
สิ่งที่ต้องค�ำนึงในกำรโค้ช
เพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

บทที่

1
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16 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจ
หน้ำที่ของหัวหน้ำ01

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่
1

หน้าที่ของหัวหน้าคือการสร้างผลงานไปพร้อมกับ
ให้ความส�าคัญต่อความรู้สึกของสมาชิกในทีม
“ดูทั้งต้นไม้และป่า” 

	 หัวหน้าคือ	“คนที่เชื่อมต่อวงจรการสื่อสาร
	 ของสมาชิกในทีมเข้าด้วยกัน”

หากกล่าวถึงค�าว่า “leader” หลายคนอาจนึกถึงคนที่ท�าหน้าที่ 

ดึงทุกคนไปข้างหน้า แต่ในภาษาอังกฤษค�าว่า “lead” ยังหมายถึงการ 

น�ากระแสไฟฟ้าอีกด้วย  เปรียบได้กับโทรทัศน์หรือเคร่ืองขยายเสียง 

หากไม่มีตัวน�าไฟฟ้าก็จะเป็นเพียงกล่องที่มีชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ภายใน 

แต่ไม่เชื่อมต่อกัน  เมื่อเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกันด้วยตัวน�าไฟฟ้า 

โทรทัศน์หรือเครื่องขยายเสียงจึงจะท�างานได้

ในสังคมของเราก็เช่นกัน เพราะมีหัวหน้าอยู่ ทีมจึงมีเป้าหมาย

ที่เป็นหนึ่งเดียวกันและท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้  หัวหน้าจึงไม่ใช่ 

คนที่ดึงทีมไปข้างหน้า แต่เป็นคนที่ “เช่ือมต่อวงจรกำรสื่อสำรของ

สมำชิกในทีมเข้ำด้วยกัน”

หัวหน้าจงึควรรู้จกั "หน้าที ่5 ประการของหัวหน้า" เพือ่ให้วงจร

การสื่อสารของสมาชิกในทีมเชื่อมต่อกันและท�างานได้อย่างราบรื่น
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คอยสังเกตสมำชิกอยู่เสมอและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

กำรท�ำงำนของสมำชิกในทีม

 การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

มีเป้ำหมำยร่วมกับสมำชิกในทีม

 เป้าหมายที่เป็นตัวเลขหรือเห็นภาพได้ชัด!
 ex.   ท�าให้อัตราการท�างานของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น
    99.9 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ยอดขายของแต่ละเดือนถึง 12 ล้าน

ดึงศักยภำพของแต่ละคนออกมำ

 ค�าถามที่จะดึงจุดแข็งหรือเอกลักษณ์ของสมาชิกในทีมออกมา

พัฒนำศักยภำพของแต่ละคน

 เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

  ในทีม

สร้ำงผลงำน

 พิจารณาว่าควรท�าอย่างไรเพื่อเพิ่มผลก�าไร

1

3

2

4

5

หน้าที่ 5 ประการของหัวหน้า

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจหน้ำที่ของหัวหน้ำ
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18 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

1. คอยสงัเกตสมำชิกอยูเ่สมอและสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

  กำรท�ำงำนของสมำชิกในทีม

2. ดึงศักยภำพของแต่ละคนออกมำ

3. มีเป้ำหมำยร่วมกับสมำชิกในทีม

4. พัฒนำทักษะของแต่ละคน

5. สร้ำงผลงำน

ดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าหน้าท่ีหลักของหัวหน้ามอียู่ 5 ประการ  สิง่ที ่

หัวหน้าควรมคีอืความคดิในการ “ดทูัง้ต้นไม้และป่า” หรือให้ความส�าคัญ 

กับความรู้สึกของสมาชิกไปพร้อมกับกระตุ้นให้ทีมสร้างผลงานได้

	 คุณสมบัติของหัวหน้าในอุดมคติ
1. แจ่มใสและคิดในแง่บวกอยู่เสมอ

2. แม้เจอเรื่องล�ำบำกก็ไม่หนี

3. สมองซีกซ้ำย (กำรใช้เหตุผล) และสมองซีกขวำ (อำรมณ์)

  สมดุลกัน

4. ไม่เอำแต่พูดเพียงอย่ำงเดียว แต่ลงมือท�ำด้วย

5. มีควำมทะเยอทะยำนอยู่เสมอ

ผู้ที่มี 5 ข้อนี้ครบถ้วนถือได้ว่าเป็นหัวหน้าที่ดี
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หัวหน้าในอุดมคติ

แจ่มใสและ
คิดในแง่บวกอยู่เสมอ

 สีหน้ายิ้มแย้ม
  และมนี�า้เสยีงอ่อนโยน

สมองซีกซ้ำย
(กำรใช้เหตุผล)
และสมองซีกขวำ
(อำรมณ์) สมดุลกัน

  เข้าใจความรู้สึกของทุกคน
  และไม่ ใช้อารมณ์
  ในการตัดสินใจ

ไม่เอำแต่พูด
เพียงอย่ำงเดียว
แต่ลงมือท�ำด้วย

 ค�าพดูและการกระท�า
  ไปในทางเดียวกัน

มีควำมทะเยอทะยำน
อยู่เสมอ

 ไม่หยุดอยู่กับที่
  มุ่งไปยังจุดที่สูงขึ้นเสมอ

แม้เจอเรื่องล�ำบำก
ก็ไม่หนี

 คอยให้ก�าลังใจทุกคน
  เป็นคนคอยรับหน้า
  เมื่อมีปัญหา

1

3

2

4

5

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจหน้ำที่ของหัวหน้ำ
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20 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

เพรำะเป็นหัวหน้ำ
กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น02

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่

2

จงฝึกทักษะการสื่อสารที่ท�าให้อีกฝ่ายมีไฟในการท�างาน
เพื่อเป็นหัวหน้าที่แท้จริง

	 การโค้ช	(coaching)	คืออะไร
ปัจจบุนัการโค้ชเป็นสิง่ทีอ่งค์กรต่าง  ๆน�ามาใช้ ในการบริหารอย่าง 

กว้างขวาง ทุกท่านเองก็น่าจะเคยได้ยินค�าว่าการโค้ชมาบ้าง 

หากอธิบายอย่างรวบรัด การโค้ชก็คือ “การสื่อสารเพื่อดูแล

มนุษย์ รวมถึงดึงศักยภาพและไฟในการท�างานของมนุษย์ออกมา”

ค�าว่า “coach” ใน coaching แต่เดิมหมายถึงรถม้า จากนั้นจึง 

ถกูน�าไปใช้ในความหมายว่า “กำรน�ำคนทีเ่รำให้ควำมส�ำคญัจำกสถำนที่ 

ปัจจุบันไปส่งยังที่ที่ต้องกำร”

ดังนั้น หน้าที่ส�าคัญของโค้ชคือ “การดึงศักยภาพของสมาชิก

ออกมาและช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย”  หากนึกถึงโค้ชกีฬา 

เช่น โค้ชฟุตบอล โค้ชเบสบอล จะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

ส่วนค�าว่า teaching หมายถึง การสอน แต่การโค้ชคือวิธีดึง 

สิ่งที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่ายออกมา เช่น ทักษะ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ 

ไฟในการท�างาน ไอเดีย รวมถึงการคิดและลงมือท�าด้วยตนเอง
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เคำรพเพื่อนมนุษย์
มนษุย์เป็นสิง่มชีวีติทีมี่ศกัยภาพอันไร้ขีดจ�ากดัซ่อนอยู่ เหมือนกบัเพชรทียั่ง 
ไม่ได้เจียระไน การโค้ชที่มีพื้นฐานจากการยอมรับความงดงามของความ
แตกต่างในมนษุย์แต่ละคนและพยายามเข้าใจ จะท�าให้สมาชกิดงึศกัยภาพ
ของตนเองออกมาใช้ได้

เชื่อใจซึ่งกันและกัน
เป็นพื้นฐานของทีมเวิร์กและการโค้ช  ความเชื่อใจจะเกิดข้ึนเมื่อค�าพูด 
และการกระท�าในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันเป็นไปในทางเดียวกันอย่าง 
สม�่าเสมอเป็นเวลานาน

1

2

การโค้ชคือการสื่อสาร
เพื่อ	“ดึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่ายออกมา”

การสอน

ป้อนความรู้
เข้าไปในตัว
อีกฝ่าย

ดึงสิ่งที่มีอยู่
ในตัวของอีกฝ่าย

ออกมา

การโค้ช

กฎ	5	ข้อของการโค้ช

ทักษะ ความถนัดที่ซ่อนอยู่
ไฟในการท�างาน ไอเดีย

รวมถึงการคิดและลงมือท�า
ด้วยตนเอง

เพรำะเป็นหัวหน้ำ กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น
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22 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

พัฒนำเป็นรำยบุคคล
ทุกคนมีลักษณะเฉพาะและนิสัยของตนเองที่ต่างกันออกไป อย่ายึดติดกับ
การสอนแบบเดิมๆ จงค้นหาและสร้างวิธีการโค้ชใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
การกระตุ้นพรสวรรค์หรือทักษะของอีกฝ่ายอยู่เสมอ

มีเป้ำหมำยร่วมกัน
อย่ายัดเยียดเป้าหมายให้สมาชกิในทมีอยู่ฝ่ายเดยีว แต่จงคดิหาวธิทีีจ่ะช่วย
ให้สมาชกิในทมีไปถงึเป้าหมายและให้สญัญาว่าจะช่วยเหลอื  การท�าเช่นนี้
จะท�าให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน

กล่ำวชมและกล่ำวขอบคุณ
การโค้ชคือการชมให้อีกฝ่ายน�าไปใช้และชมให้อีกฝ่ายพัฒนา  การสังเกต
เสน่ห์ ข้อด ีข้อด้อย และพฒันาการของอีกฝ่ายอย่างละเอียด รวมถงึกล่าว 
ขอบคุณในจังหวะที่เหมาะสมเป็นเรื่องส�าคัญ

3

4

5

ถึงจะคอยบอกให้ “แสดงศักยภาพออกมา” แต่ในความเป็นจริง 

แม้ถกูสัง่ให้แสดงศกัยภาพให้มากกว่านีห้น่อย มไีฟให้มากกว่านีห้น่อย 

คดิแล้วลงมอืท�าด้วยตนเองให้มากกว่านีห้น่อย กไ็ม่อาจลงมอืท�าอย่างมี 

ประสทิธิภาพในทนัทีได้  ดังนั้น การสื่อสารเพือ่ “ดึงศักยภาพเหล่านั้น 

ออกมา” จึงจ�าเป็น 

	 หน้าที่ของหัวหน้าคือการท�าให้ทีมท�างานได้
การเป็นหัวหน้านัน้ไม่ได้เร่ิมข้ึนตอนทีไ่ด้รับต�าแหน่งผู้จดัการสาขา 

หรือหัวหน้าทีม แต่คนคนหนึ่งจะเป็น “หัวหน้า” ก็ต่อเม่ือออกค�าสั่ง 
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ได้อย่างถูกต้อง ให้ก�าลังใจสมาชิกในทีม และท�างานเป็นทีมได้

อย่างไรกต็าม ยังมีคนเข้าใจผิดว่า “ผมเป็นผู้จดัการสาขา ทกุคน 

ต้องฟังผมสิ” แต่คนเราไม่ได้เชื่อฟังกันที่ต�าแหน่ง

ในสงคราม ความพ่ายแพ้หมายถึง ความตาย  เมื่อแม่ทัพสั่ง 

ลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็ต้องท�าตาม แต่ในองค์กรและในยุคที่สงบสุข 

คนจ�านวนมากมกัไม่ยอมท�าตามค�าส่ัง  การจะท�าให้คนยอมท�าตามนัน้ 

การคิดและลงมือท�าด้วยตนเอง รวมถึงการมีไฟในการท�างานของ 

อีกฝ่ายนั้นส�าคัญมาก

มาเพิ่มทักษะการโค้ชเพื่อสร้าง “กำรท�ำหน้ำท่ีหัวหน้ำของ

ตนเองได้อย่ำงสมบรูณ์” ไม่ใช่เป็นเพยีงหัวหน้าแต่ในนามกนัเถอะครับ

เพรำะเป็นหัวหน้ำ กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น
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หัวหน้าที่โค้ชได้อย่างเชี่ยวชาญ

หัวหน้ำที่ไม่ได้ฝึกกำรโค้ช

หัวหน้ำที่โค้ชได้อย่ำงเชี่ยวชำญ

หัวหน้าจะเป็นหัวรถจักรบรรทุกสินค้า 
สมาชิกในทีมที่เปรียบได้กับตู้สินค้าจะเป็น “ภาระ”
ท�าให้เกิดความไม่ลงรอยกัน

ทมีจะเป็นรถไฟความเร็วสงูทีขั่บเคล่ือนทัง้ขบวนและแล่นได้อย่างรวดเร็ว
หัวหน้าจะเป็นหัวขบวนที่คอยควบคุมทิศทางและเป็นห้องควบคุม
ที่คอยเดินเครื่องให้แต่ละตู้

หัวหน้า

ห้องควบคุม

สมาชิก

คอยเดินเครื่องให้แต่ละตู้

สมาชิก
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ขัดเกลำควำมเป็นกัปตัน
ด้วยกำรโค้ช03

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่

3

ท�าให้บรรยากาศในที่ท�างานสดใสและพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกันด้วยการโค้ชจากคนที่อยู่หน้างานจริง

	 การโค้ชที่เหมาะสมกับการเป็นกัปตัน
  แม้จะเรียกรวม  ๆว่าหัวหน้า แต่หัวหน้ากมี็หลายต�าแหน่ง แบ่งเป็น 

4 ข้ัน ได้แก่ ประธานบริษัท (executive) กรรมการบริษัท (director) 

ผู้จดัการ (manager) และหัวหน้าทมีหรือกปัตนั (captain) ผมคาดว่าผู้อ่าน 

ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะกัปตัน

 กัปตันคือผู้ที่ต้องท�ำงำนร่วมกับทีมในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งไป

พร้อมกับแสดงควำมเป็นผู้น�ำออกมำ 

  แม้มตี�าแหน่งเป็นหัวหน้าเหมอืนกนั แต่จะเห็นได้ว่าบทบาทของ 

ประธานบริษัทและกปัตนันัน้แตกต่างกนั  วธิโีค้ชผู้ทีอ่ยู่ใต้บงัคบับญัชา 

ก็ย่อมแตกต่างออกไปตามสถานะของหัวหน้าด้วยเช่นกัน  กล่าวคือ 

ความเป็นกัปตนันัน้ดงึข้อดขีองการได้ท�างานร่วมกนักบัสมาชกิหน้างาน 

จริงมาเป็นจดุแข็งในการเป็นผู้น�าได้  ขอให้ลองสร้างความเป็นผู้น�าเช่นนัน้ 

ด้วยการโค้ชดู

ขัดเกลำควำมเป็นกัปตันด้วยกำรโค้ช
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หัวหน้า 4 ขั้น

สิ่งที่ต้องท�ำ

มำลงมือท�ำกันเถอะ

ควำมรู้สึกของหัวหน้ำ

ประธานบริษัท

ผู้จัดการ

กรรมการบริษัท

กัปตัน
หรือหัวหน้าทีม

ชี้แนะแนวทางของบริษัท
และรับผิดชอบผลลัพธ์

บริหารคน สิ่งของ เงิน และเวลา
เพื่อให้งานส�าเร็จ รวมถึงพัฒนาทักษะของลูกน้อง

ชี้แนะแนวทางที่เป็นรูปธรรม
และวางแผนด�าเนินการ

ท�างานร่วมกับทีมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง
ไปพร้อมกับออกค�าสั่ง

ประธำนบริษัท 

ผู้จัดกำร 

กรรมกำรบริษัท

กัปตัน
หรือหัวหน้ำทีม
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	 การโค้ชที่เหมาะสมกับการเป็นกัปตัน
  เม่ือผู้ท่ีเป็นกัปตันเรียนรู้การโค้ชจะได้ประโยชน์หลายอย่าง 

อย่างแรกก็คือ โดยทั่วไปคนที่ท�างานในต�าแหน่งสูงมักไม่เข้าใจความ 

ล�าบากของคนที่อยู่หน้างานจริง แต่การที่กัปตันซ่ึงเป็นผู้ช�า่ชองในการ

ท�างานหน้างานจริงและเข้าใจถงึความล�าบากเหล่านัน้เป็นอย่างด ีแสดง

ความเป็นผู้น�าและดึงเอาศักยภาพหรือไฟในการท�างานของสมาชิกใน

ทีมออกมาด้วยการโค้ช จะท�าให้งานราบร่ืนและสร้างผลงานได้ดีข้ึน 

ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้ความสัมพันธ์ในที่ท�างานดีขึ้นอีกด้วย

  ไม่ว่าใครหากถูกสั่งว่า “ท�านี่สิ ท�านั่นสิ” ด้วยท่าทางเสมือนว่า

ตนอยู่สูงกว่าก็จะรู้สึกต่อต้าน เช่น ในทีมเบสบอล หากถูกโค้ชส่ังว่า 

“วิ่งรอบสนาม 10 รอบ!” นักกีฬาก็อาจคิดว่า “เหนื่อยแทบตายอยู่แล้ว 

ไม่อยากวิง่เลย”  แต่ถ้ากปัตนัทมีซ่ึงถอืเป็นเพือ่นร่วมทมีคนหนึง่บอกว่า 

“เอาละ สุดท้ายแล้ว มาวิ่งรอบสนาม 10 รอบกันเถอะ!” ทุกคนก็จะฮึด

ขึ้นมา 

  การทีก่ปัตนัพดูกบัสมาชกิด้วยมมุมองแบบ “let’s (ท�ำกนัเถอะ)” 

จะกระตุน้สมำชกิในทมีให้เป็นอันหนึง่อันเดยีวกนัมากข้ึน และย่ิงไปกว่านัน้ 

ยังท�าให้บรรยากาศในทีมสดใสขึ้นอีกด้วย

  เม่ือกัปตันได้โค้ชให้สมาชิกในทีม นอกจากสมาชิกในทีมจะ

พัฒนาขึ้นแล้ว กัปตันเองยงัได้เรียนรู้อกีหลายอย่างด้วย ประสบการณ์

การพัฒนาผู้อื่นจะก่อเกิดโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน

ขัดเกลำควำมเป็นกัปตันด้วยกำรโค้ช
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ข้อดีในการเรียนรู้การโค้ชของกัปตัน

เพราะเชี่ยวชาญ
การท�างานหน้างานจริง

พัฒนาผู้อื่น
= พัฒนาตนเอง

บรรยากาศในทีม
สดใสด้วยการใช้มุม
มองแบบ “let’s
(ท�ากันเถอะ)”

การสื่อสารด้วยวิธีโค้ช
ท�าให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น

ข้อดีที่

ข้อดีที่

ข้อดีที่

ข้อดีที่

1

3

2

4

กำรท�ำงำนในทีมรำบรื่น

ตนเองและสมำชิกในทีม
พัฒนำขึ้น

หำกใช้
วิธีโค้ชได้อย่ำง

เชี่ยวชำญจะเกิดผลดี
ดังต่อไปนี้

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สมำชิกในทีมดีขึ้น

ใช้กับเจ้ำนำยของตนเองได้ด้วย
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อย่ำลืมสิ่งที่ต้องยึดถือ 3 ข้อ04
สิ่งที่

ต้องค�ำนึง
ข้อที่

4

เชื่อมั่น ยอมรับ และไว้วางใจให้อีกฝ่ายท�างาน
นอกจากนี้ การคอยติดตามการท�างานของอีกฝ่าย
ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการโค้ชเช่นกัน

	 ทุกคนล้วนมีประกายเพชรอยู่ในตัว
  สิง่ทีต้่องยึดถอืในการโค้ชมีอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ เชือ่มัน่ ยอมรบั และ 

ไว้วำงใจ

  ความหมายหนึ่ งของค�าว ่าเช่ือมั่นคือกำรเช่ือว่ำมนุษย์มี 

ศกัยภำพไม่สิน้สดุ หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ คอืการมคีวามคดิว่า “ไม่มคีน 

ที่ไม่ได้เรื่อง”

  แม้มีสมาชกิในทีมทีด่เูหมือนเป็นคนไม่ได้เร่ือง แต่หากมองเข้าไป 

ลึกๆ จะต้องมีเพชรท่ีส่องประกายอยู่อย่างแน่นอน  การเชื่อม่ันใน 

ศักยภาพของมนุษย์เช่นนี้เป็นพื้นฐานของการโค้ช

  อีกความหมายหนึง่คือ ความเชือ่มัน่ซ่ึงกนัและกนัระหว่างหัวหน้า

กับสมาชิกในทีม หัวหน้าจ�าเป็นต้องได้รับความเชื่อม่ันจากลูกน้อง 

ดังนั้น หัวหน้าจะต้องเชื่อมั่นในตัวลูกน้องก่อน

อย่ำลืมสิ่งที่ต้องยึดถือ 3 ข้อ
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สิ่งที่ต้องยึดถือในการโค้ช	3	ข้อ	 1

สิ่งที่ต้องยึดถือ
ในการโค้ช

เชื่อมั่นในศักยภำพของมนุษย์

ไม่มีคนที่ไม่ได้เรื่อง 
ทุกคนล้วนมีประกายอยู่ในตัว

หากเชื่อมั่นในตัวอีกฝ่าย
ตนเองก็จะได้รับความเชื่อมั่น

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

ยอมรับ

สิ่งที่ต้องยึดถือ 1

ไว้
วำงใจ
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  การจะสร้างความเชือ่มัน่ซ่ึงกนัและกนันัน้ ค�าพดูและการกระท�า 

ต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงต้องท�าให้มากกว่าพูด  ขอให้ค�านึง 

อยู่เสมอว่าหากเอาแต่พูดจาข่มคนอ่ืนแต่ไม่ลงมือท�างาน หรือพูดว่า 

“รู้กันแค่นี้นะ” แต่กลับพูดไปทั่วก็จะไม่ได้รับความเชื่อมั่น 

	 ยอมรับข้อดีและไว้วางใจให้อีกฝ่ายท�างาน
 กำรยอมรบัคอืกำรมองเหน็และนบัถือข้อดขีองอกีฝ่ำย ไม่ว่าใคร 

ก็ล้วนมีข้อดีหรือเอกลักษณ์ของตนเอง ทุกๆ วันทุกคนต่างเรียนรู้และ 

พฒันาตนเองอยู่เสมอ  หัวหน้าทีด่คีอืหัวหน้าทีไ่ม่มองข้ามความก้าวหน้า 

เล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้

  อีกทางหนึ่ง การมองแบบจับผิดหรือการมองแต่ข้อเสียของ 

อีกฝ่ายนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เพราะหากถูกจี้แต่ข้อเสียของ 

ตนเอง ก�าลงัใจในการท�างานจะลดลงและไม่เกดิการพฒันา  การมองให้ 

เห็นข้อดขีองอีกฝ่ายและกล่าวชมอยู่เสมอเป็นสิง่ส�าคญัในการพฒันาคน

 กำรไว้วำงใจคอืกำรไว้ใจให้อีกฝ่ำยท�ำสิง่ใดสิง่หนึง่  การท�าเช่นนี้ 

ได้ต้องมองให้ออก ตัดสินใจ และติดตามผลการท�างาน โดยใช้ทักษะ

การสงัเกตเพือ่ “มองให้ออก” ถงึความเหมาะสมกบังานและจดุแข็งของ

สมาชิกแต่ละคน จากนั้นจึงพิจารณาว่าจะไว้วางใจให้อีกฝ่ายท�าอะไร 

เมื่อไร ถึงขนาดไหน

  การตดัสนิใจคือการตดัใจว่า “ลองให้คนนีท้�างานนีด้ดูกีว่า”  การ 

น�างานทั้งหมดมาท�าเองโดยไม่ปล่อยให้สมาชิกในทีมท�า ด้วยเหตุผล 

อย่ำลืมสิ่งที่ต้องยึดถือ 3 ข้อ
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ที่ว่าท�าเองง่ายกว่า จะท�าให้สมาชิกในทีมไม่ได้พัฒนาศักยภาพ การ

ตัดใจให้สมาชิกลองท�าดูจึงถือเป็นสิ่งส�าคัญ

  อย่างไรกต็าม หัวหน้าจะมอบหมายงานให้อีกฝ่ายท�าแล้วปล่อยปละ 

ละเลยไม่ได้  หัวหน้าจ�าเป็นต้องติดตามผลการท�างานโดยการถามถึง 

ความคืบหน้าในปัจจุบัน หรือดูว่ามีความตั้งใจแค่ไหน เช่น “ท�าแล้ว 

เป็นอย่างไรบ้าง มตีรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่า” หรือ “ตอนนีท้�าถงึไหนแล้ว 

พยายามต่อไปนะ”
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สิ่งที่ต้องยึดถือในการโค้ช	3	ข้อ	 2

มองเห็นและนับถือในข้อดีของอีกฝ่ำย

 มองให้ออก

 ตัดสินใจ

 ติดตำมผลกำรท�ำงำน

ไม่ว่าใครก็ล้วนมีข้อดีหรือเอกลักษณ์ของตนเอง
ทุกๆ วันทุกคนต่างเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ไว้วางใจให้อีกฝ่ายท�าอะไร
เมื่อไร ถึงขนาดไหน

ตัดใจมอบหมายงานให้อีกฝ่ายท�า

ตรวจสอบสถานการณ์และอารมณ์ของ
อีกฝ่ายด้วยการถามค�าถาม เช่น
“มีตรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่า”
“ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง”
“พยายามต่อไปนะ!”

ยอมรับ

ไว้
วำงใจ

สิ่งที่ต้องยึดถือ 2

สิ่งที่ต้องยึดถือ 3

อย่ำลืมสิ่งที่ต้องยึดถือ 3 ข้อ
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34 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

เลือกวิธีสอนที่เหมำะกับ
สมำชิกในทีมแต่ละคน05

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่
5

สอนสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคล
และสอนยากขึ้นตามพัฒนาการของอีกฝ่าย

	 พื้นฐานของการโค้ชคือการสอนเป็นรายบุคคล
  การสอนในโรงเรียน อาจารย์ 1 คนสอนนกัเรียนทกุคนด้วยเนือ้หา 

เดียวกัน วิธีเดียวกัน และระยะเวลาเท่ากัน นี่คือการสอน (teaching)

  แต่การโค้ชเป็น “การสอนรายบุคคลโดยเปลี่ยนเนื้อหา วิธี และ 

ระยะเวลาในการสอนให้เหมาะกบัอีกฝ่าย” กล่าวคือ สอนคณุ A ด้วยวธิ ี

ทีเ่หมาะกบัคณุ A และสอนคณุ B ด้วยวธิทีีเ่หมาะกบัคณุ B นีค่อืการโค้ช

  สิ่งส�าคัญในการสอนเป็นรายบุคคลมีอยู่ 3 ประการ คือ

 1. ดึงจุดแข็งของอีกฝ่ำยออกมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  การดุคุณ A ที่เป็นคนสดใสแต่ท�างานผิดพลาดเยอะว่า “มีแต่ 

ข้อผิดพลาดอีกแล้ว” ไม่ช่วยให้คุณ A ท�าผิดน้อยลง ก่อนอ่ืนควรยอมรับ 

ในข้อดีของคุณ A ที่เป็นคนสดใสก่อน
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สิ่งส�าคัญในการสอนสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคล	 1

สดใส
แต่ท�างานผิดพลาดเยอะ

มีความรู้มาก
แต่ไม่กล้าลงมือท�า

อารมณ์รุนแรง
และขี้โมโห

• ชมที่เป็นคนสดใส
• คอยตรวจสอบ
  ความถูกต้อง
  ระหว่างท�างาน

• ชมที่มีความรู้มาก
• คอยสนับสนุน
  ให้อีกฝ่ายลงมือท�า
  โดยเริ่มจาก
  ก้าวเล็กๆ

• เลือกเวลาที่จะ
  เข้าไปคุยด้วยดีๆ
• หากอีกฝ่ายโมโห
  ให้ฟังอีกฝ่ายพูด
  จนกว่าจะพอใจ

วิธีสอน วิธีสอน วิธีสอน

หัวหน้า

สอน

คุณ A คุณ B คุณ C

เลือกวิธีสอนที่เหมำะกับสมำชิกในทีมแต่ละคน
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36 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

 2. ปรับวิธีและเนื้อหำกำรสอนให้เหมำะกับแต่ละคน

  ทุกคนย่อมมีบุคลิกที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ต้องเลือกวิธีสอนที ่

เหมาะกับอีกฝ่าย เช่น ส�าหรับคณุ B ท่ีมคีวามรู้มากแต่ไม่กล้าลงมือท�า 

เราอาจต้องชมท่ีเขามีความรู้มากและคอยสนับสนุนให้ลงมือท�า  ส่วน 

กรณีของคุณ C ที่เป็นคนอารมณ์รุนแรง โมโหง่าย อาจต้องเลือกเวลา 

ทีจ่ะเข้าไปคยุด้วย หรือถ้าคณุ C โมโห เราอาจต้องฟังอีกฝ่ายพดูจนกว่า 

จะพอใจก่อน

 3. ปรับเปลี่ยนวิธีอยู่เสมอ

  แน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้วิธีที่เหมาะสมตั้งแต่แรก หากลองโค้ช 

แล้วพบว่าไม่ราบร่ืนก็ลองปรับเปลี่ยนวิธี  เพราะการลองผิดลองถูกจะ

ช่วยให้การโค้ชมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 ตั้งเป้าหมายให้ยากขึ้นตามทักษะของผู้เรียนรู้
  การสอนคณุ A ในแบบทีเ่หมาะกบัคุณ A และสอนคณุ B ในแบบที ่

เหมาะกบัคณุ B หรือการ “ปรับเปล่ียน" คอืพืน้ฐานของการโค้ช แต่แม้จะ 

เป็นการสอนคุณ A เพียงคนเดียวก็จ�าเป็นต้อง “อัปเกรด” ไปตาม 

พัฒนาการของคุณ A เช่น ในช่วงแรกอาจเป็นการจับมือสอนอย่าง 

ละเอียดและให้ค�าสั่งที่เป็นรูปธรรม 

  หากสมาชิกในทีมท�าได้ควรลองตั้งเป้าหมายเล็กๆ ง่ายๆ  ที่ 

อีกฝ่ายจะท�าได้ส�าเร็จอย่างแน่นอน  เม่ือสมาชิกในทีมท�าส�าเร็จก็ควร 

กล่าวชมเพื่อสร้างความมั่นใจและให้ตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง การท�า 

เช่นนี้จะกระตุ้นให้อีกฝ่ายเป็นคนที่ลงมือท�าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
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สิ่งส�าคัญในการสอนสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคล	 2

ดึงจุดแข็งของอีกฝ่ำยออกมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กล่าวชมข้อดีของอีกฝ่าย

1

2

3

ปรับวิธีและเนื้อหำกำรสอนให้เหมำะกับแต่ละคน
พิจารณาวิธีในการสอนแต่ละคน

ปรับเปลี่ยนวิธีอยู่เสมอ
ลองผิดลองถูกเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ลองท�าแบบนี้ดูนะ

ก่อนอื่นลองท�างานนี้ดูนะ

มาถึงตรงนี้แล้ว
อยากจะลองท�าอะไร

ให้ค�ำสั่งอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรสอน

ให้ลองท�ำเป้ำหมำยง่ำย ๆ ให้ส�ำเร็จ

ให้ตั้งเป้ำหมำยด้วยตนเองอัป
เกร

ด

เลือกวิธีสอนที่เหมำะกับสมำชิกในทีมแต่ละคน
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คลำยข้อสงสัยในกำรโค้ช!

ควรท�ำอย่ำงไรกับสมำชิกในทีม
ที่เบื่อง่ำย เมื่อถึงช่วงบ่ำยก็เริ่ม
ไม่มีสมำธิในกำรท�ำงำน

Q&A เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหำ 1
Q

A

QUESTION

ANSWER

  ทั้งที่ตอนแรกท�าได้ดี แต่เม่ือผ่านไปไม่นาน 

ก็เร่ิมเบ่ือและไม่มีสมาธิ ความสนใจเปล่ียนไปมา 

อยู่ตลอด พอให้เร่ิมท�างานใหม่ เมือ่ผ่านไปสกัพกั 

ก็จะเร่ิมท�าอย่างส่งๆ  เคยเผลอโกรธข้ึนมาว่า 

“คนคนนีมี้ความรับผิดชอบบ้างหรือเปล่า!” กบัสมาชกิในทมีทีเ่ป็นเช่นนี ้

หรือไม่ แต่ความเบื่อง่ายและเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเป็นนิสัยที่ติดตัว 

มา แม้จะโกรธไปกไ็ม่ท�าให้อะไรดข้ึีน

  สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับหัวหน้า อย่างแรกคือการเป็นคนสนใจและคิด 

ในแง่บวก  อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟังส่ิงท่ีอีกฝ่ายพูดและสังเกตอีกฝ่าย 

ให้ด ีการสงัเกตระยะเวลาทีอี่กฝ่ายมสีมาธต่ิอเนือ่งและช่วงเวลาทีอี่กฝ่าย 

เร่ิมเบือ่ จะเป็นก้าวแรกสูก่ารแก้ไขปัญหา ลองจบัจงัหวะของอีกฝ่ายให้ได้ 

เช่น เขามสีมาธต่ิอเนือ่งได้ประมาณ 90 นาท ีหรือตอนเช้าเขาท�างานได้ด ี

แต่เมือ่เลยเทีย่งไปแล้วประสทิธภิาพจะเร่ิมตก  จากนัน้จงึเข้าไปพดูคุย 

ในเวลาทีค่ดิว่า “เร่ิมไม่มีสมาธแิล้ว” เพือ่ดงึสมาธกิลบัมา 

COLUMN
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ลองเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ

เมื่อสังเกตว่ำอีกฝ่ำยเริ่มไม่มีสมำธิ

  ในเวลาเช่นนี้ วิธีท่ีใช้ได้ผลคือการเข้าไปบอกว่า “ลองตรวจทาน 

ตรงนีด้อีูกทนีะ” เมือ่อีกฝ่ายได้ยินดงันีก้จ็ะรู้สึกตวัว่า “เร่ิมเหม่อไปตัง้แต่

เม่ือไรก็ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว ต้องตั้งใจหน่อย” แต่ไม่ควรบอกว่า “ตรงนั้น

ระวัง อย่าท�าพลาดล่ะ”  เนื่องจากคนเราเม่ือได้ยินค�าว่าท�าพลาดแล้ว 

จะท�าพลาดข้ึนมาจริงๆ ได้ง่าย จึงควรใช้ค�าที่มีความหมายในทางบวก 

เช่นค�าว่า "ตรวจทาน"
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