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“…ดิ ฉนั ได้ยินความกังวลข้อนีบ่อยๆ

จากเพือ่ นฝูงทีเ่ ป็ นผูบ้ ริ หารในองค์กรซึ่งได้รบั มอบหมายให้

โค้ชผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับรองลงไปและเชือ่ ว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อท่านทีส่ นใจ
ุ ภาพและประหยัดเวลา ดิ ฉนั จึ งนํา วิ ธีการจากกูรูของดิ ฉนั
เรื ่องการพูดคุย ระหว่างการโค้ชทีม่ ีคณ
มาแลกเปลี ย่ นให้ฟัง”

ถึงแม้ การสอนหรื อพัฒนาแบบตัวต่อตัว(Coaching) จะเป็ นการพัฒนารูปแบบหนึง่ ที่มาแรง และเป็ น
บทบาทหน้ าที่ที่สําคัญของผู้นําในองค์กร ในการถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้ กบั ผู้นําในอนาคตหรื อตัวตายตัว
แทนในอนาคต ดร.โกลด์สมิท โกลด์สมิทเองก็ได้ รับคําบ่นจากบุคลากรระดับผู้จดั การบ่อยๆว่าหัวหน้ าของ
เขาเป็ นโค้ ชที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนผู้บริ หารที่เป็ นโค้ ชเองก็ยงั มีความกังวลว่า ผลของการโค้ ชอาจออกมา
้
าจะขึ ้นต้ นอย่างไร จบอย่างไร และเป็ น
เป็ นลบมากกว่าบวก หรื อการพูดคุยขาดคุณภาพ ไม่ทราบขันตอนว่
การเสียเวลาทังสองฝ่
้
าย
ดร. โกลด์สมิ ทเป็ นโค้ชของผูบ้ ริ หารผูไ้ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลว่าเป็ นปรมาจารย์ในการโค้ชผูม้ ี
ชื อ่ เสียง และช่วยพัฒนาผูน้ ําในองค์กรต่างๆ รวมถึงบริ ษัทในระดับ "FORTUNE 500" มาแล้ว
ดร.โกลด์ สมิท

เพื่อให้ ปัญหาดังกล่าวหมดไป ดิฉนั ขอแนะนําวิธีการของ ดร.โกลด์สมิท เทคนิคในการโค้ ชง่ายๆ ที่มี
ประสิทธิผล เป็ นการใช้ เวลาอย่างมีคณ
ุ ค่า โดยใช้ กระบวนการ 6 คําถาม ใช้ เวลาพูดคุยครัง้ ละประมาณ 30
นาที และสามารถใช้ ได้ ทกุ เดือน หรื อนานที่สดุ ก็ไม่ควรเกินไตรมาสละหนึง่ ครัง้
ก่อนอื่น สําคัญมาก คือต้ องเริ่ มจากเปลี่ยนทัศนคติและเข้ าใจก่อนว่า การโค้ ชไม่ใช่การสัง่ และบังคับให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทําอย่างนันอย่
้ างนี ้อย่างที่ตนต้ องการ ประการแรก โค้ชต้องใช้คําถามในการพูดคุย
ประการทีส่ อง มุ่งความสําคัญไปทีอ่ นาคต ไม่ใช่อดีต และประการทีส่ าม พยายามเน้นการนําไปปฏิ บตั ิ ให้
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เกิ ดผลได้ ไม่ใช่พยายามพิ สจู น์ว่าใครถูกใครผิ ด บางครัง้ ผู้บริหารแยกไม่ออกว่าการโค้ ชกับการตามงานไม่
เหมือนกัน หรื อบางครัง้ การเรี ยกมาให้ Feedback เรี ยกมาดุก็มกั บอกว่า “โค้ ชอยู่แล้ วทุกวันไม่ เห็นดีขนึ ้
เลย” ดร.โกลด์สมิท แนะนํากระบวนการที่ถกู ต้ องดังนี ้ค่ะ...

คําถามทีห่ นึ่ง เรากําลังไปไหนกัน หรือ “คุณคิดเห็นว่าองค์กรของเรากําลังไปในทิศทางใด” คําถาม
แรก เริ่มจากการฝึ กให้ ผ้ ไู ด้ รับการโค้ ชมองภาพรวมขององค์กร เช่น ทิศทาง วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ลําดับ
ความสําคัญ จากนันค่
้ อยถามผู้ได้ รับการโค้ ชว่า เขาหรื อเธอคิดว่า องค์กรเราควรไปในทิศทางใด ผลลัพธ์
ของคําถามข้ อนี ้ในการโค้ ชคือ ความสอดคล้ องหรื อความเข้ าใจที่ตรงกันในทิศทางองค์กรและเป้าหมาย
(alignment) ...

คําถามทีส่ อง คุณกําลังมุ่งความสําคัญไปทางใด คําถามนี ้เป็ นคําถามที่โค้ ชเจาะลึกลงไปให้ ทราบ
ว่าสําหรับผู้ได้ รับการโค้ ชนัน้ เขาหรื อเธอมีวิสยั ทัศน์หรื อเป้าหมายส่วนตัวอย่างไร และจัดลําดับความสําคัญ
อย่างไร โค้ ชควรแลกเปลี่ยนมุมมองของตนและสิง่ ที่ถกู ต้ องเช่นเดียวกัน จากคําถามนี ้โค้ ชจะได้ รับรู้มมุ มอง
ว่า เขาหรื อเธอมีทิศทางเดียวกันกับองค์กรหรื อไม่ และจะได้ ปรับมุมมองให้ ตรงกัน...

คําถามทีส่ าม อะไรทีค่ ุณและทีมของคุณไปได้ สวย คําถามนี ้เปิ ดโอกาสให้ โค้ ชได้ แสดงความชื่น
ชมในผลงานที่ดีและความสําเร็ จของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและทีมของเขาหรื อเธอ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาส่วนใหญ่
มักรู้สกึ ว่าเขาไม่ได้ รับการกล่าวถึงหรื อจดจําสักเท่าไหร่จากผู้บงั คับบัญชาของเขาเอง นี่เป็ นโอกาสที่ดที ี่
ผู้บริ หารที่ทําหน้ าที่โค้ ชด้ วยจะได้ กล่าวขอบคุณและชื่นชม และยืนยันว่าองค์กรเราจดจําคนเก่งและคนดี
หลายๆครัง้ คุณอาจได้ ค้นพบเรื่ องดีๆ ที่ไม่ทราบมาก่อนและจะได้ ไม่พลาดโอกาสในการนําความสําเร็ จนี ้มา
ฉลองร่วมกัน...

คําถามทีส่ ี่ อะไรทีส่ ําคัญและอยากพัฒนา นัน่ คือการถามว่าอะไรเป็ นเรื่องสําคัญที่เขาหรือเธอคิด
ว่า เขาหรื อเธอควรได้ รับการปรับปรุง พัฒนา นี่เป็ นโอกาสที่โค้ ชจะได้ ให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
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พัฒนาในอนาคต ในการให้ คําแนะนํานี ้ผู้บริหารที่เป็ นโค้ ชต้ องระวังไม่ให้ ตนเองพูดมากไป ให้ จํากัดในเรื่ อง
สําคัญ มากไปอาจไม่ ช่วยแต่ ฉุด ที่สําคัญผู้ได้ รับการโค้ ชเองจะได้ ประโยชน์สงู สุด ถ้ ารับฟั งและทําความ
เข้ าใจ ไม่ใช่มวั แต่นงั่ ตัดสินโค้ ช หรื อตัดสินคําแนะนําว่าดีหรื อแย่ ภาพที่ควรออกมาคือโค้ ชเป็ นเหมือนผู้
ช่วยเหลือ โค้ ชอาจถามเพิม่ ได้ วา่ “ถ้ าคุณเป็ นโค้ ชของตนเอง คุณมีคาํ แนะนําอะไรให้ กับตนเองใน
การพัฒนา” โค้ ชเสริ มและเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ น...

คําถามทีห่ ้ า และอยากให้ ผมช่ วยคุณอย่ างไร โค้ ชต้ องฟั งดีๆ ในคําตอบนี ้ และให้ แนวทางและ
วิธีการที่เจาะจงไปยังสิง่ ที่ผ้ ไู ด้ รับการโค้ ชต้ องการ จากนันโค้
้ ชถามเพิม่ ได้ วา่ แนวทางนี ้จะช่วยให้ เขาหรื อเธอ
มีประสิทธิผลมากขึ ้นหรื อไม่ ดร. โกลด์สมิทยํ ้าว่า การโค้ ชที่ดี ไม่ใช่โค้ ชอะไรมากมายก่ายกอง แต่เป็ นการ
ให้ คําแนะนําอย่างถูกคนและถูกหัวข้ อ โดยการใช้ คําถามอย่างมีโฟกัส ทําให้ คณ
ุ ใช้ เวลาอย่างเป็ นประโยชน์...

คําถามทีห่ ก คุณมีคาํ แนะนําอะไรให้ ผม คําถามนี ้เป็ นการสร้ างสมดุลในการพูดคุย ไม่ให้ เป็ นแบบ
ทางเดียว ผู้ได้ รับการโค้ ชจะสบายใจในการพูดคุยกับคุณมากขึ ้น ถ้ าคุณเป็ นโค้ ชที่ยินดีรับฟั งจากเขาเช่นกัน
หากคุณมุง่ ไปที่หนึง่ หรื อสองพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา และมีการติดตามผลทุกๆ เดือน หรื อทุกไตรมาส
ตามเหมาะสม คุณจะเห็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ ้น การติดตามผลที่ทงั ้ สองฝ่ ายเห็นพ้ องต้ องกัน
เป็ นกระบวนการที่จาํ เป็ น โค้ ชควรบอกกับผู้ได้ รับการโค้ ชว่า เราจะคุยกันทุกเดือน หรื อทุกไตรมาสแบบนี ้
หากต้ องการคําแนะนําเพิ่มเติมในระหว่างนี ้ก็เปิ ดโอกาสให้ เขาหรื อเธอติดต่อมาได้ กระบวนการการโค้ ช
ที่ดตี ้ องมาจากความรับผิดชอบร่ วมกันทัง้ สองฝ่ าย
ผู้ได้ รับการโค้ ชบางท่านอาจต้ องการเวลามากกว่านี ้ ซึง่ ก็ต้องมาจากการค้ นหาให้ เจอตังแต่
้ การถามไถ่
เบื ้องต้ นดังที่กล่าวมา เพื่อจะได้ ใช้ เวลาโค้ ชอย่างมีโฟกัส เน้ นผลลัพธ์ที่ทงคู
ั ้ ต่ ้ องการ และสอดคล้ องกับ
องค์กร ทําให้ ทงคู
ั ้ ใ่ ช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็ นการเสียเวลาของทังสองฝ่
้
าย...
สําหรับวิธีการโค้ ชของ ดร.มาแชล โกลด์ สมิท เรียกว่ า เป็ นการโค้ ชเพื่อผลลัพธ์ ท่ วี ัดได้
ถ้ าผู้บริหารที่ได้ รับการโค้ ช ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดขี นึ ้ ดร.โกลด์ สมิท จะไม่ รับค่ าจ้ างใดๆ
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แนวโน้ มการพัฒนาในรูปแบบโค้ ชตัวต่อตัวได้ รับความนิยมมากขึ ้น องค์กรที่ให้ ความสําคัญกับการดึงคนดี
และคนเก่งเข้ ามาในองค์กร หรื อดึงคนดีคนเก่งที่มีอยูแ่ ล้ วไว้ กบั องค์กร ก็หนั มาพัฒนาทักษะการโค้ ชให้ ผ้ นู ํา
เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู้ทกั ษะและสร้ างความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจต่อกันอีกทางหนึง่ ระหว่างผู้นําและผู้ตาม
และถ้ าเราสร้ างโค้ ชภายในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพได้ ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการนําโค้ ชข้ างนอก
เข้ ามาโค้ ชภายในมีข้อดีตรงที่เข้ าใจวัฒนธรรมในองค์กรได้ ดีและมีประสบการณ์ตรงในตําแหน่งงาน อย่างไร
ก็ตามองค์กรอาจเลือกใช้ โค้ ชภายนอก หากมีข้อจํากัดในเรื่ องเวลาหรื อความเชี่ยวชาญในด้ านพฤติกรรมที่
อยากพัฒนา หรื อต้ องการแนวคิดแปลกใหม่เข้ ามา ข่าวดีคือดร.โกลด์สมิท จะมาเล่าเทคนิคและเคล็ดลับ
อีกมากมายเร็วๆนี ้ด้ วยตนเอง ที่กรุงเทพฯ ณ โรงแรมสุดหรูเปิ ดใหม่ซงิ ๆ ในวันที่ 23 มีนาคม 2553...
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