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ตัวแบบการโค้ ชผลการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก (Proactive Performance Coaching Model) เป็ นตัวแบบการโค้ ชผล
การปฏิบตั ิงานที่ผ้ เู ขียนพัฒนาขึ ้นจากการตกผลึกความรู้ ด้ านการโค้ ชตามแนวทางของ ‘การโค้ ชบนพื ้นฐานความเข้ าใจ
สมองมนุษย์ ’ (Brain-Based Coaching) กับหลักคาสอน ‘อริ ยสัจ 4’ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า โดยมี
วัตถุประสงค์เบื ้องต้ นเพื่อช่วยให้ ผ้ ทู ี่สนใจเป็ นโค้ ชสามารถเข้ าถึงกระบวนการและทักษะการโค้ ชได้ ง่ายขึ ้น มันไม่ใช่ตวั แบบ
ที่มีการประดิษฐ์ คิดค้ นขึ ้นมาใหม่แต่อย่างใด แต่เป็ นผลของความเข้ าใจที่ลกึ ซึ ้งจากประสบการณ์การฝึ กอบรมด้ านการโค้ ช
ผลการปฏิบตั ิงานมามากกว่า 70 รุ่น และประสบการณ์การโค้ ชผู้บริ หารและ Talent ขององค์กรต่างๆ จนสามารถตกผลึก
เป็ นตัวแบบการโค้ ชผลการปฏิบัติงานที่สามารถนามาใช้ ในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ สามารถปลดปล่อย
ศักยภาพ และสร้ างผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปตามความคาดหวังขององค์กรอย่างแท้ จริ ง
จากประสบการณ์การฝึ กอบรมของผู้เขียน ผู้เขียนได้ เรี ยนรู้วา่ ผู้เข้ าอบรมส่วนใหญ่ซึ่งเป็ นผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับ
ต้ นจนถึงระดับสูงขององค์กร มักเข้ าใจว่าการโค้ ชคือ ‘การสอนงาน’ ทังๆที
้ ่ในความเป็ นจริ ง หลักการ กระบวนการ วิธีการ
รวมถึงทักษะที่ใช้ ในการโค้ ชกับการสอนนันแตกต่
้
างกันมาก การค่อยๆนาทางผู้เข้ าอบรมเข้ าไปผจญภัยในโลกของการโค้ ช
ที่แท้ จริ งเป็ นเรื่ องที่ผ้ เู ขียนชื่นชอบมาก และรู้ สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งเมื่อเห็นสีหน้ า แววตาที่แสดงออกถึงการตื่นรู้ หรื อเกิด
ความเข้ าใจที่แท้ จริ งของผู้เข้ าอบรมว่าการโค้ ชที่แท้ จริ งคืออะไร
การโค้ ชผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการและทักษะในการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาวิ ธีคิดของบุคคลอื ่น
เพือ่ ช่วยให้บคุ คลผูน้ นั้ ปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง และสร้างผลการปฏิ บตั ิ งานที ่เป็ นไปตามความคาดหวังขององค์ กร
ขณะทีส่ ร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเองด้วย
การโค้ ชจึงมุง่ เน้ นที่ ‘วิธีคิด’ ของบุคคลมากกว่ารายละเอียดของสถานการณ์ เพราะวิธีคิดคือแหล่ งที่มาของ
พฤติกรรม และผลการปฏิบัติงาน เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน พฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานย่ อมเปลี่ยนแปลงตามไป
ด้ วย
หากอ้ างอิงถึงหลักคาสอน ‘อริ ยสัจจ 4’ ของพระพุทธเจ้ า ซึ่งประกอบด้ วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค เหตุแห่ ง
ทุกข์ หรื อสมุทัยนั น้ ที่แท้ จริ งแล้ ว หมายถึง วิธีคิด จิตใจของมนุ ษย์ เอง ไม่ ใช่ สถานการณ์ หรื อสิ่งเร้ า เช่น หาก
หัวหน้ างานต้ องโค้ ชลูกน้ องที่ใช้ คาพูดไม่เหมาะสมต่อลูกค้ า ลูกน้ องอาจพยายามอธิบายถึงพฤติกรรมของลูกค้ าผู้นนที
ั ้ ่เป็ น
สาเหตุทาให้ เธอรับไม่ได้ จนต้ องตอบโต้ ออกไป แต่แท้ ที่จริ งแล้ ว พฤติกรรมของลูกค้ านันไม่
้ ใช่ปัญหาที่แท้ จริ ง แต่เป็ น
ความคิด และอารมณ์ ความรู้ สึกของลูกน้ องที่มีต่อพฤติกรรมลูกค้ าต่างหาก การสนทนาในการโค้ ชจึงควรมุ่งไปที่วิธีคิด
อารมณ์ ความรู้สกึ ของลูกน้ อง มากกว่ารายละเอียดของสถานการณ์

ตัวแบบการโค้ ชผลการปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก (Proactive Performance Coaching Model) จึงเป็ นตัวแบบการ
โค้ ชที่เน้ นไปที่การพัฒนาวิธีคิดของบุคคล เพื่อให้ บุคคลนันสามารถก้
้
าวไปข้ างหน้ า (Proactive) บนพื ้นฐานของความ
เข้ าใจ หรื อรู้แจ้ ง (Enlightenment) เกี่ยวกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ว่าอะไรคือทุกข์ และเหตุแห่งทุกข์ (สมุทยั ) โค้ ชจึงมุ่ง
ใช้ ทกั ษะการตังค
้ าถามไปที่วิธีคิด (Head) และ ความรู้ สกึ (Heart) มากกว่าข้ อเท็จจริ งของสถานการณ์ (Hand) เพราะ
ข้ อเท็จจริ งในมุมมองของโค้ ชชี่ หรื อผู้รับการโค้ ชมักคลุมเครื อ มีการปะปนผสมผสานระหว่างข้ อเท็จจริ งกับการตีความจาก
มุมมองส่วนตัวของโค้ ชชี่ การโค้ ชตามแนวทางนี ้จะช่วยให้ โค้ ชชี่มีโอกาสสารวจตนเองทังในแง่
้
ความคิด และจิตใจ จน
นาไปสูก่ ารตระหนักรู้ ซึง่ เปิ ดประตูไปสูว่ ิธีแก้ ปัญหาที่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
ในการโค้ ชผลการปฏิบตั ิงาน สิ่งแรกที่โค้ ชจะทาคือการพยายามทาความเข้ าใจประเด็นที่แท้ จริ งในการโค้ ช
โดยสอบถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นแค่ ‘พองาม’ คือ ไม่จมลึกลงไปในทะเลของเรายละเอียด แต่ใช้ ทกั ษะการถาม ฟั ง
และสร้ างความกระจ่างแจ้ ง (Clarify) เพื่อทาความเข้ าใจประเด็นในการโค้ ช โค้ ชควรพึงระวังในการไม่ทาให้ ผ้ รู ับการโค้ ช
(โค้ ชชี่)ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องรู้สกึ ว่าตนเองกาลังถูกสอบสวน เมื่อเข้ าใจประเด็นแล้ ว ให้ โค้ ชมุ่งไปที่
การสอบถามความคิด มุมมอง อารมณ์ ความรู้สกึ ของโค้ ชชี่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับประเด็นนัน้ โค้ ชอาจใช้ คาถามเพื่อ
ปรับเปลีย่ นมุมมอง โดยให้ โค้ ชชี่ดงึ ตนเองออกมาจากสถานการณ์ หรื อมองด้ วยสายตาของผู้อื่น รวมถึงถามเพื่อกระตุ้นให้
โค้ ชชี่ใช้ จินตนาการเกี่ยวกับเป้าหมาย หรื อภาพที่ตนอยากเห็น เมื่อความเป็ นจริ งปรากฎขึ ้นชัดเจนพร้ อมภาพอนาคตที่โค้ ช
ชี่อยากเห็น ขันตอนสุ
้
ดท้ าย คือการกระตุ้นให้ โค้ ชชี่คิดค้ นทางเลือกต่างๆที่เป็ นไปได้ เพื่อทาให้ ภาพที่เห็นกลายเป็ นความ
จริ ง และระบุวิธีการดาเนินการ (Action) ที่ชดั เจน
สถานการณ์ ปั ญหา สิง่ เร้ าเป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น และเปลีย่ นแปลงไปทุกวัน สิง่ สาคัญคือ วิธีคิดของคนเปลีย่ นไปบ้ าง
หรื อไม่ หากไม่เปลี่ยน ประวัติศาสตร์ อาจซ ้ารอย ถึงจะก้ าวไปข้ างหน้ าแบบ Proactive แต่ก็อาจก้ าวเข้ ารกเข้ าพง หรื อลง
หุบเหว โค้ ชจึง ต้ องโค้ ชไปที่วิธีคิด และจิตใจของโค้ ชชี่ พัฒนาวิธีคิดของโค้ ชชี่ เพื่อให้ โค้ ชชี่เกิดการเรี ยนรู้ เข้ าใจ เล็งเห็น
เป้าหมาย ก่อนก้ าวต่อไปข้ างหน้ าพร้ อมวิธีการจัดการ หรื อแก้ ปัญหา บนพื ้นฐานของการค้ นพบ เติบโต เรี ยนรู้

