วันนี ้ คุณมีทักษะการ Coaching และ Feedback ซึ่งเป็ น Competency ที่สาคัญของผู้บริหารหรือยังคะ?
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ทักษะการ Coaching และ Feedback เป็ นหนึ่งใน Competency ที่สาคัญของผู้บริ หาร ซึ่งมีบทบาทหน้ าที่ใน
การชี ้แนะ และสอนงาน ให้ แก่ลกู น้ อง เพื่อให้ มี ความรู้ และทักษะในการทางานให้ บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและ
องค์กร ในขณะเดียวกัน การให้ Feedback หรื อ การเป็ นกระจกสะท้ อนให้ ลกู น้ องทราบว่า ตนเองมีพฤติกรรมการทางาน
เป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ดี ถ้ ามีพฤติกรรที่ดี ก็ ให้ การยกย่อง ชมเชยและปฎิบตั ิต่อไปเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
ให้ แก่เพื่อนร่ วมงาน และถ้ ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หัวหน้ าก็จะต้ องชี ้แนะเพื่อให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน
ดังกล่าว และระบุวา่ พฤติกรรมที่ดีหรื อที่ควรกระทาคืออะไร ทังเพื
้ ่อพัฒนาให้ มีพฤติกรรมในการทางานดีและเหมาะสม กับ
องค์กรค่ะ
กระบวนการสอนงาน ได้ รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบมากขึ ้น โดยสามารถเห็นผลของการสอน
งานได้ จริ ง เรี ยกว่า จับต้ องได้ เห็นผลชัดเจนค่ะ จึงถือได้ ว่า มีความเหนือชัน้ กว่ากระบวนการสอนงานในอดีต เนื่องจาก
ผู้ที่ทาหน้ าที่ในการสอนงาน ไม่ใช่แค่สอนเป็ น หรื อ สอนเก่งเท่านัน้ แต่ผ้ ทู ี่ทาหน้ าที่ในการสอนงาน จะต้ องมีทงศาสตร์
ั้
และ
ศิลป์ การสอนงานที่เหนือชันนี
้ ้ เรี ยกว่า “Coaching” ซึ่งจะไม่เน้ นที่การสอน แต่จะเน้ นที่ “การให้ คาชีแ้ นะ” โดยชี ้แนะว่า
งานชิ ้นนี ้ควรจะต้ องทาอย่างไร และก็ให้ ลกู น้ อง นาไปคิดต่อว่า ขันตอนแต่
้
ละขันตอนควรจะต้
้
องทาอย่างไร มากกว่า การ
สอนว่า งานนี ้ต้ องทาแบบนี ้นะ ขันตอนที
้
่หนึง่ ทาแบบนี ้ ขันตอนที
้
่สองทาแบบนัน้
ความเหนือชันอี
้ กอย่างหนึง่ ของ Coaching ก็คือ บทบาทของผู้สอน ไม่ใช่เพียงมีตาแหน่งเป็ น “หัวหน้ า” เท่านัน้
แต่ยงั มีบทบาทที่เปรี ยบเสมือน ตาแหน่ง “ โค้ ช” เนื่องจาก การชี ้แนะ ให้ ลกู น้ องแต่ละคนทางานให้ สาเร็ จตามเป้าหมาย
หรื อปรับปรุ งผลงานให้ ดีขึ ้นนัน้ เปรี ยบเสมือนการชี ้แนะของโค้ ชในเกมส์กีฬา เช่น โค้ ชของทีมฟุตบอล มีหน้ าที่สาคัญใน
การชี ้แนะให้ นกั ฟุตบอลแต่ละคนทาหน้ าที่ของตนเองให้ ได้ ตามเป้าหมาย ซึ่งจะทาให้ ทีมมีชยั ชนะได้ ตามที่ต้องการ การ
เป็ น “โค้ ช ” นัน้ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสร้ างให้ ลูก น้ อง มี ค วามศรั ท ธา เชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจให้ เกิ ด ขึน้ ซะก่ อ น จากการที่ ได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ “โค้ ชมืออาชีพ” หลาย ๆ ท่าน ได้ บอกเป็ นเสียงเดียวกันว่า บ่อเกิดแห่งความสาเร็ จในการ
ชี ้แนะเพื่อให้ ลกู น้ องปรับปรุ งผลงานให้ ดีขึ ้นนัน้ ได้ แก่ การสร้ างให้ ลกู น้ องมีความเชื่อ และศรัทธาในตัวเราก่อน รวมทัง้
ต้ องมีความละเอียดอ่อนในการสร้ างปฏิสมั พันธ์ที่ดีให้ เกิดขึ ้นระหว่างผู้ชี ้แนะกับผู้ถกู ชี ้แนะ เช่น การให้ เกียรติและศักดิ์ศรี
การสังเกต การรับฟั ง การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ
Coach ที่ประสบความสาเร็ จ ได้ แก่ Coach ผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกน้ อง ขอยกตัวอย่าง ความไว้ วางใจให้
เห็นกันชัด ๆ ใกล้ ตัวท่ านเคยสอนเด็กให้ ขี่จักรยานไหมคะ? การขี่จักรยานเป็ นประสบการณ์ ที่น่าหวั่นใจสาหรับเด็ก ๆ
เนื่องจาก พวกเขาต้ องพยายามรักษาการทรงตัวของรถจักรยานพร้ อมกับการทาให้ รถจักยานเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าในเวลา
เดียวกัน และเด็ก ๆ ยังรู้สกึ กลัวว่า พวกเขาสูญเสียการควบคุมหรื อการทรงตัว พวกเขาอาจเจ็บตัว เพราะล้ มลงกระแทกเข้ า
กับพื ้นแข็ง ๆ ได้ ซึง่ คุณสามารถช่วยให้ พวกเขารู้สกึ กลัวน้ อยลงได้ ด้ วยการให้ ความมัน่ ใจแก่เด็ก ๆ เช่น การพูดให้ กาลังใจ

ว่า “ถ้ าหนูขี่จกั รยานเป็ นแล้ ว หนูจะรู้ ว่าการขี่จกั รยานเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ ที่ง่ายมาก ๆ เลย ซึง่ หนูทาได้ แน่นอน” หรื อ “คุณพ่อรู้
ว่ามันน่ากลัว เพราะตอนที่คุณพ่ออายุเท่าหนู คุณพ่อก็เคยหัดขี่จกั รยานมาแล้ วเหมือนกัน และคุณพ่อก็ขี่ได้ ” และสิ่งที่
สาคัญที่สดุ ก็คือ การที่เด็ก ๆ ได้ ยินเสียงของคนที่เขาไว้ วางใจซึง่ ได้ แก่คณ
ุ พ่อ บอกว่า “ไม่ต้องกลัวนะ คุณพ่อจะช่วยจับ ถ้ า
หนูจะล้ ม” และเมื่อเด็กรู้สกึ มัน่ ใจขึ ้นแล้ ว เขาก็จะหันความสนใจจากความกลัวไปที่การฝึ กขี่จกั รยานให้ เก่งแทนค่ะ การช่วย
ให้ เด็กหัดขี่จกั รยาน หรื อ ช่วยลูกน้ องให้ ทายอดขายได้ ตามเป้าหมาย ความไว้ วางใจเป็ นสิ่ งที่สาคัญด้ วยกันทังนั
้ น้ ความ
ไว้ วางใจ สามารถเกิดขึ ้นได้ จากสิง่ ต่าง ๆ เช่น
- ความเชี่ยวชาญในงาน เช่น พนักงานที่จะเรี ยนรู้เทคนิคการขาย จะรู้สกึ มัน่ ใจในตัวท่าน ถ้ าท่านได้ ชื่อว่า เป็ น
นักขายที่ประสบความสาเร็ จ
- การทาตามในสิ่งที่พูดเอาไว้ หรื อการรับปากแล้ วทา จะทาให้ ลูกน้ องเชื่ อถื อในตัวท่านได้ และจะเห็น ว่า
ท่านเป็ นผู้ที่ควรค่าแก่การเชื่อถือ ดังนันเมื
้ ่อใดที่ทา่ นพูดว่า “เอาล่ะ ผมจะทางานส่วนนี ้เอง แล้ วคุณทาอีกส่วน
ที่เหลือนัน้ นะ” ท่านจะต้ องแน่ใจว่า ท่านสามารถทางานในส่วนที่ท่านพูดไว้ ให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยได้ ทุกครั ง้
ซึ่งมี หัว หน้ า หรื อ ผู้บ ริ ห ารบางคนรั บ ปากไว้ กับ ลูก น้ อ งแล้ วลื ม ท าให้ ลูก น้ อ งไม่เชื่ อ ถื อ หรื อ บางครั ง้ เสี ย
ความรู้สกึ กันไปเลย
- การแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใยในชีวิตความเป็ นอยู่และให้ ความสนใจในความสาเร็ จของลูกน้ อง Coach ที่ดี
จะได้ รับความไว้ วางใจจากลูกน้ อง เพราะเขาแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจในตัวลูกน้ อง เช่น หากเขาต้ องขอให้
ลูกน้ องอยู่ทางานในตอนเย็นหลังเลิกงาน เขาจะใช้ คาถามว่า “ถ้ าวันนี ้จะขอให้ อยู่ดึกสักหน่อย ไม่ร้ ูว่า คุณมี
ธุระอะไรหรื อเปล่า ” หรื อ อาจพูดว่า “งานนี ้เป็ นงานที่สาคัญมาก เย็นนี ้คุณมีธุระอะไรไหม ผมอยากให้ คุณ
ช่วยทางานชิ ้นนี ้มากนะ”
จะเห็นได้ ว่า การ Coaching มีผ้ เู กี่ยวข้ องหลัก ๆ อยู่ 2 ฝ่ ายด้ วยกัน ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชาหรื อหัวหน้ า
ซึ่งทาหน้ าที่ชีแ้ นะซึ่งเรี ยกว่า “Coach” สาหรับผู้ได้ รับการชี ้แนะ หรื อลูกน้ อง เรี ยกว่า “Coachee” และเพื่อให้ ร้ ู จักตัวเป็ น
เป็ นของ Coach มากขึ ้น ขอนาเสนอคาบอกกล่าวของคุณ ซิคเว่ เบรคเก้ CEO ของ DTAC ซึ่งได้ เขียนหนังสือเรื่ อง “My
life as a Coach” และเป็ นหนึ่งในโค้ ชมืออาชีพ ได้ กล่าวว่า หน้ าที่ของผู้บริ หารก็เหมือนโค้ ช ซึ่งต้ องหาผู้เล่นเก่ง ๆ มาร่ วม
ทีม จัดสรรหน้ าที่ของแต่ละคนให้ เหมาะสมและพยายามทาให้ ทีมทางานด้ วยกันได้ ไม่สะดุด นัน่ หมายถึง ทุกคนทางานได้
ตามเป้าหมายของตนเองและทีมงาน โค้ ช ในองค์กรทาหน้ าที่เป็ นผู้ชีแ้ นะ ไม่ใช่ผ้ สู งั่ การหรื อผู้แก้ ปัญหาให้ ลกู น้ อง ซิคเว่
บอกว่า เมื่อก่อนเวลามีลกู น้ อง ทาหน้ าหมอง ๆ เดิ นเข้ ามาหาในห้ องพร้ อมกับปั ญหา เขามักจะแก้ ไขให้ ด้ วยความที่เขา
เป็ นคนคิดเร็ ว ทาเร็ ว เขาจึงคิดเหมาไปเองว่า เขาแก้ ปัญหาได้ ดีกว่าและเร็ วกว่า ก็เลยรับมาแก้ ให้ เสร็ จสรรพ ลูกน้ องจะได้
เอาเวลาไปทาอย่างอื่น แต่พอหลาย ๆ ครัง้ เข้ า เขาเริ่ มรู้สกึ ว่า ในขณะที่ลกู น้ องเดินออกจากห้ องไปด้ วยใบหน้ าแช่มชื่น ตัว
เขากลับต้ องนัง่ หน้ าเครี ยดอยูก่ บั ปั ญหากองโตแทนลูกน้ อง และที่สาคัญลูกน้ องก็ไม่มีโอกาสในการใช้ ความรู้ ทักษะในการ
คิด วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาเองได้ เลย ตังแต่
้ เขาเกิดความคิดนัน้ เวลามีลกู น้ องเดินเข้ ามาหาเขาพร้ อมปั ญหา เขาจะยิ ้ม
แย้ มรับฟั งอย่างดี (เช่นเดิม) แต่พอฟั งจบปุ๊ บ เขาจะถามกลับไปทันทีวา่ เขาคิดว่าอะไรคือ ต้ นเหตุของปั ญหา และคิดว่าจะ
จัดการแก้ ปัญหานันด้
้ วยตัวเองอย่างไร ถ้ าคิดไม่ออก เขาจะช่วยชี ้แนะให้ แต่ตวั ลูกน้ องต้ องเป็ นคนลงมือทาเอง และถ้ าทา
แล้ วยังติดขัดอยูอ่ ีก เขาก็ลงไปช่วยแก้ ปัญหาให้ แต่ไม่ใช่ทกุ ครัง้ แน่นอน ซึง่ ซิคเว่ บอกว่า เขาไม่ต้องมานัง่ เครี ยดอยูค่ นเดียว
ในขณะเดียวกันลูกน้ องก็ได้ เรี ยนรู้การแก้ ปัญหามากขึ ้น (หน้ าอาจจะยังหมอง ๆ อยูบ่ ้ างเมื่อออกจากห้ อง แต่อีกหน่อยก็จะ
มีทกั ษะในการคิดและแก้ ปัญหา ซึง่ หน้ าตา ก็จะสดใสตลอดไป) Win Win ทังสองฝ่
้
ายค่ะ.......

ในกระบวนการ Coaching หลายครัง้ ที่เราต้ องใช้ ข้อมูลในเชิ งพฤติกรรมของ Coachee มาประกอบในการ
ชี ้แนะ ซึ่งเราไม่สามารถหาได้ จากรายงาน เราจึงจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ องการให้ เกียรติและรักในศักดิ์ศรี ของ
คน การสังเกตอย่างเช่น ใช้ การสังเกตดูวา่ พฤติกรรมของ Coachee เป็ นอย่างไรในเรื่ องการสือ่ สารกับลูกค้ า ได้ แก่ คนรับ
โทรศัพ ท์ เสียงแข็งกับลูก ค้ า หรื อ พนักงานขายท าหน้ าบึง้ ตึงใส่ลูกค้ า ซึ่งผู้ทาหน้ าที่ เป็ น Coach อาจเป็ นผู้สงั เกตเห็ น
พฤติกรรมนันเอง
้ หรื ออาจถามจากคนที่ไว้ ใจได้ (คนที่ไว้ ใจได้ ต้องสามารถไว้ ใจได้ จริ ง โดยต้ องเป็ นนักสังเกตที่มีความเป็ น
กลาง คือ ให้ ข้อมูลที่เป็ น Fact ไม่ใส่ไข่ค่ะ) ว่า Coachee มีพฤติกรรม หรื ออาการอย่างไร ไม่ใช่เติมอารมณ์ สีสนั หรื อนา
เรื่ องที่ Coach ถามไปเล่าต่อ ๆ กันจน Coachee อาจเข้ าใจผิดนึกว่า ตนเองกาลังถูกจับผิดอยู่ หรื อมีอคติกบั Coach ไป
เลยก็เป็ นได้ ทัง้ ๆ ที่ความจริ งแล้ ว Coach กาลังพยายามจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเขาให้ ดียิ่งขึ ้น
การสังเกต ทาเพื่อไม่ให้ Coach เดาเอาเองว่า Coachee เป็ นอย่างนันอย่
้ างนี ้ ซึ่งถือเป็ นการด่วนตัดสินใจ เรา
สังเกตเพื่อให้ เห็นว่า เขาทาอะไร ได้ ผลหรื อไม่อย่างไร แค่ไหน หรื อมีผลกระทบต่อผู้อื่น/งานอย่างไร และที่สาคัญตัวเราเอง
ซึง่ เป็ นหัวหน้ าของเขา มีสว่ นในการทาให้ เขาการกระทาเช่นนันด้
้ วยหรื อเปล่า ไม่วา่ จะเป็ นโดยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม
กระจกวิเศษ !!! (Feedback)
โดยทั่วไป Coach จะเน้ นให้ ข้อมูลย้ อนกลับ หรื อ Feedback กับ Coachee โดยการบรรยายให้ เขาเห็นภาพที่
ชัด เจนว่า พฤติ ก รรมที่ เขาได้ ท าลงไปนัน้ ส่งผลเสีย อะไรบ้ างโดยชี ใ้ ห้ เห็ น เป็ น รู ป ธรรมที่ ชัด เจน ซึ่งการให้ Feedback
เปรี ยบเสมือนกระจกวิเศษ ที่จะช่วยพัฒนาเรา ให้ มีพฤติกรรมในการทางานที่ดี อันจะทาให้ เป็ นที่รักของผู้ร่วมงาน การที่เรา
คุยโดยเน้ นที่ลกั ษณะของพฤติกรรม (พฤติกรรมในที่นี ้ เน้ นเฉพาะพฤติกรรมในการทางานเท่านันนะคะ)
้
ในการทางานที่
ลูกน้ องแสดงออกมา และ ผลที่เกิดขึ ้นจากพฤติกรรมหรื อการกระทานันเป็
้ นอย่างไร และชี ้แนะต่อว่า พฤติกรรมที่ควรทา
เป็ นอย่างไร จะยิ่งทาให้ ง่ายต่อการพัฒนามากขึ ้นเท่านัน้ เช่น "เสียงของน้ องเวลาที่คยุ กับลูกค้ าอาจจะห้ วนและต่าไปนิด
ถ้ าน้ องสามารถลากหางเสียงให้ ยาวขึ ้นและนุ่มนวลขึ ้น ผู้ฟังอาจจะรู้ สึ กดีมากขึ ้น" ไม่ใช่บอกน้ องว่า "เสียงเธอนี่ พูดแล้ ว
ฟั งไม่ได้ ฟั งทีไรบาดหูทกุ ทีซิ"
การให้ Feedback นันหลายคนคิ
้
ดว่า เป็ นการสะท้ อนพฤติกรรที่ไม่เหมาะสมอย่างเดียว ความจริ งแล้ ว การให้
Feedback มีสองด้ านค่ะ ได้ แก่ ด้ านลบ และ ด้ านบวก แต่ส่วนมากผู้บริ หารหรื อหัวหน้ าจะถนัดให้ Feedback ด้ านลบ
โดยการว่า พฤติกรรมใดไม่ควรทา (Don’t) ส่วน Feedback ด้ านบวก ซึ่งได้ แก่ การชมว่า พฤติกรรมที่ทานัน้ เป็ นสิ่งที่ดี
และ ควรทา(Do) ต่อไป เพื่อให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้ แก่เพื่อนร่วมงานค่ะ จากประสบการณ์ซงึ่ อยูใ่ นแวดวง
ของบรรดาหัวหน้ าและผู้บริ หารของหลายองค์กร พบว่า หัวหน้ าบางคนทางานมาก็หลายปี แต่ยงั ไม่เคยชมลูกน้ องเลยสัก
ครัง้ ในการให้ Feedback นัน้ ขอให้ คานึงถึงจิ ตใจของลูกน้ องด้ วยนะคะ การดูแลจิ ตใจง่าย ๆ ก็ คือ การปฏิบัติตาม
คากล่าวที่วา่ “ติในที่ลบั ชมในที่แจ้ ง” นัน่ เองค่ะ ซึ่งคากล่าวนี ้ผู้บริ หารหรื อหัวหน้ าเห็นด้ วยกันทุกคนค่ะ แต่เมื่อถึงเวลาจะ
ให้ Feedback ก็ลมื เลือนกันไปโดย “ติในแจ้ ง”
เห็นด้ วยค่ ะ !!! (Agreement)
การให้ Feedback ที่จริ งแล้ วเราไม่จาเป็ นต้ องให้ Coachee เห็นพ้ อง กับเราในทุกเรื่ อง เพียงแต่ในเรื่ องที่เห็นชัด
ว่า เขาจาเป็ นต้ องทาแบบนี ้แบบนันก็
้ พอ เพราะบางเรื่ องเขาอาจไม่อยากจะเปลีย่ นแปลงก็ได้ ดังนัน้ เราจาเป็ นต้ องค่อย ๆ
คุยให้ เขาเข้ าใจในความสาคัญ ของการพัฒ นาหรื อเปลี่ยนแปลง แก้ ไขในจุดนัน้ โดยอาจดึงให้ เขาเป็ นคู่สนทนาในการ

ประชุมของหน่วยงาน ในหัวข้ อ “ การปรับปรุ งและพัฒ นาพฤติกรรมการทางาน” เพื่อให้ เขาได้ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเราซึง่ ทาหน้ าที่เป็ น Coach จากประสบการณ์พบว่า บางครัง้ เราอาจพบว่า การที่เขามีพฤติกรรมอย่างนัน้ เป็ น
เพราะข้ อจากัดต่าง ๆ ซึ่งจริ ง ๆ แล้ วมิใช่เขาอยากจะแสดงหรื อกระทาพฤติกรรมแบบนัน้ ในการประชุมหรื อการพูดคุย
ดังกล่าวจะทาให้ เราได้ ข้อมูลที่แท้ จริ ง และนาไปใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาได้ ถกู ต้ องมากขึ ้น บางครัง้ สาเหตุอาจเป็ นเรื่ องของ
ระบบงานที่ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิ หรื อ วิธีการทางานของคนที่มีความหลากหลาย หรื อแม้ แต่ตวั Coach เอง
Coachee ในทุกองค์กรจะมีสไตล์ที่แตกต่างกัน บางคนชอบให้ เราพูดตรง ๆ เลยว่า เราต้ องการจะให้ เขาปรับปรุ ง
อะไร อย่างไร แต่ในขณะที่บางคนชอบให้ พดู อ้ อม ๆ เราคงต้ องสังเกต หรื อถามจากคนใกล้ ชิด หรื อถามจากตัว Coachee
เอง ดูด้วยว่า เขาชอบการพูดแนวไหน เราจะได้ เข้ าถูกทาง คนที่ชอบพูด ตรง ๆ แต่เรากลับไปพูดอ้ อมค้ อมกับเขา เขาอาจ
เข้ าใจผิดไปได้ ว่า Coach ไม่จริ งใจบ้ าง มีอะไรก็ไม่คยุ กันตรง ๆ หรื อบางคนก็ราคาญพาลให้ หงุดหงิดกันไป ส่วนคนที่ชอบ
ให้ พดู อ้ อม ๆ ถ้ าเราพูดตรง ๆ มาเลย อาจตกใจทนรับคาพูดไม่ได้ บางคนถึงขนาดน้ อยใจร้ องไห้ ไปบ้ างก็มี และหาว่าเรา
ไม่ถนอมน ้าใจ อุตส่าห์ทางานอย่างตัง้ ใจ มาตังนาน
้
ฯลฯ เรื่ องก็จะบานปลายกันไปได้ ซึ่งที่จริ งแล้ วมาจากเทคนิคการ
"พูดตรง หรื อ พูดอ้ อม" เท่านันเอง
้
อีกเทคนิค คือ การชม-ติ-ชม โดยการเริ่ มต้ นด้ วย การชมเรื่ องที่เขาทาได้ ดี (จริ ง ๆ) ก่อน แล้ วค่อย ๆ เปิ ดประเด็นที่
ต้ องการให้ มีการแก้ ไข ปรับปรุ ง ให้ ชัดเจนและกระชับ สุดท้ ายจบด้ วยการชมอีกครัง้ อาจจะชมในความมุ่งมัน่ พยายาม
ปรับปรุงตัวอย่างสม่าเสมอก็ได้ ฯลฯ ซึง่ เป็ นเทคนิคที่จบแบบ Happy Ending ทาให้ Coachee ไม่ร้ ูสกึ ว่า เป็ นผู้ต้องหาที่ถกู
กล่าวหาว่า ไม่ดีอย่างนัน้ อย่างนี ้ ต้ องปรับปรุ งอย่างเดียว ในขณะที่เขาเองก็ มีข้อดีอยู่มากมาย การชมเป็ นการเอ่ยถึง
สิง่ ดี ๆ ที่เขามีอยูแ่ ล้ ว ถือเป็ นการปรับปรุงวิธีการ Coaching ด้ วยมิติทางด้ านจิตใจของคน
Philippe Rosinski "อาจารย์ ใหญ่ " ของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและ ท าการ Coaching มานานปี Philippe Rosinski
และได้ มีโอกาสทางานร่ วมกับลูกค้ าซึ่งเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่ หลายต่อหลายแห่ง ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่า เขาได้
ค้ นพบว่า นอกจากหัวหน้ าจะทาหน้ าที่เป็ น Coach แล้ ว ยังต้ องทาหน้ าที่เป็ น "ผู้สร้ างสะพาน" เชื่อมความแตกต่างของคน
ซึ่ง ได้ แก่ ลูกน้ องที่มีสไตล์ที่แตกต่างและหลากหลาย รวมทังได้
้ ค้นพบอีกว่า การ Coaching จะมีคุณภาพดียิ่งขึ ้น หาก
คานึงถึงมิติทางด้ านจิตใจของคนประกอบด้ วย
Rosinski ชีว้ ่า หน้ าที่ของ Coach มิใช่การบอกให้ Coachee ทาสิ่งนันสิ
้ ่งนี ้ แต่ Coach จะทาหน้ าที่เป็ นเหมือน
โค้ ชของทีมฟุตบอลที่คอยชีแ้ นะให้ แก่นกั บอลในทีม และผู้รับบทบาทเป็ น Coach ต้ องมีความเชื่อว่า คนเรามีศกั ยภาพที่
ซ่อนเร้ นอยู่โดยยังไม่ได้ นาออกมาใช้ ดังนัน้ หน้ าที่ของ Coach จึงเป็ นการช่วยให้ Coachee สามารถปลดปล่อย หรื อ ดึง
ศักยภาพที่ซอ่ นอยูใ่ นตัว ออกมาใช้ ได้ อย่างเต็มที่คะ่
การเป็ น Coach ที่ดีนนั ้ จาเป็ นต้ องมีอาวุธสาคัญ ซึง่ ได้ แก่ การสื่อสารที่ถกู ต้ องเหมาะสม โดยการทาให้ ผ้ สู ง่ สาร
และผู้รับสารเกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน ทุก ๆ นาทีที่ดาเนินการ Coaching เราหลีกเลี่ยงการสื่อสารไม่ได้ ต่อให้ ไม่พดู อะไร
เลยสักคา เพราะในขณะที่นงั่ หรื อยืนอยูต่ อ่ หน้ าคน ๆ หนึง่ ท่านได้ สอื่ สารผ่านภาษากายของท่านไปแล้ ว ซึง่ ท่านเคยคิดไหม
ว่า การสื่อสารของท่านเป็ นอย่างไร เป็ นที่รัก ประทับใจ ถูกใจ หรื อทาให้ อีกฝ่ ายเอื ้อมระอาหรื อหาทางที่จะหลี กเลี่ยงการ
พบหน้ าอยูเ่ ป็ นประจา

จูง (Carl Jung) เจ้ าของทฤษฏีทางบุคลิกภาพ ซึ่งได้ รับการยกย่องว่า เป็ นผู้วิเคราะห์ และแยกแยะสไตล์การ
สือ่ สารของคนทางานได้ อย่างถูกต้ องและสมบูรณ์ที่สดุ โดยได้ แบ่งสไตล์การสือ่ สารของคนทางานออกเป็ น 4 แบบ เรี ยกว่า
“DISC” และได้ สร้ างเครื่ องมือเพื่อใช้ สาหรับวัดสไตล์การสื่อสารของคนทางานออกมา ซึง่ ในปั จจุบนั องค์กรชันน
้ าต่าง ๆ ได้
นา DISC มาใช้ วดั หรื อประเมินพนักงานในองค์กรเพื่อ จะได้ ทราบว่า พนักงานคนไหนมีสไตล์การสื่อสารแบบใด จะใช้
มอบหมายงานได้ ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสไตล์ หรื อเพื่อจะได้ พดู จากันรู้เรื่ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันมากขึน้ ค่ะ
ดังนัน้ วันนี ้ก่อนที่ท่านจะลองทาการ Coaching และ Feedback ลูกน้ อง ลองมาทาความรู้ จักกับสไตล์ในการ
สือ่ สารของตนเองก่อนดีกว่านะคะ ก่อนที่จะไปสือ่ สารกับลูกน้ องหรื อผู้อื่น.............
แบบประเมินสไตล์ การสื่อสาร
เลือกข้ อที่ตรงกับความเป็ นตัวตนของท่านให้ มากที่สดุ
1. ในการประชุมแต่ละครัง้ หากท่านสามารถเลือกได้ ท่านชอบที่จะเดินไปนัง่ ตรงไหน ?
ก. นัง่ ที่หวั โต๊ ะ
ข.นัง่ ตรงไหนก็ได้ ที่ทกุ คนจะเห็นท่านได้ ชดั เจน
ค. นัง่ ข้ าง ๆ ตรงที่มีคนรู้จกั นัง่ อยูแ่ ล้ ว
ง. ข้ าง ๆ คนที่ร้ ูจกั โดยเว้ นเก้ าอี ้ว่างระหว่างเขากับคุณไว้ หนึง่ ตัว
2. ในการสนทนากับผู้เข้ าร่วมประชุม สายตาของท่านมักจะไปอยูท่ ีไหน ?
ก. คูส่ นทนาตลอดเวลาสนทนา
ข. คูส่ นทนาเป็ นส่วนใหญ่
ค. พื ้นห้ องสลับกับที่คสู่ นทนา
ง. ความเคลือ่ นไหวรอบ ๆ ห้ องมากกว่าคูส่ นทนา
3. ในระหว่างการสนทนากับคนที่ทา่ นรู้จกั ท่านมีความรู้สกึ อย่างไร ?
ก.ไม่ชอบถ้ าอีกฝ่ ายเข้ ามาประชิดตัวท่านมากเกินไป ข. ชอบคุยแบบเคียงบ่าเคียงไหล่
ค.เฉย ๆ เห็นเป็ นเรี่ องธรรมดา ถ้ าอีกฝ่ ายเข้ ามาใกล้ ๆ ง. รู้สกึ อึดอัดทันที ที่อีกฝ่ ายเข้ ามาใกล้ มากเกินไป
4. ลักษณะการเดินของท่าน ใกล้ เคียงกับข้ อใดมากที่สดุ ?
ก. เดินเร็ ว
ข. กระตือรื อร้ น มีชีวิตชีวา
ค. ช้ า ๆ และตามสบาย
ง. มีจงั หวะสม่าเสมอ
5. ในขณะที่ ท่านกาลังฟั งผู้อื่นพูด ท่านมักจะมีพฤติกรรมอย่างไร ?
ก. ต้ องการหาประเด็นสาคัญให้ เร็ วที่สดุ
ข.หูผงึ่ กับเรื่ องราวดี ๆ มากกว่าอย่างอื่น
ค. มักคิดไปด้ วยว่าผู้ที่พดู เขามีความรู้สกึ อย่างไร ง.ฟั งและคิดหาข้ อมูลสนับสนุนประเด็นที่เขาพูด
6. หากท่านต้ องพูดต่อหน้ าสาธารณชน ท่านจะใช้ การพูดแบบไหน ?
ก. พูดเสียงดังฟั งชัดอย่างมัน่ ใจ
ข. พูดอย่างมีทว่ งนานอง ไม่ลมื ที่จะใช้ เสียงสูงและต่าสลับกันไป
ค. พูดเสียงเบา พูดไปเรื่ อย ๆ
ง. พูดให้ ชดั ถ้ อยชัดคาให้ ชดั เจนแต่ไม่ดงั

7. ในการประชุมหรื อทางานร่วมกัน หากท่านสังเกตว่า กาลังจะมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้น ท่านจะทาอย่างไร ?
ก. ลุยเลย ให้ เข้ าใจกันตรงนี ้ดีกว่า
ข. พยายามจุดประกายบรรยากาศใหม่ โดยดึงความสนใจไปหาเรื่ องดี ๆ
ค. หลบไปก่อน
ง. เป็ นฝ่ ายเงียบและครุ่นคิดหาสาเหตุ
8. ในขณะที่ทา่ นกาลังนัง่ ทางานอยูใ่ นห้ อง หากมีผ้ มู าเยี่ยมเยียน ท่านมักจะปฏิบตั ิอย่างไร ?
ก. เชิญให้ เขานัง่ ลง
ข.เลือ่ นเก้ าอี ้ออกมา และเชิญให้ เขานัง่
ค.ถามเขาว่า อยากจะนัง่ ลงก่อนไหม
ง.ให้ เขาตัดสินใจเองว่าจะนัง่ หรื อยืนหรื อว่าจะนัง่ ตรงไหนดี
9. .ในการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน ท่านมักจะมีพฤติกรรมอย่างไร ?
ก.เป็ นผู้นาการสนทนา
ข.ใส่ใจกับภาพรวมของปั ญหามากกว่าลงไปในรายละเอียด
ค.เป็ นผู้รับฟั งที่ดี
ง.ใส่ใจกับรายละเอียดของปั ญหาและความเป็ นจริ ง
10. หากท่าน นัดกับเพื่อนร่วมงานเพื่อปรึกษาหารื อกันเรื่ องงานใดงานหนึง่ ท่านมักเริ่ มการสนทนาอย่างไร ?
ก.จะคุยกันในประเด็นอะไร ก็วา่ ไปเลย
ข. เล่าเรื่ องโน้ นเรื่ องนี ้ซะหน่อยหนึง่ ก่อน
ค.ถามสารทุกข์สกุ ดิบของอีกฝ่ ายหนึง่ ซะก่อน
ง. กล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่ องที่จะคุยก่อนเลย
11. เมื่อท่านต้ องตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ท่านมักจะใช้ ข้อมูลใดประกอบในการตัดสินใจ ?
ก. สิง่ ที่ทา่ นเชื่อและการสรุปของท่าน
ข. มติที่ประชุมหรื อความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
ค.ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับการตัดสินใจนัน้
ง. เหตุผลและจากข้ อมูลที่พิสจู น์ได้
12. ท่านชอบรูปแบบการนาเสนองานแบบใด ?
ก.ชอบให้ รวบรัด
ข.ชอบให้ เฮฮา
ค.วิเคราะห์คนพูดว่า เขารู้สกึ อย่างไรกับสิง่ ที่เสนอ ง.ประเมินถึงความเป็ นไปได้ และเป็ นไปไม่ได้ ในเนื ้อหา
13. หากท่านมีความตังใจที
้ ่จะทาอะไรแล้ ว ท่านมักจะปฏิบตั ิตนอย่า งไร ?
ก. มัน่ ใจว่าตัวเองทาได้ ถึงแม้ จะยากก็ไม่หวัน่
ข.หว่านล้ อมให้ ทีมงานร่วมมือ
ค.พยายามทาความเข้ าใจก่อนว่า ทีมงานคิดอย่างไรกับงานนี ้ ง.ใช้ ข้อมูลให้ เป็ นประโยชน์
14. ผู้อื่นมักจะมองท่านว่า เป็ นคนอย่างไร ?
ก. ท่านเป็ นคนที่ต้องการให้ คนอื่นรู้จกั เฉพาะด้ านของชีวิต
ค. ท่านเป็ นที่ปรึกษาที่ดีทงเรื
ั ้ ่ องงานและส่วนตัว

ข. ท่านเป็ นคนเปิ ดเผยทุกเรื่ อง
ง. ท่านเป็ นคนลึกลับ เก็บตัว

15. ในการประชุมเรื่ องสาคัญ ๆ ท่านมักจะรับบทบาทเป็ นอะไร ?...
ก. รับหน้ าที่เป็ นประธานการประชุมเอง
ข. ทาหน้ าที่สง่ เสริ มให้ ทกุ คนมีสว่ นร่วม
ค. ผู้รับฟั งที่ดี
ง. ประเมินข้ อดีข้อเสียของแต่ละความคิดอย่างรอบคอบ
16. ท่านคิดว่า การเปิ ดเผยความรู้สกึ ส่วนตัวให้ ผ้ อู ื่นรับทราบนันเป็
้ นอย่างไร ?
ก. ทาให้ ทางานช้ าลง
ข. น่าสนใจดี
ค.ช่วยปรับตัวเข้ าหากันง่ายขึ ้น
ง.เป็ นเรื่ องที่อดึ อัดจะตายไป

17. หากท่านจะต้ องเล่าถึงภาพยนต์สกั เรื่ องหนึง่ ท่านจะเล่าอย่างไร ?
ก. ตรงไปที่เนื ้อหาสาคัญของภาพยนต์เลย
ข. พูดให้ ผ้ ฟู ั งเคลิ ้ม ไม่ลกุ ไปไหนได้ แต่ต้นจนจบเรื่ อง
ค. เล่าถึงนักแสดงซึง่ เป็ นตัวประกอบของเรื่ องอย่างละเอียด ง. เล่าอย่างเป็ นระบบ ให้ ข้อมูลในแต่ละตอน
18. ในการนาเสนองานที่สาคัญมาก ๆ พฤติกรรมของท่านมักจะเป็ นอย่างไร ?
ก. ดูจริ งจัง น่าเกรงขาม
ข. สร้ างความสนุกสนาน ทาให้ งานนันดู
้ ไม่เครี ยด
ค. พูดจาอ่อนโยน คานึงถึงจิตใจของผู้ฟัง
ง. เรี ยบเรี ยงข้ อมูลอย่างดี มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจน
19. หากลูกน้ องของท่านมาร้ องไห้ อยูต่ รงหน้ าท่าน ท่านจะทาอย่างไร ?
ก.บอกให้ เขาหยุดร้ องไห้ จะดีกว่า
ข.พยายามพูดให้ เขาอารมณ์ดีขึ ้น
ค.ให้ คาปรึกษา แสดงความเข้ าใจ
ง.ลาบากใจ และอยากปลีกตัวออกไป
20. ท่านมีพฤติกรรมในการคุยโทรศัพท์เป็ นอย่างไร ?
ก. พูดให้ ตรงประเด็นที่สาคัญ
ข. คุยสนุกสนาน สร้ างความสดใส มีชีวิตชีวา
ค. พูดแบบยืดเยื ้อ อ้ อมค้ อม ไม่มีบทสรุป
ง. สันและได้
้
ใจความที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้

เมื่อท่านประเมินตนเองเสร็ จแล้ ว ลองมาดูซิคะว่า ผลประเมินของท่านเป็ นอย่างไร และท่านมีสไตล์สอื่ สารแบบไหน
ถ้ าท่ านตอบข้ อ ก.มากที่สุด
การสื่อสารของท่ านมีแนวโน้ มไปทาง D Style หรือเรียกเต็ม ๆ ว่ า Dominance
ลักษณะของ D Style คือ ชอบแข่งขันชอบผจญภัยชอบริ เริ่ ม บุกเบิกในการสื่อสาร เราสังเกตได้ วา่ D Style พูด
เร็ ว เสียงดัง เป็ นงานเป็ นการ บางครัง้ พูดกับเราพร้ อม ๆ กับคุยโทรศัพท์ด้วย ดูรีบร้ อน และมีโครงการหลายโครงการใน
เวลาเดียวกัน อาจดูไม่อ่อนหวาน ความคิดเห็นของตนเองจะเป็ นเหมือนข้ อเท็จจริ งที่ไม่ต้องการอภิปรายกันอีก ตรงไป
ตรงมา พูดสิง่ ที่คิด ในห้ องทางานของ D Style ท่านมักจะเห็นตารางการทางาน ตารางนัดหมายวางเด่นเป็ นสง่า
ถ้ าท่ านตอบข้ อ ข. มากที่สุด
การสื่อสารของท่ านมีแนวโน้ มไปทาง I Style หรือ Influence
ลักษณะของ I Style คือ พูดเก่ง ชอบสังคม ชอบสื่อสาร เป็ นนักแสดงผู้สร้ างความบันเทิง ผู้สร้ างแนวความคิด
ใหม่ ๆ มีไหวพริ บ เราสังเกตได้ ว่า I Style เป็ นคนพูดจาเปิ ดเผยและเป็ นมิตร ชอบแสดงความเห็นด้ วยกับผู้อื่น เน้ นที่แง่ดี
ของสิง่ ต่าง ๆ สามารถขายความคิด และจูงใจผู้อื่นได้ ดี อาจดูเป็ นคนช่างพูดไปบ้ าง และมักหลีกเลีย่ งรายละเอียดในการให้
ข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในเชิงบวก ในห้ องทางานของ I ท่านมักจะพบ สโลแกนส่วนตัวของ I ติดอยูห่ รื อใส่กรอบไว้

ถ้ าท่ านตอบข้ อ ค. มากที่สุด
การสื่อสารของท่ านมีแนวโน้ มไปทาง S Style หรือ Steadiness
ลักษณะของ S Style คือ ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เป็ นระบบสม่าเสมอ ไม่ออกหน้ า ไม่อิจฉาผู้อื่น มัน่ คง
สร้ างความสมดุล เราสังเกตได้ ว่า S Style เป็ นผู้รับฟั งที่ดีและพยักหน้ าตอบรับ ใส่ใจกับความรู้สกึ ของผู้อื่น ในการสือ่ สาร
S Style มักจะสือ่ สารทางเดียว คือ จะเป็ นผู้ฟัง ตอบคาถาม พูดอย่างใจเย็น ชอบที่จะพูดเรื่ องที่ตนเองถนัด ชอบที่จะพูดตัว
ต่อตัวมากกว่ายืนพูด

