
จลสารคนสภา
ปีที่ 11 ฉบับที ่2 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ ์พ.ศ. 2557 

โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคต ิ
และวัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร (เติมฝันปันน�้าใจ
ให้น้องไทยในชนบท)
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุน
การศึกษา

 และ กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคต ิการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

เวลามีปัญหา แก้ที่ตัวเรา ไม่ใช่โทษคนอื่น
ถ้าเรามัวแต่โทษคนอื่น แก้ไขที่คนอื่น คนอื่นดีหมด แต่เรายังแย่เหมือนเดิม  

สมคิด ลวางกรู 



การสอนงาน เพื่อพัฒนาผลงาน 
(Coaching for Performance)  
................................. ท�ำกันอย่ำงไร?

	 ในยุคนี้ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป ็นเรื่องที่ ได ้รับความนิยม	และความส�าคัญ 
อย่างมากในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ดังจะสังเกตได้จากเครื่องมือในการพัฒนาใหม่	ๆ 
ที่ถูกพัฒนาออกมา	ตั้งแต่เรื่องของ	Competency	ไปถึงเรื่องของ	Training	Roadmap 
ไปเรื่องของ	IDP	หรือแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล	นอกจากแผนการพัฒนาแล้ว	วิธีการ 
พฒันาบคุลากรกไ็ด้รบัการพฒันาขึน้อกีหลายวธินีอกเหนอืไปจากการฝึกอบรม	ดัง่ในอดตีท่ีนิยมกันมาก 
ในยคุนีเ้ครือ่งมอืการพฒันาทีไ่ด้รบัความนยิมมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ	Coaching	ลักษณะของการ	
Coaching	นั้นมีอยู่หลายรูปแบบนะครับ	เท่าที่ผมเคยเห็นมาก็มี

 การ Coaching เพือ่พฒันาผลงานนีเ้องทีปั่จจุบนัได้รับความนยิมมากขึน้ เพราะเป็นวธิกีารทีส่ามารถพัฒนาบุคลากร 
ได้อย่างตรงประเด็น และไม่มีต้นทุนท่ีสูงเหมือนกับการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เนื่องจากคนที่จะเป็น Coach นั้นจะเป็น 
บุคลากรในองค์กรเอง เช่น ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือช�านาญในเรื่องนั้น ๆ
 เรื่องของการ	Coaching	นั้น	ในปัจจุบันยังมีคนเข้าใจผิดอยู่มาก	เพราะภาษาไทยแปลว่าการสอนงาน	พอเจอค�าว่าสอนงาน	 
ก็เคยคิดไปว่า	การที่บุคลากรมานั่งเรียนกับหัวหน้า	หรือการที่บุคลากรมาท�างานแล้วก็มี	On-the-job	training	ก็เป็นการสอนงาน	 
ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้วมันไม่ใช่ทั้งหมด	 การ	 Coaching	 นั้นมันเป็นอะไรที่ลึกกว่าการสอนปกติครับ	 มันเป็นทั้งการให้เทคนิคการท�างาน	 
การเปลี่ยนแปลงความคิดใหม ่ๆ	ในการท�างาน	รวมถึงเป็นการสร้างนิสัยใหม ่ๆ	ในการท�างานให้เกิดขึ้นด้วย
 ดังนั้นคนที่เป็น coach นั้นอาจจะไม่เก่งในเรื่องของเทคนิคในการท�างานก็ได้ แต่ต้องมีตรรกะในการคิดเก่งคิดเก่ง
วิเคราะห์ เพื่อดูว่าคนที่เราก�าลัง coach นั้นมีพื้นฐานอย่างไร ต้องเรียนรู้ด้วยวิธีใด และจะท�าอย่างไรให้เขาเกิดการพัฒนา
ให้มากขึ้น แต่ถ้า Coach คนไหนที่เก่งทั้งเรื่องงานด้วยก็จะยิ่งดี เพราะจะเป็น coach ที่ครบถ้วนในทุกด้าน

Coaching	for	Performance  ส ่ ว น ใหญ ่ ก็ จ ะ เ ป ็ น แน วท า ง ที่ หั วหน ้ างานเป ็นผู ้  Coach ลูกน ้อง ของตนเอง เพ่ือให้เกดิการพัฒนาการท�างาน และผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องที ่Coach ก็มักจะเป็นเรื่องงานและเรื่องที่ เกี่ ยวเนื่องกับงาน โดยมากก็จะอาศัย competency ขององค์กรทีท่�าไว้เป็นพืน้ฐาน ส�าคัญในการ Coach ประเด็นที่มักจะถูก น�ามา Coach ก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะผู้น�า การตัดสินใจ การบริหารจัดการ หรือ แม้กระทั่งเรื่องของ เทคนิคในการท�างานรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ผมเรียกของผมเองว่าเป็นการ Coaching เพื่อพัฒนา ผลงานของบุคลากรให้ดีขึ้น (อาจจะไม่ถูกตามหลักทฤษฎีเรื่องนี้นะครับ)

Life	Coach 
 การ Coaching ในลักษณะนี้ จะเน้นไปที่ 
การพฒันาตนเองเป็นหลกั กล่าวคอื จะเป็นเรือ่งของ 
การเข้าใจตนเอง การสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับ 
ตนเอง การค้นหาตวัเองให้เจอว่าตนเองเป็นคนอย่างไร 
มีเป้าหมายของชีวิตอย่างไร ตัว coach ก็จะเป็นคน
คอยสอบถาม แนะน�า ให้ค�าปรึกษา จนกระทั่งเรา
รู้จักตัวเราเองมากขึ้น
 ส�าหรับบทความในฉบับนี้ผมจะเน้นไป
ในเรื่องของ Coaching ส�าหรับการพัฒนาผลงาน 
บุคลากรมากกว่า เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และถนัด
มากกว่าเรื่องของการค้นหาตนเอง



ลองมาดูแนวทางการ Coaching เพื่อปรับปรุงผลงานกันสักหน่อยนะครับ
ว่าจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้าง....

1.	พิจารณาหา	Gap	จากผลงาน	และ	Competency	
ของบุคลากร 
 ส่ิงแรกทีจ่ะต้องท�าก่อนเรือ่งอืน่เลยกค็อื จะต้องรูว่้า บคุลากร
คนน้ันยงัขาดอะไร และต้องพฒันาอะไร การทีจ่ะรูไ้ด้นัน้กต้็องพจิารณา 
จากผลงานทีผ่่านมา ดงันัน้ระบบการประเมนิผลงานขององค์กรจะต้อง 
ดีพอสมควร ไม่ใช่เป็นแค่ระบบประเมินแบบนึกหน้าให้คะแนน เพราะ
ถ้าเป็นอย่างหลัง เราจะไม่ทราบเลยว่า บุคลากรแต่ละคนนั้นมีจุดแข็ง 
จุดอ่อนในเรื่องอะไร และมีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้ผลงาน
ดีขึ้น โดยส่วนใหญ่เวลาวิเคราะห์หาประเด็นที่ต้องพัฒนา ก็มักจะดู
จากผลงาน KPI ที่ก�าหนดไว้ กับผลที่ท�าได้ว่าเป็นอย่างไร ยังต้องเติม
อะไร เพิ่มอะไรบ้าง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะต่าง ๆ ในการท�างาน และ
อีกเรื่องที่จะต้องพิจารณาประกอบก็คือ Competency ของบุคลากร 
ว่าในปีที่ผ่านมาเขายังขาดอะไร ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมอะไรตาม 
Competency ที่คาดหวังไว้ เมื่อวิเคราะห์พบแล้ว เราก็จะได้สิ่งที่ 
จะต้องพัฒนาของบุคลากรคนนั้น ทั้งนี้ ก็เพื่อท�าให้ผลงานในปีถัดไป 
ดีขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หาสิ่งที่ต้องพัฒนา เพื่อให้บุคลากรเติบโตไป
ตามสายอาชีพที่ก�าหนดไว้

2.	จัดล�าดับความส�าคัญของเรื่อง ที่จะต้องพัฒนา 
 หลังจากที่ เราวิ เคราะห์ผลงานบุคลากรแล้ว และพบส่ิงที่จะต้องพัฒนาเรียบร้อยแล้ว โดยปกติ จะมีเรื่องที่ต ้องพัฒนาเยอะมาก ตามสไตล์ของหัวหน้า ที่อยากจะเห็นผลงานที่ดีข้ึนจากบุคลากร ถ้าเรื่องที่ต้องพัฒนาเยอะเกินกว่า 10 เรื่อง ผมคิดว่าใน 1 ปีจะไม่สามารถพัฒนาได้ครบทุกเรื่องแน่นอนครับ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องท�า ก็คือ การวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของเรื่องที่จะต้องพัฒนา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบุคลากรว่า เรือ่งไหน ทีเ่ป็นเรือ่งด่วนทีจ่ะต้องพฒันาทนัท ีเรือ่งไหนรอได้ เรื่องไหนที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผลงานบุคลากรมากนัก โดยทั่วไปจ�านวนเรื่องที่จะวางแผนพัฒนาบุคลากรนั้นใน 1 ปี มักจะ ไม่เกิน 5 เรื่องหลัก ๆ เพื่อที่จะได้พัฒนา ให้ครบทุกเรื่อง

3.	เลือกวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะพัฒนา 
 หลงัจากทีไ่ด้หวัข้อและเรือ่งทีต้่องพฒันาบคุลากรแล้ว สิง่ถัดไปท่ีจะต้องท�าก็คอื พจิารณาว่า เรือ่งท่ีต้องพฒันาแต่ละเรือ่งนัน้  
จะต้องใช้วธิกีารพฒันา และเครือ่งมอื ในการพฒันาอะไรทีจ่ะเหมาะสมทีส่ดุ การทีจ่ะหาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมนัน้จะต้องวเิคราะห์ให้
ออกว่า เรือ่งทีบ่คุลากรคนนัน้ต้องพฒันานัน้ เป็นเรือ่งของความรู ้ ทักษะ หรอืพฤตกิรรมในการท�างาน เนือ่งจากแต่ละลกัษณะจะใช้
เครือ่งมอืทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ถ้าเป็นความรู ้(Knowledge) เครือ่งมอืท่ีเหมาะสมส�าหรบัการเพิม่ความรู ้ก็อาจจะส่งไปอบรม หรอื
ให้อ่านหนงัสอื ศกึษาด้วยตนเอง เป็นต้น ส่วนถ้าเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งของทักษะท่ีเราต้องการพฒันาบุคลากร ก็อาจจะต้องใช้เครือ่งมอือาทิ 
การมอบหมายงาน การ Coaching เป็นต้น

4.	วางแผนการ	Coaching 
 ถ้าเครื่องมือนั้นเป็นการ Coaching สิ่งที่หัวหน้าจะต้องท�าต่อก็คือ วางแผนการ Coaching กับบุคลากร โดยจะต้อง 
ก�าหนดเร่ืองที่จะ Coach ในประเด็นต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น Coach เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ดีข้ึน หรือ Coach เพื่อให้ 
มีความช�านาญในการน�าเสนองานมากขึ้น หรือ Coach เพื่อให้มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดีข้ึน ฯลฯ นอกจากการ 
ก�าหนดเรื่องแล้ว สิ่งถัดไปที่จะต้องก�าหนดให้ชัดเจน ก็คือ จะ Coach กันอย่างไร เช่น ทุกวันก่อนเลิกงาน 1 ชั่วโมงให้มาคุยกัน  
เพื่อที่จะ Coach กันในประเด็นเหล่านี้ บุคลากรก็จะน�าเอาเรื่องงาน ปัญหาในประเด็นนั้น มาพูดคุยหารือกับผู้ Coach  
ส่วนผู้ Coach เองก็จะฟัง และให้ค�าแนะน�า สอนงาน รวมทั้งอาจจะใช้ค�าถาม เพื่อให้บุคลากรได้คิดต่อยอดเองได้ เพื่อเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเทคนิคการ Coach ต่าง ๆ เหล่านี้ ไว้ผมจะน�ามาเขียนให้อ่านอีกครั้งนะครับ

 สิ่งที่จะต้องท�าก็คือ คนที่เป็น Coach จะต้องสังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่องที่ Coach ว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ีตกลงร่วมกันหรือไม่ พร้อมท้ังให้ Feedback และสอบถาม 
ถึงความรู้สึกของบุคลากรว่าเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกถึงความคืบหน้า หรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง ฯลฯ

 นี่ก็คือ การ Coaching เพื่อสร้างผลงาน ซึ่งผลสุดท้ายก็คือ บุคลากรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างาน
ได้ตามที่ตกลงกันไว้ และสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาผลงานของตนเองได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ 
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรได้อีกทางหนึ่งครับ

อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com
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ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกับการเป็น Coach ที่ดี

 ต่อเนื่องจากหน้า	2	–	3	ที่เกี่ยวกับการ	Coaching	เพื่อพัฒนาผลงาน	องค์กรที่มีการน�าเอา	Competency	มาใช้เพื่อ
การพัฒนาผลงานบุคลากรนั้น	มักจะหนีเครื่องมือการพัฒนาตัวหนึ่งไม่พ้น	ก็คือ	Coaching	เพราะถือเป็นบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
งาน	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน	และผู้บริหารที่ต้องบริหารผลงานบุคลากร	จะต้องท�าหน้าที่เป็น	Coach	ที่ดีด้วย

 แต่หวัหน้างาน ผู้บังคบับัญชากลุม่งาน และผูบ้รหิารทกุคนสามารถเป็น Coach ทีด่ไีด้จรงิๆหรอื ค�าตอบกค็อื “ได้ครบั”
เพียงแต่ละคนอาจจะต้องใช้เวลาที่แตกต่างกันในการพัฒนาทักษะการ Coach บางคนอาจจะเร็วมาก บางคนก็ต้องฝึกฝน 
อยู่พอสมควร บางคนฝึกเท่าไหร่ก็เป็น Coach ไม่ได้เลยก็มี ดังนั้นการที่องค์กรต่าง ๆ น�าเอาเครื่องมือเรื่องของการ Coaching 
มาใช้ในการพัฒนาผลงานของบุคลากรนั้น ก็ต้องอย่าลืมพัฒนาทักษะการ Coach ให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ อย่าคิดไปเองว่า 
คนเหล่านี้พอเป็นหัวหน้าแล้วทักษะการ Coach จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับ ด้วยเหตุดังกล่าว 
ก็เลยท�าให้บางองค์กรผู้บริหารระดับสูงเกิดความรู้สึกว่า ท�าไมเราใช้ระบบการบริหารผลงานแล้ว แต่ท�าไมบุคลากรกลับไม่เห็น 
ได้รับการพัฒนาอะไร หรือเราพยายามให้หัวหน้าท�าการ Coach ลูกน้องของตนเองแล้ว แต่ท�าไมลูกน้องก็ยังไม่สามารถท�างาน 
ได้อย่างที่ต้องการ  ค�าตอบก็คือ ผู้บังคับบัญชาคนนั้น Coach ไม่เป็นนั่นเองครับ

แล้วการ	Coaching	คืออะไรกันแน่
 1. การ Coach จะเป็นอะไรที่ลึกกว่าการสอนงานมากมายครับ บางคนคิดว่าการที่ตนเองไปยืนพูดยืนบรรยายอยู่หน้าห้อง
ประชุมเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจวิธีการท�างาน และเทคนิคในการท�างานต่าง ๆ นั่นคือการ Coach
 2. บางคนคิดว่า ทุกวันตอนเช้าจะต้องมีการพูดคุยกับบุคลากรก่อนเริ่มงานทุกวัน ที่เรียกกันว่า Morning Talk นั้น ก็คือ
การ Coach แล้ว
 3. บางคนคิดว่า การที่เขาสาธิตการท�างานให้ดูเป็นตัวอย่าง นั่นก็เป็นการ Coach แล้วอีกเช่นกันแต่จริง ๆ แล้ว 3 ข้อ 
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่ใช่การ Coaching เลยครับ เป็นเพียง Teaching, Meeting เท่านั้น

แล้วการ	Coaching	มันต้องเป็นยังไง ลองนึกภาพของ Coach นักกีฬาสิครับ เขาท�าอะไรบ้าง สิ่งที่ Coach ส่วนใหญ่เขาท�าก็คือ
 1. พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ของนักกีฬาแต่ละคนในทีม เพื่อดูว่า Coach จะสามารถเสริมจุดแข็ง และอุดจุดอ่อนของ
แต่ละคนได้อย่างไร
 2. มีการพูดคุยกันกับนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาลองประเมินตนเองว่ามองตนเองเป็นอย่างไร อยากจะประสบความส�าเร็จ 
ในระดับใด และมีช่องว่างตรงไหนที่จะต้องเติมบ้าง เพื่อท�าให้ผลงานออกมาประสบความส�าเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดย Coach เองก็
จะฟังอย่างตั้งใจ และพยายามเข้าใจมุมมองของนักกีฬาว่ามองตนเองอย่างไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ Coach ต่อไป 
 3.  มีการวางแผนการพฒันานกักฬีากนัล่วงหน้า ว่าในปีนีจ้ะต้องพฒันาอะไร จะต้องต่อยอดในเรือ่งอะไรเพือ่ให้ผลงานออกมา 
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และมีการก�าหนดตารางเวลาเพื่อการพัฒนากันอย่างจริงจัง
 4. ให้เทคนคิวธิกีารต่าง ๆ เพือ่เสรมิจดุแขง็ และอดุจุดอ่อนท่ีม ีCoach จะศกึษาแง่มมุต่าง ๆ ท่ีได้จากผลการวเิคราะห์ในข้อแรก 
ข้างตนของนักกีฬา จากนัน้กจ็ะเริม่ทดลองให้เปลีย่นเทคนคิการเล่น โดยเอาจดุแขง็ทีม่มีาเสรมิและพยายามหาและทดลองการเล่นแบบใหม่ ๆ  
เพื่ออุดจุดอ่อนที่มีอยู่เช่นกัน จากนั้นก็ให้ซ้อมบ่อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้คือทักษะ ทักษะจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้มันบ่อยๆ ได้ฝึกบ่อยๆ 
 5.  ประเมนิผลการ Coach จากนัน้ Coach กจ็ะประเมนิผลดวู่า ผลงานโดยภาพรวมดขีึน้หรอืไม่ และนกักฬีาได้น�าเอาเทคนคิใหม่ๆ  
เหล่านัน้ไปใช้แล้วเกดิผลอย่างไร จะต้องเอาผลดังกล่าวมาวเิคราะห์ต่อ แล้วกน็�าไปให้ Feedback แก่นกักฬีาแต่ละคน เพือ่เป็นข้อมลู 
ในการพัฒนาต่อไป
 6. ให้ก�าลังใจ อีกหน้าที่หนึ่งของ Coach ที่ดี นอกจากเรื่องของเทคนิคต่างๆ แล้ว ก็ต้องมีการเสริมก�าลังใจเสริมเรื่องของพลัง  
และความมุง่มัน่ในการแข่งขนัด้วย จะต้องเป็นทีป่รกึษาทีด่ ีเป็นผูส้อนให้คดิ ให้แนวคดิ และแรงบนัดาลใจกบันกักฬีาคนนัน้อย่างต่อเนือ่ง  
เพื่อให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นนักกีฬาระดับโลก
เมื่อมองเห็นแนวทางในการ Coach ของ Coach นักกีฬา ลองเอามาปรับใช้กับการท�างานของเราเองก็ได้ครับโดยเปลี่ยนค�าว่า  
“นักกีฬา” เป็น “บุคลากร” แล้วก็เริ่มลงมือ Coach บุคลากรตามแนวทางข้างต้น นี่ถึงจะเรียกว่าเป็น Coach ที่แท้จริง
Coach กนัจรงิๆแล้ว สิง่ท่ีบุคลากรจะได้นัน้ ไม่ใช่แค่เพยีงความรูท้กัษะทีดี่ขึน้ แต่จะได้แนวคิด และวธิกีารท�างานทีดี่ ทีถ่กูต้องมาด้วย  
และที่ส�าคัญ Coach กันจริงๆ แล้ว พฤติกรรมของบุคลากรคนนั้น จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
มีเทคนคิการ Coach อกีแบบหนึง่ทีเ่หมาะกบับคุลากรท่ีมีความรูแ้ละมีทักษะท่ีดีอยู่แล้ว ซึง่เราเรยีกว่า การ Coach แบบใช้ค�าถาม 
ถามบคุลากรไปเรือ่ยๆ ทลีะประเดน็ เพือ่ให้บคุลากรฝึกคิด ฝึกตัดสนิใจ พรุง่นีผ้มจะลองน�าเทคนคิการ Coach ท่ีเรยีกกว่า GROW มา
เล่าสูก่นัฟัง เผือ่จะเป็นแนวทางให้ท่านผูอ่้านน�าไปประยุกต์ใช้ในการ Coachลกูน้องของตนได้ครบั

อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com



โครงการเสริมสร้างค่านิยม	ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร	
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 5. ประเมินผลการ Coach จากน้ัน Coach ก็จะประเมินผลดูว่า ผลงานโดยภาพรวมดีขึ้นหรือไม่          
และนักกีฬาได้นําเอาเทคนิคใหม่ๆ เหล่าน้ันไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไร จะต้องเอาผลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อ แล้วก็
นําไปให้ Feedback แก่นักกฬีาแต่ละคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 6. ให้กําลังใจ อีกหน้าที่หนึ่งของ Coach ที่ดี นอกจากเรื่องของเทคนิคต่างๆ แล้ว ก็ต้องมีการเสริมกําลังใจ 
เสริมเรื่องของพลัง และความมุ่งมั่นในการแข่งขันด้วย จะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดี เป็นผูส้อนให้คิด ใหแ้นวคิด และแรง
บันดาลใจกับนักกีฬาคนนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้พร้อมที่จะ
เป็นนักกีฬาระดับโลก 

เมื่อมองเห็นแนวทางในการ Coach ของ Coach นักกีฬา ลองเอามาปรับใช้กับการทํางานของเราเองก็ได้ครับ    
โดยเปลี่ยนคําว่า “นักกีฬา” เป็น “บุคลากร” แล้วก็เริ่มลงมือ Coach บุคลากรตามแนวทางข้างต้น นี่ถึงจะเรียกว่า
เป็น Coach ทีแ่ท้จริง 

Coach กันจริงๆแล้ว สิ่งที่บุคลากรจะได้นั้น ไม่ใช่แค่เพียงความรู้ทักษะที่ดีขึ้น แต่จะได้แนวคิด และวิธีการทํางาน   
ที่ดี ที่ถูกต้องมาด้วย และที่สาํคัญ Coach กันจริงๆ แล้ว พฤติกรรมของบุคลากรคนนัน้ จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

มีเทคนิคการ Coach อีกแบบหนึ่งที่เหมาะกับบุคลากรทีม่ีความรู้และมทีักษะที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งเราเรียกว่า การ Coach 
แบบใช้คําถาม ถามบุคลากรไปเรื่อยๆ ทีละประเด็น เพื่อให้บุคลากรฝึกคดิ ฝึกตัดสินใจ พรุ่งนี้ผมจะลองนําเทคนิค
การ Coach ทีเ่รียกกว่า GROW มาเล่าสู่กันฟัง เผื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้อ่านนําไปประยุกต์ใช้ในการ Coach 
ลูกน้องของตนได้ครับ 

อ้างอิงจาก http://www.bloggang.com 
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โครงการเสริมสร้างค่านิยม	ทัศนคติ	และวัฒนธรรมองค์กร	กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีดี
ขององค์กร	(เติมฝันปันน้�าใจให้น้องไทยในชนบท)	เพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา          
วันศุกร์ที่	21	กุมภาพันธ์	2557	ณ	โรงแรมรอยัล	ไดมอนด์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี
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เรื่องระเบยีบวนิัย  
 สมัยผมเป็นผู้บริหารสนามบินอยู่ต่างประเทศ เจ้านายฝรั่ง เดินมาชี้หน้าด่าผมว่าคุณเป็นผู้บริหารที่เฮงซวย
มากผมตกใจ แต่ก็หัวเราะ แล้วก็สวนคําทันทีทันใดว่า คุณผิดแล้ว นี่แสดงว่าคุณไม่รู้จักผม ทุกคนรู้ว่า ผมคือผู้บริหาร
ที่เก่งที่สุด ประสบความสําเร็จสูงที่สุด ในรุน่เดียวกันที่เข้ามาทํางานพร้อมกัน เขาบอกว่า ผมไม่รู้ว่าคุณสําเร็จยิ่งใหญ่



เรื่องระเบียบวินัย
 สมัยผมเป็นผู้บริหารสนามบินอยู่ต่างประเทศ
เจ้านายฝรั่ง เดินมาชี้หน้าด่าผมว่าคุณเป็นผู้บริหาร 
ที่เฮงซวยมากผมตกใจ แต่ก็หัวเราะ แล้วก็สวนค�าทันท ี
ทนัใดว่าคณุผดิแล้ว นีแ่สดงว่าคณุไม่รูจ้กัผม ทกุคนรูว่้า 
ผมคือผู้บริหารที่เก่งที่สุด ประสบความส�าเร็จสูงที่สุด 
ในรุ่นเดียวกันที่เข้ามาท�างานพร้อมกัน เขาบอกว่า 
ผมไม่รู้ว่าคุณส�าเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหน แต่ในสายตาผม 

คุณคือผู้บริหารที่เฮงซวยที่สุด เฮงซวยยังไง...? ไหนว่ามาซิ
คุณเป็นผู้บริหาร ที่ขาดวินัยวินัยอ่อนมาก

 นี่ถ้าเป็นระเบียบในสนามรบ ทหารที่ขาดวินัย 
เขาจะเอาไปยิงทิ้ง ขืนเสี่ยงใช้ทหารประเภทนี้จะท�าให้กองทัพเสียหาย และพ่ายแพ ้

ในสงครามได้ ผมฟังแล้วตกใจแสดงว่าคนที่ขาดวินัย เฮงซวย และไร้ค่ามาก ผมก็ถาม
ต่อว่า ผมขาดวินัยยังไง..? เขาบอกว่า
 นี่เป็นจุดอ่อนของผู้บริหารไทยทุกคน ที่มันมองเห็นคือ เวลาที่ลูกน้องท�าผิดยืนดูเฉย ไม่เรียกมาว่ากล่าวตักเตือน 
ผมบอกว่ามันเป็นความผิดเล็กน้อยหยุมหยิมเกินไป เขาบอกว่า วันนี้เป็นความผิดเล็กน้อย แต่พรุ่งนี้มันจะใหญ่ขึ้น และถ้า
ยังไม่เตือน เดือนหน้ามันจะใหญ่ขึ้น 30 เท่า และถ้ายังไม่เตือนอีก 3 เดือนมันจะใหญ่มากเป็น 100 เท่า จนท�าให้หลายคน
เดือดร้อน รวมทั้งคุณด้วย และเมื่อถึงวันนั้นมีคนไปเตือนไปลงโทษ ไอ้คนท�าผิด เขาจะถามว่าผมท�าผิดอะไรผมท�าแบบนี้มา 
3 เดือนแล้ว ไม่เห็นมีใครว่าอะไรคุณเป็นใคร มาเสือกอะไรเรื่องของผมเจ้านายผมยังไม่ยุ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครว่ากล่าว
ตักเตือนมันได้ จนกว่าจะเกิดเหตุใหญ่โตจนควบคุมไม่อยู่ (บางอย่างก็กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร) เดือดร้อนกันทั้งองค์กร 
หายนะกันทั่วทั้งประเทศ ผมฟังแล้วยิ้ม ๆ นึกเถียงในใจว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับกูหรอก เพราะกูเก่ง

 หลงัจากนัน้ไม่นานประมาณ 3 หรอื 4 เดอืน ลกูน้องของผมขบัรถชนเครือ่งบนิ น�าหายนะมาสูผ่มและบรษิทัชนดิ
ทีร่บัมอืไม่ทัน สาเหตเุป็นเพราะขาดวนิยั เหมอืนกับทีเ่จ้านายฝร่ังเคยด่าผมไว้เป๊ียบเลย เร่ืองมอียูว่่าทกุเช้าก่อนน�ารถออกไป 
ท�างานในสนามบนิมนัต้องเชค็ความพร้อมของรถ 25 รายการตาม Check list ทีเ่ขาท�าไว้แต่คนไทยเก่งมาก 25 ข้อ เชค็เสรจ็ 
ภายใน 1 นาท ีท�าเครือ่งหมายถกูทัง้ 25 ข้อ ภายใน 1 นาทโีดยไม่ต้องดรูถ แล้วเซน็ชือ่ก�ากบัแสดงว่า เชค็แล้วไม่ต้องเชค็หรอก 
เจ้านายเชค็ท�าไมทกุวนั เมือ่วานกเ็ชค็แล้ว เมือ่คนืนี ้รอบกลางคนืกเ็ชค็แล้วรถไม่มปัีญหาหรอกท�าไมถงึต้องเชค็ทกุวนั  มนับ่อย 
เกนิความจ�าเป็น ผมกพ็ยกัหน้าเหน็ด้วย พอรถชนเครือ่งบนิกท็�าการสอบสวนปรากฏว่ารถคนันีไ้ม่ได้เชค็สภาพนานกว่า 
6 เดือนแล้ว แต่มนัมบีนัทกึว่า เชค็วนัละ 2 ครัง้ทกุวนั ตลอด 6 เดือนเต็ม เพราะมนัใช้วธิเีช็คแบบเดียวกัน คือขดีเฉพาะ 
Check list...แต่ไม่ได้ตรวจสภาพรถจรงิๆ...

 จากเหตุการณ์วันนั้นผู้เกี่ยวข้องถูกลงโทษกันถ้วนหน้า ผมในฐานะผู้บริหาร ที่รับผิดชอบในวันนั้นเกือบถูกไล่ออก 
ดแีต่ว่ากรรมเก่าทีท่�าไว้ด ีคอืประวตัแิละผลงานของผมยอดเยีย่มมาตลอด เลยช่วยให้รอดไปได้ครัง้หนึง่คนไทยทัง้หมด ทีท่�างาน 
ที่นั่นเสียศักดิ์ศรีอย่างรุนแรงพวกฝรั่งมองคนไทยด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นพวก ไม่ได้เรื่อง ....ซวย ไม่มีวินัยท�าผิด
คนเดียวถูกประนามกันทั่วประเทศ
        ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมให้ความส�าคัญของเรื่องวินัย 
เป็นอันดับหนึ่ง เห็นใครท�าผิดกฎระเบียบผิดวินัย ผมเข้าไปเตือน 
ทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ไม่ว่าความผิดที่ท�านั้นมันจะเล็กน้อย 
แค่ไหน เพ่ือยตุกิารท�าผดิให้หยดุอยูแ่ค่ตรงนัน้ไม่ขยายวงต่อ และได้รบั 
การแก้ไขให้ถูกต้องในการท�าครั้งต่อไป
 แล้วผมกน็�าบทเรยีนทีล่�า้ค่าทีส่ดุในชวีตินีม้าเป็นแบบอย่าง  
ในการเลีย้งลกู ไม่ว่าลกูจะท�าผดิเรือ่งเลก็น้อยแค่ไหนผมจะรบีเข้าไป
เตือน และก�าชับว่าอย่าท�าแบบนี้อีกเด็ดขาดนะลูก ท�าให้ลูกเป็น
คนที่มีวินัยเข้มข้นอะไรไม่ดีอะไรไม่ถูกต้อง ไม่ท�าผู้คนที่อยู่รอบข้าง  
ไม่มีใครเดือดร้อนชีวิตครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์

อ้างอิงจาก สมคิด ลวางกูร


