ณรงควิทย แสนทอง
ผูกอตั้ง Thai Coach

Powerful Coaching Question

“คุณรักลูก
โคช...เปลี่ยนชีวิตไดจริงหรือ?

วันละกี่บาท?”

ได ค รั บ เพราะโค ช เขามี เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มาก
เครื่องมือนี้สามารถเจาะทะลุทะลวงเขาไปในรางกายจิตใจไดดีกวา
เครื่องมือแพทยเสียอีก เครื่องมือที่วานี้คือ “คําถาม” ครับ

“ทาทางคุณจะรักลูกมากเลยนะครับ”

คําถามทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพจะสามารถเจาะลึกเขาไปจนสามารถ
เขาตอบอยางไมลงั เลเลยวารักลูกมากเพราะตัวเขาเองเปนเด็ก
กะเทาะความเชื่อในชีวิตที่ผิด ๆ แรงเจาะของคําถามไปกระแทกความ ทีเ่ คยลําบากมากอน และอยากจะเลีย้ งลูกใหดเี พือ่ ไมใหเจอปญหาชีวติ
คิดที่อยูนิ่ง ๆ เฉย ๆ มานานใหตื่นมาทํางาน เจาะไปทําใหกระเทือนถึง เหมือนที่เขาเคยเจอมา
ความรูส กึ ทีร่ สู กึ แลวอยูเ ฉยไมไดอกี ตอไป ตองลุกขึน้ มาทําอะไรสักอยาง
“ถาจัดลําดับความสําคัญของเรื่องและบุคคลดังตอไปนี้ คุณ
เพื่อตอบสนองคําถามนั้น ๆ
คิดวาอะไรสําคัญที่สุดและอะไรสําคัญนอยที่สุด คือ เหลาเบียร บุหรี่
ผมจึงอยากจะเลาเรื่องคําถามโดนใจที่ผมเคยไปใหคําปรึกษา กาแฟ หวย สังสรรคกับเพื่อน รถยนต บาน ภรรยา ลูก?”
คนบางคนแหงหนึง่ มาเลาใหฟง ครับวาอนุภาพของคําถามทีโ่ ดนใจชวย
เขาตอบผมอยางไมลังเลยเลยวาอันดับหนึ่งคือ ลูก อันดับสอง
ใหชีวิตเขาเปลี่ยนไดอยางไร
คือ ภรรยา ตามมาดวยบาน รถ และสุดทายก็เปนอบายมุข ผมก็เลย
เรื่องมีอยูวาในระหวางที่ผมนั่งคุยกับคน ๆ นี้ ผมพอสังเกตเห็น ถามตอวา
วาเรือ่ งงานเขาก็โอเค แตเรือ่ งสวนตัวดูเหมือนวาเขายังไมคอ ยมีระเบียบ
“ผมรบกวนคุณชวยตีคา ความรักของสิง่ ทีค่ ณ
ุ รักมากทีส่ ดุ จนถึง
วินยั ในชีวติ มากนัก และจับความรูส กึ ไดวา เขาเปนคนรักลูกมากเพราะมี
ลูกเพียงคนเดียว อายุประมาณ 10 ขวบ หลังจากประมวลผลจากขอมูล นอยที่สุดออกมาเปนบาทตอเดือนใหหนอยไดไหมครับ?”
ที่ไดแลว ผมก็เริ่มถามเขาดังนี้
ดูหนาเขางง ๆ วาทําไมตองตีคาความรักออกมาเปนบาทตอ
เดือน แตเขาก็ไมถามอะไร เขาพยายามตอบโดยเริ่มตั้งแตเหลา/เบียร
รักมันเดือนละ 3,000 บาท เพราะดื่มทุกวัน วันละ 100 บาท กาแฟวัน
ละ 50 บาท เดือนละ 1500 บาท ไลมาเรื่อย ๆ จนถึงภรรยา รักเดือนละ
10,000 บาท (ผมแซวเขาเลน ๆ วาเปนความรักภาคบังคับใชไหม เขา
อมยิม้ ) แตพอมาถึงมูลคาความรักลูก เขาหยุดคิดและอึง้ ไปเลย เพราะ
เขาตอบไมไดวา เขารักลูกวันละกีบ่ าท เดือนละเทาไหร เอาเงินตรงไหน
มาบอกวารักลูก ในใจเขาคิดวา...ผมรักลูกจริง ๆ นะทีท่ าํ ทุกอยางทุกวัน
นีก้ เ็ พือ่ ลูกนัน่ แหละ แตคาํ ถามทีผ่ มถามมันทําใหเขารูส กึ ผิด รูส กึ ละอาย
รูส กึ วาทําไมเราคิดไมออก ทําไมเราตอบไมได คําถามนีไ้ ปกระแทกเอา
ความรูสึกที่อยูสวนลึกของจิตใจของเขาอยางแรง จนทําใหจิตใจเขา
ทรุดลงมากองอยูก บั พืน้ เพราะคําถามนีก้ าํ ลังจะฟองวาทีป่ ากคุณบอก
กับผมวารักลูกมากทีส่ ดุ นัน้ แคหลักฐานชิน้ เดียวทีจ่ บั ตองเปนรูปธรรม
ไดนั้นคุณยังตอบไมไดเลย

“

เขาหยุดคิดและอึ้งไปเลย
เพราะเขาตอบไมไดวาเขารักลูก
วันละกี่บาท เดือนละเทาไหร

“

ผมไมปลอยใหเขาอึดอัดกับคําถามนี้นาน เพราะจะทําให
กลายเปนความเครียดแทน ผมจึงถามเขาวา
“ถามจริง ๆ ตอนนี้คุณมีเงินเก็บเพื่อการศึกษาเพื่ออนาคต
ของลูกบางหรือเปลา บอกมาตรง ๆ นะครับ ไมผิดอะไรหรอก ถา
ไมมีเดี๋ยวเราจะมาชวยกันคิดตอวาตอไปจะทํายังไงดี”
สีหนาเขาเริม่ คลายความกังวลลงไดบา ง และตอบผมตรง ๆ
วาไมมีเลยครับ แตกอนก็เคยเก็บนะแตพอจําเปนก็เอาไปใชกอน
ตอนนี้ไมมีเลยครับอาจารย ผมก็เลยถามเขาวา
“สมมติวาชีวิตนี้ยอนกลับไปตั้งแตวันที่ลูกคลอดออกมา
ลืมตาดูโลกตั้งแตวันแรก คุณคิดวาถาคุณรักลูกโดยมีมูลคาเปน
บาทตอวัน คุณคิดวาคุณสามารถรักลูกไดสกั กีบ่ าทตอวัน มากกวา
กาแฟ เหลาเบียรไหม (กระแทกไปอีกหนึ่งดอก)?
เขาตอบวา ผมนาจะรักลูกวันละ 100-200 บาทไดนะครับ
อาจารย
“แสดงวารักเทากับ หรือมากกวาเหลาเบียรใชไหมครับ”
เขาตอบแบบอาย ๆ นิด ๆ ใชครับอาจารย ผมก็เลยอธิบาย
ใหฟงตอไปวา ถาเขารักลูกแคเทากับเหลาเบียรคือ วันละ 100
บาทตัง้ แตวนั แรกทีล่ กู คลอดมา ถึงตอนนีล้ กู อายุ 10 ขวบ เขาตอง
มีมูลคาความรักลูกไมนอยกวา 100 บาท คูณ 365 วัน คูณ 10 ป
เทากับ 365,000 บาท ซึง่ ก็นา จะมากพอทีจ่ ะเปนหลักประกันความ
มัน่ คงใหกบั การศึกษาของลูกไดระดับหนึง่ อยางแนนอน เขานัง่ ฟง
อยางตัง้ ใจและกําลังคิดตาม ดูเสมือนวาเขากําลังตําหนิตวั เองอยู
ลึก ๆ วาทําไมเรือ่ งแคนเี้ ราคิดไมได หรือคิดไดแตทาํ ไมทําไมได เขา
มีปมชีวิตเล็ก ๆ ขึ้นมาเพราะคําถามนี้ ผมก็ไมปลอยใหเขารูสึกผิด
อีกตอไป เลยตัง้ คําถามเชิงแนะนําเพือ่ ใหเขาไถบาปในเรือ่ งนีไ้ ปวา
“ไมเปนไรหรอกถาคุณจะรักลูกวันละ 100 บาทจริง ทํา
ไมยากหรอก แคใชหนี้ความรักลูกที่ผานมาใหครบ 365,000 บาท
หลังจากนั้นก็คอยมาเก็บเงินเพื่อลูกวันละ 100 ตามที่คุณบอกได
หรือคุณอาจจะเริ่มตนใหมตั้งแตวันนี้เปนตนไปก็ยังไมสายนะ”

บทสรุปของการใหคําปรึกษาใน

ครั้งนี้คือ คน ๆ นี้เขาสัญญาวาจะกลับไปเก็บ
เงินเพื่ออนาคตของลูก โดยจะไมนําเอามาใช
กับเรื่องอื่นเดือนละ 5,000 บาท และหลังจาก
ผมติ ด ตามผลไปหนึ่ ง ป พ บว า เขาสามารถ
เก็บเงินเพื่อเปนคาความรักลูกไดปเดียวถึง
100,000 บาท ซึ่งไมนาเชื่อ ผมเลยถามวา
ทําไมเก็บเดือนละ 5,000 บาท ทัง้ ปควรจะเก็บ
ไดแค 60,000 บาท แลวทําไมเก็บไดถึงหนึ่ง
แสนบาท เขามาบอกผมทีหลังวาหลังจากคุย
กับผมแลวเขารูสึกอาย รูสึกผิด ที่มีลูกแตรัก
เหลาเบียรมากกวาลูกมาตลอด บางเดือนเขา
เก็บมากกวา 5,000 บาท และพอโบนัสออก
มาเขาก็เลยแบงมาเปนคาความรักลูกเกือบ
ทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ปกอน ๆ โบนัสที่ไดเขามักจะ
เอาไปซื้อโนนซื้อนี่ที่ไมคอยจําเปน หรือสําคัญ
นอยกวาลูก เขาจึงมาขอบคุณผมที่ทําใหเขา
สามารถพูดกับใครตอใครไดวาเขารักลูกจริง
และมีหลักฐานแสดงความรักอยางนอยก็คือ
เงินเก็บเพื่ออนาคตของลูกนั่นเอง
สรุปวาเครื่องมือที่โคชนํามาใชในการ
เปลี่ ย นชี วิ ต ให กั บ ผู  ที่ ม าขอรั บ คํ า ปรึ ก ษา
คือ คําถามที่ทรงพลังที่เจาะเขาไปถึงความ
เชื่ อ ความคิ ด และความรู  สึ ก ของโค ช ชี่ จ น
เขารูสึกวาชีวิตนี้ตองทําอะไรบางอยาง ตอง
เปลี่ยนแปลงตัวเองอยางมากเพื่อตอบสนอง
ตอคําถามทีท่ รงพลังนัน้ ๆ ใหได...นีแ่ หละครับ
ที่มาวาทําไมโคชถึงเปลี่ยนชีวิตใหเราได

