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บทคัดย่อ
บทความเรื่องการบริหารโดยการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ ผู้เขียนได้รวบรวมจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยนามาเรียบเรียงและประยุกต์ทดลองใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการโค้ชโดยผู้บริหารหรือ
หัวหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารหรือหัวหน้างานในการเป็นโค้ชที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงวิธีการสอนงาน
หรือการออกคาสั่ง แต่เปลี่ยนเป็นการบริหารบุคลากรในองค์การด้วยวิธีการโค้ช โดยมีรูปแบบการบริหารที่ต่างไปจากเดิม
กล่าวคือ การโค้ช คือ วิธกี ารสอนงานด้วยการถามคาถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชคิดและหาคาตอบตามวิถีทางที่เขาเลือกเพื่อบรรลุ
จุดประสงค์ ผู้บริหารที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในหลายๆด้าน มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ แรง
บันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมา ผู้รับหน้าที่โค้ชมีหน้าที่กาหนดกรอบการสนทนาและการถามคาถาม ส่วน
เนื้อหาในบทสนทนาจะต้องเป็นของผู้รับการโค้ชและเป็นผู้กาหนดจุดประสงค์โดยมีผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชเป็นผู้สนับสนุน ผู้รับการ
โค้ชจะต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันจากการตอบคาถามและมีข้อตกลงในการเลือกแนวทางร่วมกัน ผู้รับการโค้ชจะต้อง
ตัดสินใจตามวิธีการหรือแนวทางที่เขาเลือกและผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชจะเป็นผู้กาหนดการตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผล
โดยได้รับความสมัครใจจากผู้รับการโค้ช ในปัจจุบันการโค้ชจึงมีส่วนสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์การเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เมื่อบุคลากรพัฒนาตนเอง องค์การก็จะพัฒนาตามไปด้วย ระบบการทางานจะค่อยๆ
ปรับเปลี่ยนจนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ผู้ทไี่ ด้รับผลประโยชน์ก็คือทุกคนในองค์การนั้นเอง
คาสาคัญ : ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ช, ผู้รับการโค้ช, การบริหารโดยการโค้ช

Abstract
This article, managing by coaching for organization development, the authors have gathered
from body of knowledge both in Thailand and foreign countries by composing and trial apply for the
purpose of studying the forms of coaching by manager or supervisor in order to know the roles and
duties of manager or supervisor as a coach that don't focus on just how to teach to work managing or
commanding, but change to personnel management in the organization with how to coach by having
form differently, that is coaching is the way to teach to work by questioning to make coachee think
and find answers by the way they choose to achieve the purpose. Managers who is acting coach must
have the appropriate personality in many operate, the ability to motivate, building inspiration to bring
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out the potentiality of coachee. coach is the one who sets the frame of the conversation and
questioning and coachee is the one who determine the center of the conversations and the purpose
wonder the support of coach coachee must perceive the current situation from answering questions
and get the neutral agreement in choosing the guideline. Coachee must decide to act according to the
choose method or guideline and who acts as a coach will determine the inspection, monitoring and
evaluation by getting voluntary from the coachee. At present time have all development, the
organization will develop too. Working system will gradually change up to change in organization
culture that will be benefits of everyone in the organization managing by coaching.
Keyword : Coach, Coachee, Managing by coaching

บทนา
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมีปัจจัยสาคัญที่เป็นผลกระทบต่อกระบวนการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ดาฟท์ (Daft,R.L.,2000) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจ คือ พลังหรือแรงผลักดัน ทั้งภายนอกและภายในตัว
บุคคลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น การทุ่มเทให้กับเป้าหมายขององค์การ รวมถึงการที่บุคคลนั้นจะรักษาพฤติกรรม
ที่ดไี ว้ องค์การใดมีผู้บริหารที่สามารถใช้หลักการสร้างแรงจูงใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะมีความตั้งใจ
และเต็มใจในการทางานทาให้เกิดประสิทธิผล ได้ประสิทธิภาพ ส่วนองค์การใดที่ผู้นาไม่ให้ความสาคัญกับการสร้างแรงจูงใจ
จะได้ผลตรงกันข้าม (บรรยงค์, 2554) ผู้นาหรือผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้างานในทุกระดับ จึงมีส่วนสาคัญในการจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้างานนั้นจาเป็นต้องมีเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ (OD Intervention) ที่
จะใช้พัฒนาองค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การโค้ชเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผู้บริหารสมัยใหม่นามาใช้ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ จากการศึกษาของ
ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ ในปี พ.ศ. 2557 มี ร้อยละ 13 ขององค์การที่ร่วมโครงการในการสารวจรายงานว่ามีวัฒนธรรมการ
โค้ชในองค์การเกิดขึ้นแล้วโดยร้อยละ 65 ของบุคลากรจากกลุ่มองค์การเหล่านี้ยืนยันว่าเขามีความผูกพันต่อองค์ก ารใน
ระดับสูงมาก หลังจากได้รับการโค้ชชิ่ง และในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีองค์การมากกว่า 300 องค์การที่มีวัฒนธรรมการโค้ช
และองค์การเหล่านั้นได้เผยถึงแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ การวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และรายงานถึงผลดีที่ได้รับ คือ มีระดับความผูกพันของพนักงานที่สูงขึ้น อี กทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่
ได้รับโอกาสเข้าถึงการโค้ชมีระดับความผูกพันสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น องค์การกลุ่มนี้ยังรายงานถึงความเติบโต
ของรายได้ที่สูงกว่าองค์การที่ขนาดใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าการโค้ชเป็นเครือ่ งมือที่สาคัญในการพัฒนาคนและองค์การให้
ประสบความ สาเร็จมากขึ้น (อัจฉรา, 2557)
ผู้บริหารบางคนที่มีความรู้สึกขัดแย้งว่าการบริหารแบบเดิมมีเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว นั้น
คือ ความมีอานาจ ความเบ็ดเสร็จในตัวเอง เพราะว่าผู้บริหาร คือ ผู้กุมชะตาชีวิตของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
อานาจในการขึ้นเงินเดือน อานาจในการเลื่อนตาแหน่ง และยังสามารถลงโทษตามระเบียบที่องค์การกาหนดไว้ ผู้บริหาร
แบบนี้ชอบการบริหารด้วยการสั่งการ เขาอาจจะได้รับผลงานที่มีประสิทธิภาพในระยะแรก แต่เขาจะได้รับความสัมพันธ์
หรือการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับความเป็นเจ้านายกับลูกน้อง เขาจะไม่ได้รับความไว้ใจ ความผูกพัน หรื อความมุ่งมั่นในการ
ทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางานอาจจะลดลงในที่สุด การโค้ชของผู้บริหารจึงเป็น
คาตอบของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาองค์การเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างยั่งยืน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
ผู้เขียนต้องการเขียนถึงรูปแบบการโค้ชของผู้บริหารองค์การในการจูงใจให้บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

ความหมายของคาว่า โค้ช (Coach)
คาว่า “โค้ช” เราจะพบได้บ่อยในวงการกีฬา รูปแบบของโค้ชในวงการกีฬา คือ การยืนข้างสนามใช้วิธีสั่งการให้ ผู้
เล่นเล่นตามแผนการเล่นของโค้ช ผู้เล่นไม่มีสิทธิเลือกเล่นตามความถนัดและแผนการเล่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ ในบาง
เกมของการแข่งขันฟุตบอล ผู้เล่น เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพาลูก ฟุตบอล ขึ้นไปทาประตูได้จากการบุกในครั้งนี้ แต่โค้ชมี
แผนการเล่นในรูปแบบการตั้งรับอย่างเต็มที่ ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามแผนการเล่นนั้นจนขาดโอกาสในการทาประตู การเป็น
โค้ชข้างสนามในเกมกีฬาจึงเป็นเพียงการฝึก ให้ผู้เล่นทาตามเท่านั้น แต่โค้ชที่แท้จริงในเกมกีฬา คือ โค้ชที่เป็นผู้ฝึกสอน
นักกีฬามาก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง เขามีหน้าที่ช่วยให้นักกีฬาสร้างเป้าหมายของตนเอง ทาหน้าที่เป็นกระจก
สะท้อน ดึงศักยภาพที่โค้ชมองเห็น รวมถึงการให้กาลังใจเพื่อให้เกิดพลังในการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อบรรลุการเป็นแชมป์
อย่างที่นักกีฬาต้องการ การโค้ชในองค์การธุรกิจหรือในองค์การขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงแตกต่างจากโค้ชข้าง
สนามกีฬา แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับโค้ชผู้ทาการฝึกสอนมากกว่า เราเรียกการโค้ชแบบนี้ว่า การโค้ช
พจนานุกรมฉบับ Concise Oxford Dictionary ได้นิยามคาว่า “โค้ช” คือ การสอนพิเศษ การฝึกฝน การบอกให้
ทราบ รวมถึงการติดอาวุธให้กับผู้มาขอรับคาแนะนา (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2557) กล่าวว่าการโค้ช หมายถึง
การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการโค้ช ในกระบวนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ได้รับการโค้ชนาศักยภาพของตนเอง
ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตในหน้าที่การงาน การโค้ช เน้นการลงมือปฏิบัติของผู้รับการโค้ช เองเพื่อให้
เกิดการพั ฒนาและการเปลี่ย นแปลงด้า นดีที่ เป็นรู ปธรรม (สมเกีย รติ ทานอก และ คณะ, 2556) กล่าวว่ า การโค้ ช
(Coaching) หมายถึ ง การสอนงานผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา การสอนงานเป็ น เทคนิ ค หนึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้จะเรียกผู้สอนงานว่า “โค้ช” (Coach) โดยปกติผู้ที่ทาหน้าที่เป็นโค้ช สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง (Top Management) เช่น ผู้อานวยการ หรือผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) เช่น ผู้จัดการฝ่าย
และผู้บริหารระดับต้น (Low Management) เช่น หัวหน้างาน ส่วนผู้รับการโค้ช โดยปกติจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่
ภายในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกันเรียกว่า “โคชชี่” (Coachee) (ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ, 2558) ได้ให้ความหมายของการโค้ช
ว่า คือ การสอนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงในการสอนงานอย่างมีระบบ
และขั้นตอนและให้ผู้รับการโค้ชลงมือปฏิบัติด้วยตน เอง มีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชเพื่อให้ผู้รับการ
โค้ชมีการนาไปใช้ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะทาให้คิดเป็น ทาเป็น ช่วยแก้ปัญหาทาให้เกิดความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน (สาวิตรี ลาดับศรี, 2558) ได้ให้ความหมายของการสอนงานหมายถึงการที่หัวหน้างานได้สอนหรือแนะนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายว่ามีวัตถุประสงค์และข้อ ปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความประหยัด รวดเร็ว และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือการให้กาลังใจ
และให้โอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ดีขึ้น
ผู้เขียนได้ให้ความหมายของการโค้ช ว่า คือ การใช้เทคนิคการสอนงาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ทาหน้าที่
โค้ช และผู้รับการโค้ชในการกาหนดเป้าหมายและลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้รับการโค้ชเป็นผู้เลือก โดยผู้ทาหน้าที่โค้ชเป็น
ผู้ควบคุมกากับ ติดตามและประเมินผลให้การปฏิบัติงานนั้นสาเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กาหนด
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โค้ชชิ่งกับการพัฒนาองค์การ
การพัฒนาองค์การ ไมเคิล เบียร์ (Michael Beer, 1980) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ (Organization
Development/OD) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน รวมถึงการ
ออกแบบเครื่องมือ ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์การ และวอร์เนอร์ บูค
(Warner Burke, 1982) กล่าวว่าการพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค์การด้วยการนาแนวคิด การวิจัย และเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในองค์การ
การพัฒนาองค์การด้วยวิธีการบริหารโดยการโค้ช คือ การที่ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทในการเป็นโค้ชให้กับ
บุคลากรในองค์การโดยผ่านกระบวนการโค้ช ด้วยการสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพของตนเอง
ออกมาโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับบุคคลให้มีความกล้าในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มงานในองค์การมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทางานอย่างมีส่วน
ร่วม เกิดการพัฒนาอย่า งต่อเนื่องสม่าเสมอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทางานทั้งระบบนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค์การที่อยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเดิม
เครื่อ งมือที่ ใช้ ในการพั ฒนาองค์ก าร (OD Intervention) มีห ลากหลาย แต่ไ ม่ ว่าจะเป็น รูปแบบใดต่ างก็ มี
เป้าหมายสาคัญ 2 ประการ คือ 1. มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพขององค์การโดยให้ความสาคัญกับการแก้ไข ลด
ข้อบกพร่อง ลดขั้นตอนของกระบวนการที่ซับซ้อนปรับเปลี่ยนระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2. การเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรในองค์การ

ผู้บริหารกับการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ
การบริ หารด้ว ยการโค้ช คือ การใช้ทั้ งศาสตร์และศิ ลป์ ในการปลดปล่ อยศั กยภาพของบุ ค ลากรเพื่อ นาไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงแค่สอน แนะนา หรือ ฝึกฝนให้เท่านั้น ผู้นาหรือผู้บริหารที่ทาหน้าที่ โค้ชต้องมีการใช้ศิลปะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะในการตั้งคาถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชได้คิดหาคาตอบในแบบที่ควรจะเป็นสาหรับตัวผู้รับการโค้ชเอง
โค้ชมีหน้าทีส่ ร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการโค้ชเกิดพลังและแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ออกมาโดยที่คานึงถึง
แนวคิดที่ว่ามนุษย์มีศักยภาพอยู่หลากหลายแง่มุมและคุณค่า เป็นสาคัญ ผู้บริหารที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องสามารถรวบรวม
และใช้งาน ความแตกต่างและความหลากหลายเหล่านั้นได้ (ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์, 2559) กล่าวว่าองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จส่วนมากมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายในองค์การโดยแสดงให้เห็นว่าองค์การยอมรับตระหนัก
ถึง และให้คุณค่าแก่ความหลากหลายในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน ทาให้พนักงาน
รู้ว่าตนเองมีคุณค่า ผู้บริหารที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องดึงความหลากหลายให้เป็นขุมพลังในการคิดสร้างสรรค์และขับเคลื่อน
องค์การสู่ความสาเร็จ อย่างยั่งยืน
(วัชรินทร์ พงษ์พันธุ์อัศดร, 2545) กล่าวว่า ผู้นา คือ บุคคลที่แสดงพฤติกรรมการจูงให้ปฏิบัติสงิ่ ที่เขาต้องการ โดย
มีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง และบาร์นาร์ด (Barnard, 1969) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้นาไว้ว่า ผู้นาต้อง
มีความสามารถในการจูงใจคน ถ้าหากว่าผู้นาขาดความสามารถในด้านนี้ถึงแม้จะมีความสามารถด้านอื่นมากเพียงใดก็ตามก็
ยากที่จะนาคนจานวนมากให้ประสบความสาเร็จได้ ความสามารถในการจูงใจ คือ การสนทนา ความเป็นนักพูด ใช้ภาษาได้
ดีทาให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความบริสุทธิ์ใจให้บุคคลอื่นได้เห็น ผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนในองค์ ก าร ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งเป็ น ผู้ น าในการช่ ว ยบุ ค ลากร ให้ คิด เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ก ระบวนการท างาน ใหม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้กระบวนการดังกล่าวผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่กระบวนการโค้ชของผู้บริหารยุคใหม่ซึ่งใช้เครื่องมือการ
โค้ชในการจัดการบุคลากรให้เกิดแรงจูงใจ แรงผลักดันภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาขีดความ
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สามารถของบุคลากรในองค์การในทุกมิติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
องค์การได้รับการพัฒนาได้ในที่สุด

การโค้ชโดยผู้บริหาร
เพราะเหตุใดผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชควรจะเป็นผู้บริหาร (อุทัย หิรัญโต, 2543) กล่าวว่าผู้บริหาร คือ ผู้ที่มีหน้าที่สร้าง
แรงจูงใจ ขวัญกาลังใจให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ (วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล, 2557) กล่าวว่าผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ในการฝึกสอนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ และเมื่อผู้บริหารเหล่านั้น เปลี่ยนวิธีการสอนในปัจจุบันเป็นการโค้ช จะสามารถดึง
ศักยภาพของผู้รับการสอนทั้งด้านความรู้ความสามารถด้านการคิดตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ การ
โค้ชจึงเป็นกลไกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้รับการสอนหรือผู้รับการโค้ชให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง มีวิธีการ
เรียนรู้ การตรวจสอบ การประเมินตนเอง และกาหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้
การโค้ชโดยผู้บริหารหรือการบริหารด้วยการโค้ช คือ การพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้บุคลากรใน
องค์การเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนจนสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัฒนธรรมองค์การและนาไปสู่การพัฒนาองค์การได้
ในที่สุด
สร้างการ
ตระหนักรู้ถึง
สภาพความ
การบริหาร

เป็นจริง

ด้วยการโค้ช
สร้างความ
สานึก
รับผิดชอบ

คุณภาพและปริมาณ
เกิดการจดจา
เกิดความสนใจ

ผลงาน
การเรียนรู้

วัฒนธรรม
องค์การ
เปลี่ยน

ความสุข

ผลงาน

รับรู้ลักษณะตัวตน

ศักยภาพ

เปลี่ยน

ความภูมิใจในตนเอง

ความเชื่อมั่น

ความเป็นเจ้าของ

องค์การ
พัฒนา

สร้างแรงจูงใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการบริหารด้วยการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ
ที่มา: พัฒนาจากแนวคิดของจอห์น วิตมอร์ (John Whitmore, 2009) จากหนังสือ Coaching for Performance
จากตัวแบบ (Model) การบริหารโดยการโค้ช คือ 1. สร้างการตระหนักรู้ถึงสภาพความเป็นจริงสถานการณ์ใน
ปัจจุบันขององค์การ รับรู้ถึงคุณภาพและปริมาณที่องค์การพึงปรารถนาเพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลงาน รับรู้ ระลึกถึง และ
จดจาเรื่องราวต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านความสนใจในกิจกรรมที่ทาและทาให้มีความสุขในกิจกรรมที่ทานั้น และ
2. สร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นโดยการให้รับรู้ถึงลักษณะตัวตนจนเกิดความภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมที่
ทาก่อให้เกิดศักยภาพของตนเอง มีความเชื่อมั่น สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองที่จะมุ่งมั่นในการทุ่ม เทให้กับองค์การ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในด้านบวกและองค์การได้รับการพัฒนาในที่สุด
ตัวแบบ (Model) ที่ นาเสนอนี้ไม่ไ ด้บอกวิธี การของผู้ที่ทาหน้าที่โค้ ช แต่เ ป็นเพีย งตัวแบบของการฝึกเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นโค้ชสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนบุคลากรในองค์การ เป็นกลยุทธ์ระดับสูงที่
ช่วยให้ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชเห็นถึงสภาพปัญหาที่ต้องแก้ไขจึงเพิ่มความสามารถในการตอบสนองอย่างเพียงพอกับสถานการณ์ที่
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ผู้ทาหน้าที่โค้ชกาลังเผชิญ ตัวแบบที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมี 2 ตัวแบบ คือ FUEL Model and the GROW Model
โดย FUEL Model ได้อธิบายขั้นตอนไว้ดังนี้

E
F

L

U

ภาพที่ 2 รูปแบบในการ โค้ชชิ่ง ของ FUEL model
Coaching (Zenger, John and Kathleen Stinnett, 2010)
1. กาหนดกรอบของการสนทนา ( Frame the Conversation) คือ การกาหนดกรอบการสนทนาเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้ทที่ าหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ชตกลงที่จะอยู่ในการสนทนาเดียวกันและทาให้การสนทนานั้นชัดเจนและประเด็นที่สาคัญ
คือ ผู้ทที่ าหน้าทีโ่ ค้ชเป็นเจ้าของกระบวนการ ในขณะที่ผู้รับการโค้ชเป็นเจ้าของเนื้อหาของการสนทนาโดยระบุพฤติกรรม
หรือปัญหาที่จะหารือโดยผู้ทที่ าหน้าทีโ่ ค้ชจะต้องเป็นผู้กาหนดหัวข้อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการให้ผู้รับการโค้ชเป็น
ผู้เล่า การกาหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นในการสนทนา รวมถึงการกาหนดผลลัพธ์ของการสนทนา ผู้รับการโค้ชต้องการอะไร
ในกระบวนการสนทนาเพื่อที่จะให้การสนทนาดาเนินต่อไปได้
2. เข้าใจถึงสถานะปัจจุบัน (Understand the Current State) ช่วยให้ผู้รับการโค้ชรู้จัก ตนเองและ
สถานะปัจจุบัน เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ทที่ าหน้าทีเ่ ป็นโค้ชจะต้องเริ่มที่จะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเขาด้วย ใน
ฐานะโค้ชจะต้องทาหน้าที่รักษากระบวนการการสนทนาไว้และคอยเป็นกระจกในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้รับการโค้ช
ด้วยคาถามปลาย เปิด คาถามจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นทั้งผู้ทที่ าหน้าทีโ่ ค้ชและผู้รับการโค้ช ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องเข้าใจว่า
คนจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จนกว่าพวกเขาจะรู้สึกว่าจาเป็นต้องเปลี่ยน ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชต้องปฏิบัติหน้าที่นาเสนอมุมมอง
ของสถานการณ์ที่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้กับผู้รับการโค้ชเพื่อสร้างความตระหนักให้มากขึ้นจนผู้รับการโค้ชมีมุมมองต่อ
สถานการณ์นี้ว่าจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่ว่าจะทาอย่างไร กาลังเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์แบบนี้ จะทาอะไรได้บ้าง มี
อะไรเป็นความท้าทาย ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชอาจมีส่วนร่วมในสถานการณ์เช่นนี้ คนอื่นอาจจะเห็นสถานการณ์นี้หรือไม่
ตรวจสอบผลกระทบของการดาเนินการต่อไปบนเส้นทางปัจจุบัน ผลกระทบอะไรบ้างกับตัวเราหรือกับคนอื่น หาก
สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เขาจะทาให้บรรลุ และอะไรคือผลกระทบใน
ระยะยาว ผู้ทาหน้าทีโ่ ค้ชจะต้องนาเสนอสถานการณ์นี้ในมุมมองของผูร้ ับการโค้ช
3. สารวจสภาพที่ต้องการ (Explore the Desired State) ช่วยให้ผู้รับการโค้ชได้ทราบถึงข้อมูลบริบทต่างๆที่จะ
ท าให้ เ ป้ า หมายบรรลุ ผ ลและสร้ า งทางเลื อ กที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ เ ป้ า หมายบรรลุ ส ารวจสภาพที่ ต้ อ งการว่ า สิ่ ง ใดมี
ความสาคัญที่สุดที่ผู้ที่ทาหน้าที่ โค้ชจะต้องรีบเร่งแก้ปัญหาและมีเจตนาในการกาหนดเป้าหมายให้กับผู้รับ การโค้ชและ
ร่วมกันสร้างทาง เลือกสาหรับการบรรลุเป้าหมาย ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องสนทนาด้วยการถามคาถาม หาว่าปัจจัยใดมี
อิทธิพลต่อความสาเร็จ หากยังไม่สามารถหาทางได้ ผู้ ที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องช่วยระดมสมองให้เข้าใจถึงความสาเร็จ สิ่งที่
อยากเห็น อะไรคือเป้าหมาย เส้นทางไหนคือสิ่งที่ผู้ทที่ าหน้าที่โค้ชเห็น เมื่อสารวจเส้นทางหรือทางเลือกของการดาเนินการ
อาจจะเลือกใช้เพียงบางวิธีที่ได้ผลสาหรับผู้รับการโค้ช ผู้ทที่ าหน้าที่โค้ชอาจจะต้องการพิจารณาสารวจปัญหาและอุปสรรค
และระลึกเสมอว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับความสาเร็จ คือ ความไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
4. วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Lay Out a Success Plan) ช่วยให้ผู้รับการโค้ชสร้างแผนดาเนินการมีรายละเอียด
และปฏิบัติตามแผนที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย การวางแผนจะประสบความสาเร็จ ในขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนนี้
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เป็นขั้นตอนที่ผู้รับการโค้ชจะต้องชัดเจนในเส้นทางที่ตนเองเลือก และจะต้องทาให้สิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น ผู้ทาหน้าที่โค้ชมี
หน้าที่กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ ควบคุมกากับและตรวจสอบประเมินผลได้ ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชค้นหาวิธีสร้างสรรค์
เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับการโค้ชในการบรรลุเป้าหมาย เกิดการพัฒนา และยอมรับในแผนการดาเนินการนั้น มีการทบทวน
แผน หรือยอมรับการสนับสนุนจากผู้อื่นที่สามารถสนับสนุนในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมาย

Goal
เป้าหมายทีโ่ ค้ชชี่ต้องการเห็น

Reality

Will
ลงมือทาตามที่เลือก

Option

ข้อมูลข้อเท็จจริง

ทางเลือก แนวทางที่เป็นไปได้
ภาพที่ 3 แบบ GROW Model ของ (Whitmore, John, 2009)
ตัวแบบ GROW Model เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ลักษณะใกล้เคียงอย่างมากกับรูปแบบ FUEL
ของ จอห์น และ แคธลีน (Zenger, John and Kathleen Stinnett) เกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการฝึกการเป็นโค้ช ในรูปแบบ
นี้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. Goal คือ เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของผู้รับการโค้ชที่ต้องการ 2. Reality คือ ข้อมูลข้อเท็จจริง
สถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน 3. Option คือ ทางเลือกและ หรือแนวทางที่เป็นไปได้ จากความคิดสร้างสรรค์ การ
เปรียบเทียบ วิธีการที่จะทาให้ประสบความสาเร็จและมีความเหมาะสม 4. Will คือ เริ่มตัดสินใจที่จะลงมือทาตามที่ตั้งใจไว้
เพื่อประสบความสาเร็จในการเอาชนะ อุปสรรคใดๆที่อาจจะต้องทาไปพร้อมกัน ทักษะการเป็นโค้ชของผู้บริหารมีสองสิ่งที่
ผู้บริหารควรระลึกอยู่เสมอ คือ 1. ปฏิบัติงานให้สาเร็จ และ 2. พัฒนาทักษะของบุคลากรและทีมงาน
ผู้บริหารที่ดีต้องการให้องค์การของตนเองบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนั้น การที่ผู้บริหารจะต้องทาหน้าที่โค้ช
จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่จะบริหารองค์การให้ประสบความสาเร็จ การเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคล
ทักษะการต่อรอง การสร้างจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) และสิ่งที่เขาไม่อาจละเลย คือ การมีมารยาททางสังคมและ
การปฏิบัติตนให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
ผลลัพธ์ในด้าน
ธุรกิจ

ปฏิสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมที่

ทีมงาน

ปฏิบัติต่อผู้อื่น

ภาพที่ 4 กุญแจที่สาคัญในการเป็นโค้ชสาหรับผู้บริหาร ของ จอห์น วิตมอร์ (Whitmore, John, 2009)
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คุณสมบัติของผู้ทาหน้าที่โค้ชสาหรับผู้บริหาร
ผู้ บ ริ ห าร คื อ ผู้ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ การท างานของบุ ค ลากรในที ม ถ้ า หากว่ า อยากได้ ผ ลลั พ ธ์ ห รื อ ผล
ประกอบการที่ดี หรือเพื่อการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้ บริหารที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องคานึงถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่น
การมีปฏิสัมพันธ์กับทีมงานและส่งเสริมให้ทีมงานมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งระหว่างตัวบุคคลและกลุ่มงาน คุณลักษณะของโค้ช
สาหรับผู้บริหารที่ดคี วรมีดังนี้
1. มีบุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพ คือ ภาพที่ประทับใจของผู้รับการโค้ช สามารถชวนให้ติดตามในการสนทนา เช่น
การแต่งกายอย่างสุภาพ เรียบร้อย การยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดด้วยความสุภาพ และให้เกียรติผู้รับการโค้ช เป็ นต้น
บุคลิกภาพที่ดีของผู้ทที่ าหน้าทีโ่ ค้ชทาให้เกิดความเจริญใจของผู้รับการโค้ช
2. มีมารยาททางสังคม เคารพสิทธิของบุคคล เช่น การกล่าวคาขอบคุณ คาขอโทษ กับผู้รับการโค้ช การสนทนา
พูดคุยด้วยภาษาทีส่ ุภาพ เป็นต้น การที่ผู้ที่ทาหน้าทีโ่ ค้ชมีมารยาททางสังคมที่ดีทาให้บรรยากาศในการโค้ชดีตามไปด้วย
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเป็นหัวใจสาคัญของการโค้ช การสื่อสารที่ดีจะต้องมีความชัดเจน
กระชับ ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ เชื่อถือได้ และมีความสมบูรณ์สื่อสารตรงไปตรงมา สื่อสารเป็นกันเอง การสื่อสารแบบดู
กาลเทศะต้องเหมาะกับสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายใน
4. มีความสามารถในการใช้ภาษา การใช้ภาษาทางบวกในการโค้ชที่ทาให้ผู้รับการโค้ชเกิดกาลังใจ เกิดความ
เชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในตนเอง
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สัมพันธภาพที่ดีเป็นปัจจัยทาให้การโค้ชประสบความสาเร็จ เพราะว่าการโค้ชเป็นเรื่องของ
ความสมัครใจและร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้ทที่ าหน้าที่โค้ชและผู้รับการโค้ชเป็นสาคัญซึ่งไม่สามารถใช้อานาจในการบังคับได้
6. การบริหารเวลา การวางแผนการทางานในเวลาที่จากัดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทาสิ่งต่างๆ ทีละอย่าง
การทางานหลายๆ งานพร้อมกันมีผลเสียต่อคุณภาพของงาน การมีสติอยู่กับงานที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน คือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ยึด
ติด อยู่กับอดีต และไม่ฟุ้งซ่านกับอนาคต
7. การถามคาถามและการฟังเป็นทักษะพื้นฐานสาคัญที่ผู้ทาหน้าที่โค้ชจะต้องมีการถามคาถามที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยกระตุ้นการคิดได้เป็นอย่างดี คาถามที่มีพลัง (power questions) มุ่งถามให้ผู้รับการโค้ชคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ตลอดจนคาถามที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัยและเกิดคาถามในการเรียนรู้ต่อไป
8. การฟังเป็นการเคารพผู้รับการโค้ช เปิดโอกาสให้กับตนเองได้เรียนรู้ และเป็นทักษะที่ทาให้ ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ช
เข้าใจแนวความคิดและวิธีการคิดของผู้รับการโค้ช การฟังให้เข้าใจและจับประเด็นสาคัญได้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ดี
สาหรับ การให้คาแนะนา ชี้แนะในขณะที่ทาการโค้ช

บททดสอบการเป็นผู้ทาหน้าที่โค้ชของผู้เขียน
ผู้เขียนได้ทบทวนองค์ความรู้ดังกล่าวและทาการทดลองการโค้ชแบบตัวต่อตัว ผู้เขียนในฐานะของนักวิชาการ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ บาบัดโรคเบื้องต้น รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และการฟื้นฟูสภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี
สถานการณ์ครั้งนี้ คือ มีผู้รับบริการชื่อบอลมีปัญหาอ้วนลงพุง มีน้าหนักตัว 81 กิโลกรัม ส่วนสูง 170 เซนติเมตร ค่า
ดัชนีมวลกาย เท่ากับ 28.03 ซึ่งอยู่ในภาวะอ้วน น้าหนักเหมาะสมสาหรับเขา คือ ประมาณ 66 กิโลกรัม เขาจะต้องลดน้าหนัก
14 กิโลกรัมจึงมาขอคาปรึกษากับผู้เขียนผู้เขียนจึงใช้กรอบแนวคิด Model Coaching ของ Zenger, John and Kathleen
Stinnett มาเป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดกรอบของการสนทนา (Frame the conversation)
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เราตกลงกันว่าเราจะคุยกันด้วยเรื่องการที่มีรูปร่างดูดีน่ามองและการมีสุขภาพดี ถ้าหากว่าเรามุ่งเน้นคุยเรื่องอ้วน
หรือ น้าหนักเกินจะต้องลดน้าหนักจะเป็นเชิงลบที่ผู้รับการโค้ชจะมีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อยของเขา ผู้ทาหน้าทีโ่ ค้ชจะป้อน
คาถามถึงเป้าหมายทีผ่ ู้รับการโค้ชต้องการโดยถามถึงการมีเป้าหมายที่จะทาให้รูปร่างดูดีน่ามองและมีสุขภาพดีแล้วปล่อยให้
ผู้รับการโค้ชพูดถึงเป้าหมายที่เขาต้องการด้วยตัวของเขาเอง
โค้ช: “บอลคิดว่าการที่เราตั้งใจจะทาให้รูปร่างเราดีขึ้น น้าหนักควรจะเป็นเท่าไร หรือเราคิดว่าเราจะทาน้าหนัก
ได้แค่ไหน”
บอล: “ผมคิดว่าผมต้องการลดน้าหนักสัก 10 กิโล ครับ น่าจะทาให้ผมดูดีและสุขภาพดีขึ้นครับ”
โค้ช: “ดีเลยครับ เรามาเริ่มจากจุด นี้กันก่อน ผมคิดว่าบอลจะต้องทาได้แน่ๆ เลย” โค้ชมีหน้าที่สนับสนุน
เป้าหมายที่เห็นว่าเหมาะสมนั้นโดยต้องไม่บังคับว่าต้องลดถึง 14 กิโลกรัม แต่โค้ชต้องขอสัญญาว่าจะทาได้
ในเวลาเท่าใด
โค้ช: “บอลคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไรล่ะครับ”
บอล: “ผมว่า 3 เดือน ผมทาได้ครับ”
ถ้าหากว่าผู้ทาหน้าที่โค้ชมีความรูท้ างด้านนี้อยู่บ้างจะได้ช่วยทบทวนเป้าหมายและระยะเวลาว่าเหมาะสม
คานึงถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายในครั้งนี้
โค้ช: “โอ เค เลย เดือนละสามกิโลฯ กาลังดี ร่างกายเราจะได้ไม่โทรม สรุปว่า 3 เดือนนี้เราจะลดน้าหนักให้ได้
10 กิโลกรัมนะครับ ครบ 1 เดือน เรามาดูกันว่าจะได้สัก 3 กิโล ก่อน ไหม”
2. เข้าใจถึงสถานะปัจจุบัน (Understand the Current State)
โค้ช : “ผมคิดว่าบอลทาได้อยู่แล้วเดือนละ 3 กิโล ทาไมบอลถึงอยากให้รูปร่างดีขึ้นมาล่ะครับ”
บอล: “วันก่อนผมขึ้นบันไดชั้น 2 ผมเหนื่อย ผมไม่เคยเป็นมาก่อน วัดความดันก็สูง เล่นฟุตบอลกับเพื่อนก็อุ้ยอ้าย
ไม่คล่องแคล่วเหมือนเก่า เหนื่อยมากด้วย ใส่เสื้อผ้าเก่าๆก็ไม่ได้มันอึดอัด ที่สาคัญเพื่อนเริ่มเรียกไอ้อ้วน
เมื่อก่อนผมหล่อสุดในแก๊งนะครับ”
โค้ช: “ ผมยังเห็นถึงความหล่อของบอลอยู่นะครับ ถ้าลด 10 กิโล ไม่รู้จะหล่อขนาดไหน ทาไมในระยะไม่กี่ปีมานี่
น้าหนักถึงขึ้นมามากขนาดนี้”
บอล: “ผมทางานมากกลับดึก ออกทะเลไม่เป็นเวลา กินเก่ง สังสรรค์กับเพื่อนๆ บ่อยขึ้น เริ่มมีตังค์นะครับ ไม่
เหมือนก่อน ไปไหนก็เดินไป งานบ้านก็ทาเอง เดี๋ยวนี้มีรถ ไปปากซอยผมยังไม่เดินเลย ขี่รถไป งานบ้าน
แม่บ้านเขาก็ทาหมดเห็นว่าผมทางานเหนื่อย อาหารดีๆ เขาก็เตรียมไว้ให้ผมหลังเลิกงานทุกวัน”
โค้ช: “บอลคิดว่าปัญหาของบอลอยู่ตรงไหนครับ”
บอล: “กินแล้วก็นอนครับ”
โค้ช: “โอเค งั้นเรามาเริ่มจาก กินกับนอนแล้วกัน ผมดูแล้ว บอล แก้ปัญหานี้ไม่ยากแน่ๆ ทาได้สบายๆ”
ในส่วนนี้จะเป็นการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดพลังด้วยการให้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เขากาลังเผชิญ
อยู่ด้วยคาถามปลายเปิด
3. สารวจสภาพที่ต้องการ (Explore the Desired State) เมื่อทราบเป้าหมายและสถานการณ์ที่มีผลกับปัญหาแล้ว
ผู้ทาหน้าที่โค้ชจะต้องถามคาถามปลายเปิดว่าเราจะมีวิธีใดบ้างที่เราจะลดน้าหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม ใน 3 เดือน
โค้ช: “เรารู้แล้วล่ะว่าเรากินมาก กับขาดการออกกาลังกาย บอลมีวิธกี ารในใจหรือยังว่าจะทาอย่างไร”
บอล: “ผมว่าผมจะลดการทานแป้งและเพิ่มการออกกาลังกายครับ ”
โค้ช: “โอ เค เราจะใช้วิธีลดแป้งและการออกกาลังกายนะ”
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เมื่อโค้ชและผูร้ ับการโค้ช ได้ทางเลือกหรือแนวทางร่วมกันแล้ว ทาการสนทนาในการวางแผนที่จะทา
4. วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Lay Out a Success Plan)
โค้ช: “บอลมีแผนว่าเราจะลดแป้งและการออกกาลังกาย ไว้อย่างไร”
บอล: “ผมว่าผมจะลดการทานแป้งก่อน กินข้าวน้อยๆ กินผักสดน้าพริก กินปลาต้ม แทนอาหารพวกทอดเปลี่ยน
อาหารว่างเป็นผลไม้ เช่นฝรั่ง แอบเปิ้ล ส่วนการออกกาลังกายผมขอเริ่มจากเดินเร็วๆ จากการทางานนี่
แหละครับ ออกหนักๆ ผมก็ไม่ไหว ช่วงนี้วา่ จะงดสังสรรค์กับเพื่อนๆ สักระยะ ถ้าน้าหนักเริ่มลดผมค่อยไป
ออกกาลังกายอย่างเต็มรูปแบบ”
โค้ช: “ทาแบบนี้ อย่าว่าแต่ 10 กิโลเลย ผมว่า 15 กิโลก็ไหว ครบสิ้นเดือนนี้ ผมว่า 3 กิโล สบายครับ”
ในระหว่างที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนได้ทาหน้าที่โค้ช ให้กับผู้รับการโค้ช มาเป็นเวลา 2 เดือน ติดตามพบกัน
สัปดาห์ละ 1 ถึง 2 ครั้ง พบว่าผู้รับการโค้ชสามารถลดน้าหนักได้ ถึง 6.5 กิโลกรัมถือว่าบรรลุเป้าหมายของสองเดือนแรก
ถ้าเป็นการทางานแบบเดิมๆ ของผู้เขียน จะใช้รูปแบบสั่งให้ทา บอกให้ทาตามองค์ความรู้ที่มี แต่อาจจะไม่ใช่ความต้องการ
ของผู้รับบริการ ไม่ตรงกั บสิ่งที่เขาสามารถทาได้ การสอนแบบเดิมๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความมีประสิทธิภาพจะ
แตกต่างจากการโค้ช จาการทดลองนี้ผู้เขียนคิดว่าสามารถนาไปใช้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่น เช่น การเลิกสูบบุหรี่
หรือการเลิก ดื่มสุราได้อีกด้วย เป็นความน่าสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยต่อไป
สถานการณ์ที่ 2 ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์เพื่อสนับสนุนว่ามนุษย์มีความหลากหลายและจงเชื่อมั่น ว่าเขา
เหล่านั้นมีประสิทธิภาพอยู่ในตัวอีกมากมาย
ผู้เขียนได้ทดลองใช้วิธีการโค้ชกับพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครโดยกลุ่มผู้รับการโค้ช
คือ พนักงานขายโครงการตรวจสุขภาพทั้งหมด 21 คน มีการแบ่งกลุ่ม จานวน 3 กลุ่มโดยคละอายุและเพศให้ใกล้เคียงกัน
เรากาหนดกิจกรรมครั้งนี้ว่า คือ การแข็งขันกัน ผู้ทาหน้าทีโ่ ค้ชออกคาสั่งด้วยการสั่งให้ทุกคนไปหาหินมาคนละ 1 ก้อนที่คิด
ว่าลักษณะเหมือนตนเองที่สุด เมื่อกลับมาในห้องทุกคนจะมีหินที่ลักษณะแตกต่างกันออกไป ผู้ทาหน้าที่โค้ชจะให้ทุกคน
ทบทวนถึงหินก้อนนั้นที่อยู่ในมือว่าลักษณะเป็นแบบไหน ทาไมถึงคิดที่จะเอามาแทนตนเองได้ ทุกคนจะให้เหตุผลแตกต่าง
กันไป เช่น สีผิวที่เหมือนกัน ลั กษณะกลม เรียวเหมือนหุ่น ผู้ถือ ขนาดที่ใหญ่แสดงถึงความหนักแน่น ขนาดที่เล็กที่แสดง
ลักษณะความเป็นผู้น้อย สีที่ไม่เหมือนกันของหินก้อนเดียวกันแสดงถึงความมีบุคลิกที่แตกต่างกัน เป็นต้น เมื่อแต่ละกลุ่มได้
สนทนาและทราบถึงบริบทของตนเองเรียบร้อยแล้ว ผู้ทาหน้าทีโ่ ค้ชจะสั่งให้ทุกคนทาตามดังนี้
ความท้าทายที่ 1. ให้ทุกคนต่อหินที่อยู่ในมือของแต่ละคนเข้าด้วยกันให้สูงที่สุด
ผลที่ได้ กลุ่มที่ 1 ก้อนหินสูง 3 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 ก้อนหินสูง 5 เซนติเมตร และกลุ่มที่ 3 ก้อนหินสูง 6
เซนติเมตร
ความท้าทายที่ 2. ให้ทุกคนต่อหินที่อยู่ในมือของแต่ละคนให้สูงที่สุด และสูงกว่าครั้งแรก
ผลที่ได้ กลุ่มที่ 1 ก้อนหินสูง 5 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 ก้อนหินสูง 6 เซนติเมตร และกลุ่มที่ 3 ก้อนหินสูง 6.5
เซนติเมตร
ความท้าทายที่ 3. ให้ทุกคนต่อหินที่อยู่ในมือของแต่ละคนให้สูงที่สุด และสูงกว่าครั้งที่ 2
ผลที่ได้ กลุ่มที่ 1 ก้อนหินสูง 8.2 เซนติเมตร กลุ่มที่ 2 ก้อนหินสูง 10 เซนติเมตร และกลุ่มที่ 3 ก้อนหินสูง 8
เซนติเมตร
จากการทดลองจะเห็นได้ว่าหินสูงขึ้นทุกครั้ง เมื่อได้รับคาสั่งให้ทา ทาไมถึงเป็นเช่นนั้น บุคคลในกลุ่มเหล่านั้นทา
ได้โดยแค่คดิ ว่า คือ การแข่งขันกระนั้นหรือ เบื้องหลัง ความสาเร็จแต่ละครั้งนั้นมีดังนี้
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ในครั้งที่ 1 ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชได้ให้ทุกกลุ่มได้ทบทวนดูว่าทาไมถึงได้เท่านี้ ผลสรุปออกมาว่า ขนาดมันต่างกัน บาง
ก้อนก็กลม บางก้อนก็เล็กยาว เข้ากันไม่ได้ เรียงกันไม่ได้ ได้แค่นี้ถือว่าประสบความสาเร็จแล้ว
ผู้ทาหน้าที่โค้ช ได้สรุปให้ทุกคนฟังว่านี่คือศักยภาพที่ทุกคนคิดว่าตนเองมี คือ ได้เท่านี้ แต่ในมุมของโค้ชคิดว่าหิน
แต่ละก้อนเปรียบเสมือนทุกคนที่อยู่ในองค์การแห่งนี้มาจากต่างที่ ต่างสถานะ แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันทุกคนจะต้องหาเหลี่ยม
หามุมที่เข้ากันให้ได้ ลองช่วยกันคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากความเล็ก ความยาว ความกลมได้อย่างไร
ผลออกมาในครั้งที่ 2 ดังที่รายงานไว้ในเบื้องต้น คือทุกกลุ่มสามารถเรียงหินได้สูงขึ้น
และในครั้งที่ 3 ผู้ทที่ าหน้าที่โค้ชยังแสดงถึงความเชือ่ มั่นว่าพวกเขาสามารถเรียงก้อนหินได้สูงกว่านี้ ทุกคนในทีมมี
ศักยภาพที่พัฒนาไปได้มากกว่านี้อีก
ผลออกมาในครั้งที่ 3 ทุกกลุ่มสามารถเรียงหินได้สูงขึ้นไปอีกอย่างไม่น่าเชื่อ
นี่ คื อ ตั ว อย่ า งการทดลองกลุ่ ม เล็ ก ๆ ที่ ผู้ เ ขี ย นได้ น ามาสนั บ สนุ น กระบวนการโค้ ช ว่ า ผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ โ ค้ ช ที่ ดี ไ ม่
จาเป็นต้องบอกถึงวิธีการปฏิบัติว่าทาไมไม่ทาอย่างนั้น ทาไมไม่เรียงแบบนี้ เพราะว่าแทนที่จะเป็นศักยภาพของทีมงาน แต่
กลับเป็นศักยภาพของผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชซึ่งจะทาให้ต้องคอยสอนงานอยู่ตลอดเวลาจนสมาชิกในทีมขาดความมั่นใจในการ
สร้างสรรค์กระบวนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

บทสรุป
การบริหารโดยการโค้ชเพื่อการพัฒนาองค์การ ทาให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการเป็นโค้ชที่
ไม่ได้มุ่งเน้นที่วิธีการสอนงาน หรือการออกคาสั่งเหมือนที่ผ่านมา แต่เขาจะเป็นผู้ทบี่ ริหารพนักงานหรือบุคลากรในองค์การ
ด้วยวิธีการโค้ช โดยมุ่งเน้นการสอนงานด้วยการถามคาถามเพื่อให้ผู้รับการโค้ชหรือพนักงานช่วยคิดช่วยตอบคาถามและ
ร่วมกันหาแนวทางในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้บริหารทีท่ าหน้าที่โค้ชจะต้องทาหน้าที่จูงใจให้ผู้รับการ
โค้ชเกิดพลังผลักดันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ผู้บริหารที่ทาหน้าที่โค้ชจะต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในหลายๆ
ด้าน มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมา โดยผู้ที่ทาหน้ าที่โค้ชมี
หน้าที่กาหนดกรอบการสนทนา ส่วนของเนื้อหาข้อมูลต่างๆในการสนทนาจะต้องเป็นของผู้รับการโค้ช โดยโค้ชจะเน้นการ
ถามคาถามให้ผู้รับการโค้ชเป็นผู้ตอบและเป็นผู้กาหนดเป้าหมาย ผู้รับการโค้ชต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันจากการตอบ
คาถาม ร่วมกันหาแนวทางและมีข้อตกลงในการเลือกแนวทางนั้น ผู้รับการโค้ชตัดสินใจลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่เขาเลือก
ผู้ที่ทาหน้าที่โค้ชจะเป็นผู้กาหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโดยได้รับความสมัครใจจากผู้รับการโค้ช ผู้ที่
ทาหน้าที่โค้ชจะต้องไม่ละเลยที่จะให้กาลังใจผู้รับการโค้ช มีการชื่นชมในทุกระยะของความสาเร็จย่อยๆเพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้ผู้รับการโค้ชมีพลังและมุ่งมั่นในการลงมือทาตามแผนที่วางไว้ต่อไป จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริหารใช้วิธีการโค้ชให้กับ
บุคลากรในองค์การมากขึ้น ย่อมจะมีโอกาสประสบความสาเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น องค์การจะเกิดการพัฒนาระบบการ
ทางานจะค่อยๆปรับเปลี่ยนจนถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ก็คือ ผู้บริหาร บุคลากรและ
องค์การของเขานั้นเอง
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