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จากการที่โลกใบนี ้ถูกทาให้ เล็กลงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทาให้ คนแต่ละมุมโลกได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารเร็วและมากมายเกินกว่าที่จะบริ โภคได้ หมด ในขณะเดียวกันสังคมของเราได้ เปลี่ยนแปลงไปมาก
การแข่งขันสูงขึ ้น การดิ ้นรนสู่ความสาเร็จมีมากขึ ้น ภาวะความกดดันมีมากขึ ้นทังในเรื
้ ่ องชีวิตส่วนตัวและ
เรื่ องการทางาน
องค์กรต่าง ๆ เริ่มเรี ยนลัดในการพัฒนาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย บางองค์กรใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย
บางองค์กรว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษามาช่วยวางและพัฒนาระบบการบริหารงาน จึงทาให้ สปี ดในการ
พัฒนาขององค์กรต่างๆเริ่มแรงและเร็วขึ ้น ในขณะที่คนทางานไม่มีที่ปรึกษาส่วนตัวเหมือนองค์กร จึง
ทาให้ เกิดช่องว่างระหว่างการพัฒนาองค์กรกับการพัฒนาบุคลากร
เราจะเห็นว่านักกีฬาที่ประสบความสาเร็จมักจะมีโค้ ชส่วนตัว ซึง่ โค้ ชกีฬามืออาชีพส่วนใหญ่เขา
ไม่ได้ ให้ คาแนะนาเพียงเรื่ องเทคนิคของกีฬาชนิดนันๆแต่
้ เพียงอย่างเดียว แต่...ยังรวมถึงการให้ คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับชีวิตในทุกเรื่ อง เพราะทุกเรื่ องในชีวิตย่อมมีผลกระทบต่อความสามารถทางกีฬา เช่น มี
ปั ญหาเรื่ องส่วนตัว แน่นอนว่าต่อให้ โค้ ชจะมีเทคนิคในการเล่นกีฬาประเภทนันเยี
้ ่ยมยอดขนาดไหน แต่ถ้า
ใจของนักกีฬายังไม่กลับคืนสภาวะปกติ รับรองได้ ว่าโค้ ชเองก็ไม่สามารถช่วยให้ นกั กีฬาประสบความสาเร็จ
ได้
แนวคิดเรื่ อง COACH ได้ กระจายออกจากเรื่ องกีฬามาสูเ่ รื่ องของชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
มากขึ ้น ซึง่ แนวคิดในเรื่ องนี ้ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากโค้ ชกีฬา เพียงแต่จะเน้ นที่ทาอย่างให้ ให้ คนที่ต้องการ
ประสบความสาเร็จสามารถก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายตามที่ต้องการได้ แนวคิดนี ้ได้ เข้ ามาในประเทศไทยนานแล้ ว
และเริ่มมีความชัดเจนขึ ้น เราอาจจะเห็นได้ จากการที่บคุ คลสาคัญๆ บุคคลที่ประสบความสาเร็จในชีวิต
ไม่วา่ จะเป็ นนักการเมือง นักธุรกิจ มักจะมีที่ปรึกษาส่วนตัว อาจจะมีเพียงคนเดียวหรื อเป็ นทีมก็ได้ องค์กร

บางองค์กรเริ่มให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้มากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันคนทางานโดยทัว่ ไปที่อยากจะประสบ
ความสาเร็จในชีวิต ก็เริ่มให้ ความสนใจกับคนที่เป็ น COACH มากยิ่งขึ ้น ถึงแม้ ในขณะนี ้อาจจะยังไม่เห็น
เป็ นธุรกิจที่ชดั เจนก็ตาม
ผมเชื่อว่าแนวโน้ มของอาชีพ COACH ในบ้ านเราน่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ วในอนาคตอันใกล้ นี ้
ด้ วยเหตุผลต่างๆดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ดังนันผมจึ
้
งขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ให้ กบั บุคคลสองกลุม่ คือ
• คนที่รักอยากจะทาอาชีพเป็ น COACH
อาชีพผู้ให้ คาปรึ กษาซึ่งถื อเป็ นอาชีพที่สาคัญและน่าทาในบ้ านเรายังไม่ค่อยเห็นชัดเจนมากนัก
ในช่วงที่ ผ่านมา ส่วนใหญ่จ ะหนักไปทางผู้ให้ คาปรึ กษาเพื่ อแก้ ปัญหาชี วิต เช่น นักจิ ตวิทยา นักสัง คม
สงเคราะห์มากกว่าที่จะให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการก้ าวไปสู่ความสาเร็ จในชีวิต ผมคิดว่าการให้ คาปรึ กษา
แบบเดิมเป็ นการให้ คาปรึ กษาในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก และเครดิตของผู้ให้ คาปรึ กษาก็ มีน้อยเพราะพอเขา
แก้ ปัญหาได้ แล้ วชีวิตกลับมาปกติเขาก็ลืมผู้ให้ คาปรึกษาไปแล้ ว แต่ถ้าเราต้ องการทางานอาชีพ COACH ที่
ช่วยให้ คาแนะนาแก่คนที่ต้องการประสบความสาเร็ จในชีวิต วันหนึ่งเมื่อเขาประสบความสาเร็ จตามที่
ต้ องการแล้ ว เขาเหล่านันจะไม่
้
วนั ลืมเราง่ายๆ ผมจึงอยากจะชักชวนให้ คนที่สนใจลองศึกษาและทาอาชีพนี ้
ดู เพราะผมคิดว่าโอกาสและประโยชน์ในการที่จะยึดอาชีพนี ้มีหลายอย่างเช่น
• ทางานกับคนที่มีไฟ
เพราะอาชีพนี ้จะช่วยให้ คาปรึ กษาแก่คนที่ต้องการจะประสบความสาเร็ จในชีวิต ซึ่งคนเหล่านี ้มีไฟใน
ตัวเองเป็ นทุนอยู่แล้ ว ต้ องการเพียงคนแนะนา ให้ คาปรึ กษา คอยให้ กาลังใจ คอยติดตามความคืบหน้ า
ดังนันผมคิ
้
ดว่าอาชีพนี ้น่าจะเป็ นอาชีพที่นา่ สนใจ เพราะจะได้ เห็นความก้ าวหน้ าของคนอยู่ตลอดเวลา และ
เราจะรู้สกึ ภูมิใจกับความสาเร็จของคนที่เราเคยให้ คาปรึกษาแนะนา
• คู่แข่ งน้ อย
ในปั จจุบนั ผมคิดว่าธุรกิจนี ้ยังไม่คอ่ ยบูมมากนักในบ้ านเรา ดังนันใครที
้
่เริ่ มทาก่อน เป็ นผู้นาก่อน น่าจะ
ได้ เปรี ยบและน่าจะประสบความสาเร็จได้ ไม่ยากนัก

• เป็ นอาชีพที่มีมูลค่ าเพิ่ม
อาชีพนี ้ไม่มีใครบอกได้ ว่าราคาค่าบริ การควรจะเป็ นเท่าไหร่ เพราะอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
และคนหลายคนพร้ อมที่จะลงทุนเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการจะประสบความสาเร็จในชีวิต และการทา
อาชีพนี ้ทาให้ เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบุคคลที่หลากหลาย ยิ่งทายิ่งเก่ง
• เป็ นงานที่ได้ บุญ
ถ้ าเราไม่ใช่คนที่อยูใ่ นสนามแข่งเราจะมองเห็นข้ อจากัดและเห็นจุดแข็งของผู้เล่นได้ ดีกว่า และการที่เรา
สามารถช่วยให้ คนซึ่งมีไ ฟในตัวเองอยู่แล้ วได้ ก้าวไปสู่ความสาเร็ จได้ ดีกว่าและเร็ วกว่าที่ควรจะเป็ นนัน้
นอกจากจะเกิดความภาคภูมิใจแล้ ว ยังจะได้ บญ
ุ อีกด้ วยนะครับ
• คนที่ต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต
สาหรับคนที่ต้องการประสบความสาเร็ จในชีวิต ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ วที่คณ
ุ จะต้ องหาใครสักคนมาเป็ น
COACH เพื่อให้ เราดาเนินชีวิตได้ อย่างมีระบบแบบแผน และสามารถก้ าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้ ดีและ
เร็วกว่าที่ควรจะเป็ น การใช้ บริการของ COACH น่าจะมีข้อดีดงั นี ้
1. มีคนช่วยเราวางแผนชีวิตให้ ข้อคิดและมุมมองที่กว้ างขวางขึ ้น
2. มีคนคอยช่วยเหลือให้ คาแนะนาและให้ กาลังใจเราอยู่ตลอดเวลา
3. ได้ เรี ยนลัดจากประสบการณ์คนอื่น
4. ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากแนวคิด เรื่ อ ง COACH

นี ้ ผมคิ ด ว่า น่ า จะเป็ นโอกาสดี ทัง้ คนที่ อ ยากจะท าอาชี พ นี แ้ ละใน

ขณะเดียวกัน ก็น่าจะเป็ นผลดีตอ่ คนที่ต้องการความก้ าวหน้ าและกาลังหาผู้ให้ บริ การในการให้ คาปรึ กษา
แนะนา ใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมดูนะครับว่าอาชีพนี ้จะเริ่ มต้ นอย่างไร หรื อใครน่าจะมาเป็ น
COACH ให้ เราได้ บ้าง

