาครอบครัวละครับ”

วนิดาตอบ  พรอมกับย้ิมอยางอารมณดีวา  “พ่ียังรักลูก  และเห็นคุณคาของครอบครัวและงาน

เหมือนเดิม  พ่ีโชคดีที่มีเพ่ือนชาวอเมริกันคนหนึ่ง  เขาสังเกตเห็นวิธีที่พ่ีชวยลูกสาว  แลววันหนึ่ง

เขาก็ใหหนังสือเลมหนึ่งชื่อ  The Power of Failure โดย Charles C. Manz และมีการแปลเปน

ไทยในชื่อ วิกฤติคือโอกาส  โดยพสุมดี กุลมา เรียบเรียงโดย นราทิป  นัยนา  เพ่ือนอเมริกัน  

เขาคั่นเรื่องๆหนึ่งใหพ่ีอานโดยเฉพาะเลย พ่ีจะเลาใหเธอฟง

เรื่องมีอยูวา  มีชายคนหนึ่งนั่งมองผีเสื้อที่กำลังดิ้นรนจะออกจากรังไหม  เจาผีเสื้อดิ้นรนไปซัก

พักจนกระทั่งใยรังไหมเริ่มขาดเปนรูเล็กๆ  ชายคนนั้นมองดวยความสนใจ  เจาผีเสื้อดูเหมือน

จะหยุดไป  ที่จริงผีเสื้อมันพักเพ่ือที่จะดิ้นรนตอไป  แตวาชายคนนั้นคิดไปเองวาผีเสื้อคงติดใย

รังไหมไมสามารถจะออกมาไดดวยตนเอง  ดวยความหวังดี เขาจึงนำกรรไกรขนาดเล็กมาตัดใย

รังไหมนั้น  ทำใหรูมันขยายใหญขึ้น

เจาผีเสื้อเห็นรูขยายใหญขึ้นมันก็คลานตวมเตี้ยมออกมา  แตเขาสังเกตุวาตัวมันมีขนาดเล็ก

กวาปกติ  ปกเหี่ยวยน  แถมลำตัวของเจาผีเสื้อก็มีลักษณะบวมผิดปกติ

กลายเปนวาในขณะที่ผีเสื้อตองดิ้นรนออกแรงตะเกียกตะกายเพ่ือพยายามจะดันตัวมันออกมา

จากรังไหมนั้น  เปนกระบวนการทางธรรมชาติ  ที่จะกระตุนใหของเหลวชนิดหนึ่งที่อยูในลำตัว

ผีเสื้อ  เคลื่อนที่มาสูปก  เพ่ือทำใหปกแข็งแรงเพียงพอที่จะบินได  ดวยความปรารถนาดีของ

ชายผูนั้น  ผีเสื้อตัวดังกลาวปกจึงเหี่ยวยน  ไมแข็งแรงเพียงพอที่จะบินได  แถมยังมีรูปรางพิกล

พิการ  เพราะของเหลวที่ควรจะอยูที่ปกดันไปติดคั่งคางอยูที่ลำตัว  เจาผีเสื้อตัวนี้ออกจากใยมา

ไดดวยความสบาย  แตตองพิกลพิการ  และบินไมไดไปชั่วชีวิตมัน

อุปสรรคและความลมเหลวในชีวิตของคนก็คลายๆกันกับสิ่งที่เจาผีเสื้อตัวนี้เผชิญ  ไมวาจะ

เปนการเรียนรู  ความกาวหนาในชีวิต  การพัฒนาทักษะ  ความกลาหาญ  ความมุงมั่น  ลวน

แลวแตนาสงสารและนาเห็นใจ  แตจะไดคุณคามา  ก็ดวยการลมเหลวอยางถูกวิธี  เราจะคาด
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หวังวาคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไมมีความลมเหลวนั้นเปนไปไมได  เมื่อเรา

เผชิญอุปสรรค  แลวเราหลีกเลี่ยงที่จะแกไขหรือตอสูกับมัน  เทากับวาเรากำลังเสียโอกาส

สำคัญในการเรียนรูบทเรียนที่จำเปนอยางย่ิง  ตอความสำเร็จในชีวิตของคน 

กิตติฟงดวยความสนใจ  “โอโฮ  เรื่องนี้จุดประกายนาดูครับ  แตผมกลัววาลูกผมจะเกลียดผม

นะซีครับ”

วนิดาเสริมตอ  “มีคำพูดที่วา ‘No pain No gain’  ไมเจ็บไมไดเรียนรู  ที่จริงพวกเรานะผิดเองที่

ปอนลูกๆ  เรามากไป  สำหรับกรณีของพ่ี  พ่ีอธิบายใหลูกเขาเขาใจดวยการเลาเรื่องนี้แหละ  

หลังจากนั้นพ่ีก็ขอโทษสำหรับการใหความชวยเหลือลูกแบบผิดๆ  ในอดีต  ลูกๆของเราเขา

ฉลาดพอจะเขาใจเรื่องราวเหลานี้นะ  

กิตติคุณลองมองไปรอบๆตัวเราซิ  เรามีพนักงานที่มีความรู  มาจากครอบครัวที่มีฐานะ  หลาย

คน ที่เหยียบขี้ไกไมฝอ  พวกเขาไมอดทนตอปญหาและอุปสรรค  คนที่ควรถูกตำหนิคือ  พอแม

ของเขา  คุณอยากถูกคนอื่นเขาตอวาแบบนี้ในอนาคตไหมละ  แถมลูกๆของเรายังออนแอไม

สามารถจะฟนฝาปญหาอุปสรรคได  คุณมีสิทธ์ิเลือกนะคะ”
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กรณีศึกษา 5 - บทเรียนจากการโคชผูบริหารระดับสูง

หลังจากโคชผูบริหารระดับสูงแบบตัวตอตัวมากวาสี่ป  ผมเรียนรูแงคิดสิบขอที่ประยุกตไดกับ

การโคชรายบุคคลดังนี้ครับ

1. คนเปลี่ยนแปลงไดนอยมาก

เราอาจจะเรียนความรูใหม  เพ่ิมทักษะ  แตบุคลิกและอุปนิสัยเปลี่ยนยาก  หากนำเสนอไมเปน

อาจจะอบรมทักษะการนำเสนอได  แตถาเปนคนประนีประนอม  จะฝกใหชอบการเผชิญหนา

คงจะยาก

2. โคชดวยการบอกหรือสอนไมเวิรคเทาการถาม

เมื่อบอกอะไรไป  คนสวนใหญไมทำตาม  บางทีพยักหนาหรือรับปากดวยซ้ำ  แตไมทำ  ถาใช

การถามใหเขาคนพบคำตอบดวยตนเอง  มีแนวโนมวาเขาจะทำตามทีเขาคิดไดมากกวา  แต

ไมใชหลักประกันวาเขาจะทำตามเสมอ  แมวาสัญญาก็ตาม

3. คนไทยดื้อกวาคนตางชาติ

โคชคนตางชาติจะเหนื่อยกวาเพราะเขากลาแสดงความคิดเห็นแตกตาง  เถียงเพราะตองการรู

เหตุผล  หากสามารถตอบเขาไดอยางมีตรรกะ  เขาจะยอมรับ  และมีแนวโนมจะไป

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกวา  คนไทยเปนผูไดรับการโคชที่ดี  สุภาพ  เรียบรอย  ดูเหมือนจะ

เห็นดวย  แตไมเชื่อ  ดื้อเงียบ  หากไมเห็นดวย  จะเลี่ยงการสบตา  เงียบผิดปกติ  ตองอาน

กิริยาอาการเอา  หากรุกมากหนอย  อาจแสดงความเห็นแตกตางบาง  และมักไมทำตามที่

ตกลงกัน  ดวยเหตุผลของเขาที่ไมไดสื่อออกมา

4. ผูบริหารสวนใหญที่ผมโคชเปนคนเกง  

แตมีปญหาหนึ่งคลายกันคือ  บุคลากรในองคกรเขาไมเกง  เมื่อถามวาคนที่มีคุณสมบัติไดหรือ

เกินมาตรฐานมีเทาไร  คำตอบคือ  20-30%  ที่เหลือคุณสมบัติไมไดตามที่ควรจะเปน  ดังนั้น
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เมื่อเขาพยายามผลักดัน  บุคลากรสวนใหญจะตามไมทัน  มันโอเคตอนภาวะขาขึ้น พอขาลงก็

ยาก

5. วัฒนธรรมองคกรสำคัญ

ผูบริหารที่เกงแตไมเวิรคเพราะวาคานิยมสวนตัวไมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร  เปนเรื่องที่

องคกรสวนใหญไมตระหนัก  กอนรับผูบริหารจากภายนอก  ควรใหเขาลองพูดคุยแบบไมเปน

ทางการกับผูบริหารหลายๆคน  หลายๆครั้ง  จนแนใจวา  เขากันไดกับวัฒนธรรมองคกรกอน  

ไมวาจะเกงแคไหนก็ตาม

6. เราเปลี่ยนคนที่ไมอยากเปลี่ยนไมได

หลายครั้งผูบริหารที่ผมโคช  ไดรับการแนะนำจากนายของเขาใหหาโคช  แตวาเขามองวาได

รับคำสั่งใหไปรับการโคช  ประเภทที่มาเพราะจำใจมา  อยาหวังวาเขาจะเปลี่ยนแปลงมาก

7. วุฒิภาวะโคชไมได

ผูบริหารระดับที่เติบโตมาอยางรวดเร็วในองคกรที่ทำงานไดไมนาน  แตทำงานเกงมาก  

ประเภทคนที่ชื่นชอบความสำเร็จแบบขามาคนเดียว  หากขาดวุฒิภาวะแลว  หวังจะโคชใหเกิด

วุฒิภาวะนั้นยาก  เขาตองเรียนรูดวยประสบการณตัวเองอยางเจ็บปวดเสียกอน  วุฒิภาวะจะ

ตามมา  หรือไมก็เปนคนที่วุฒิภาวะต่ำแบบผูนำบางทาน  (แมวาอายุจะมากก็ตาม)
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8. การยอมรับขอมูลยอนกลับไมงาย

ปกติจะสัมภาษณเดี่ยวคนหกคนที่ทำงานกับผูบริหารที่จะรับการโคชกอน  แลวนำขอมูลยอน

กลับมานำเสนอใหผูไดรับการโคชทราบ  บางคนไมยอมรับ  แมจะบอกวานี่คือภาพที่คนอื่นมอง  

พวกเขามักจะมีขออางและคำแกตัวเสมอ  ที่จริงแลว  ผมไมนาจะรับงานที่เจาตัวไมยอมรับ

ความจริง  แตเพราะเกรงใจนายเขา  นี่เปนความผิดมหันตของโคช  เพราะโคชไปก็ไมดีขึ้น

9. บางทีการโคชใหเขาออกจากงานเปนสิ่งที่ดี

มีบางครั้งที่หลังจากการทำการโคชไปสักพัก  ผูบริหารเริ่มตระหนักวา  เขาไมพรอมสำหรับ

องคกร  หรือตำแหนงนั้น  แลวเขาเลือกที่จะออกไปเริ่มตนใหมที่อื่น  บางคนเปลี่ยนแปลงรูป

แบบการจางจากผูบริหารไปเปนที่ปรึกษาก็มี  แรกๆเจอกรณีแบบนี้โคชเองก็ไมสบายใจ  ตอมา

คนที่ถูกโคช  และองคกร  กลับมาแสดงความขอบคุณ  ทำใหโลงอกไปมาก

10. เราโคชคนที่ติดเพดาน กฏของปเตอร  (The Peter Principle)  ไมได

Lawrence J’ Peter  เขียนหนังสือชื่อดัง  The Peter Principle  เขาระบุวา  ในสายงานบังคับ

บัญชา  พนักงานทุกคนจะไดรับการเลื่อนขั้นไปจนถึงจุดที่เขาขึ้นไปไมได  และติดอยูตรงนั้น  

หากเราดันทุรังโปรโมทคนเกินขั้นที่เขามีศักยภาพ  โคชอยางไรก็ชวยไมได  เรียกวาศักยภาพไม

ถึง

สุดทายที่สำคัญก็คือ  เราแตละคนไมเหมือนกัน  ตองโคชโดยประยุกตใชตามลักษณะเฉพาะ

ของแตละบุคคล  
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