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ค�ำน�ำ
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมมือใหม่ที่ประสบปัญหาลูกน้องไม่ม่ันใจ 

ในตนเอง ท�าผิดพลาดซ�า้ๆ ไม่กระตอืรือร้น ไม่เชือ่ฟัง จนคณุท�างานล�าบาก 

และไม่รู้จะขับเคลื่อนทีมไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้

อาจตอบโจทย์คุณ

ทักษะการปฏิสัมพันธ์เป็นทักษะส�าคัญในการท�างานยุคใหม ่

โดยเฉพาะผู้ทีเ่ป็นหัวหน้า เพราะหากสร้างความสมัพนัธ์อันดกีบัลกูน้องได้ 

การท�างานก็จะราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ทั้งนี้ หัวใจส�าคัญของ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็คือ “การโค้ช” นั่นเอง

การโค้ชเป็นการสือ่สารวธิหีนึง่ทีบ่ริษัทและองค์กรมากมายนยิมใช้ 

เพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานออกมาและช่วยสนับสนุน 

ให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้ที่เหมาะสมจะโค้ชพนักงานมากที่สุดก็คือ 

“หัวหน้า” ซ่ึงมีสถานะเป็นทั้งหนึ่งในสมาชิกของทีมและผู้น�าทีม หัวหน้า 

จึงเป็นผู้ที่รู ้จักทีมดีที่สุด ขณะเดียวกันก็จ�าเป็นต้องมีทักษะการโค้ช 

อันยอดเยี่ยมเช่นกัน จึงจะน�าพาทีมไปสู่เป้าหมายได้

COACHING เทคนคิกระตุน้ทมีจนส�ำเรจ็ เผยวธิโีค้ชเบือ้งต้นทีเ่ข้าใจ 
ง่ายและชัดเจน เริ่มตั้งแต่การรู้จักบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า การเลือกวิธี 

สอนที่เหมาะกับสมาชิกในทีมแต่ละคน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 

ต่อการโค้ช การมองให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริง การเพิ่มไฟในการท�างาน

แก่สมาชกิ การโค้ชสมาชกิทีม่ท่ีาทต่ีอต้าน ไปจนถงึการเพิม่พนูทกัษะและ

ประสบการณ์การโค้ชให้ดียิ่งขึ้น

เพราะการเป็นหัวหน้าทีท่�างานเก่งจะต้องกระตุน้ทมีให้พร้อมสร้าง

เป้าหมายร่วมกันจนไปถึงความส�าเร็จได้

ด้วยรักจำกใจ

ส�ำนักพิมพ์อินสปำยร์
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สิ่งที่ต้องค�ำนึงในกำรโค้ช
เพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

บทที่

1
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16 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจ
หน้ำที่ของหัวหน้ำ01

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่
1

หน้าที่ของหัวหน้าคือการสร้างผลงานไปพร้อมกับ
ให้ความส�าคัญต่อความรู้สึกของสมาชิกในทีม
“ดูทั้งต้นไม้และป่า” 

	 หัวหน้าคือ	“คนที่เชื่อมต่อวงจรการสื่อสาร
	 ของสมาชิกในทีมเข้าด้วยกัน”

หากกล่าวถึงค�าว่า “leader” หลายคนอาจนึกถึงคนที่ท�าหน้าที่ 

ดึงทุกคนไปข้างหน้า แต่ในภาษาอังกฤษค�าว่า “lead” ยังหมายถึงการ 

น�ากระแสไฟฟ้าอีกด้วย  เปรียบได้กับโทรทัศน์หรือเคร่ืองขยายเสียง 

หากไม่มีตัวน�าไฟฟ้าก็จะเป็นเพียงกล่องที่มีชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ภายใน 

แต่ไม่เชื่อมต่อกัน  เมื่อเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกันด้วยตัวน�าไฟฟ้า 

โทรทัศน์หรือเครื่องขยายเสียงจึงจะท�างานได้

ในสังคมของเราก็เช่นกัน เพราะมีหัวหน้าอยู่ ทีมจึงมีเป้าหมาย

ที่เป็นหนึ่งเดียวกันและท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้  หัวหน้าจึงไม่ใช่ 

คนที่ดึงทีมไปข้างหน้า แต่เป็นคนที่ “เชื่อมต่อวงจรกำรสื่อสำรของ

สมำชิกในทีมเข้ำด้วยกัน”

หัวหน้าจงึควรรู้จกั "หน้าที ่5 ประการของหัวหน้า" เพือ่ให้วงจร

การสื่อสารของสมาชิกในทีมเชื่อมต่อกันและท�างานได้อย่างราบรื่น
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คอยสังเกตสมำชิกอยู่เสมอและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

กำรท�ำงำนของสมำชิกในทีม

 การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

มีเป้ำหมำยร่วมกับสมำชิกในทีม

 เป้าหมายที่เป็นตัวเลขหรือเห็นภาพได้ชัด!
 ex.   ท�าให้อัตราการท�างานของสายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น
    99.9 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ยอดขายของแต่ละเดือนถึง 12 ล้าน

ดึงศักยภำพของแต่ละคนออกมำ

 ค�าถามที่จะดึงจุดแข็งหรือเอกลักษณ์ของสมาชิกในทีมออกมา

พัฒนำศักยภำพของแต่ละคน

 เรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษาร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก

  ในทีม

สร้ำงผลงำน

 พิจารณาว่าควรท�าอย่างไรเพื่อเพิ่มผลก�าไร

1

3

2

4

5

หน้าที่ 5 ประการของหัวหน้า

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจหน้ำที่ของหัวหน้ำ
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18 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

1. คอยสงัเกตสมำชกิอยูเ่สมอและสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

  กำรท�ำงำนของสมำชิกในทีม

2. ดึงศักยภำพของแต่ละคนออกมำ

3. มีเป้ำหมำยร่วมกับสมำชิกในทีม

4. พัฒนำทักษะของแต่ละคน

5. สร้ำงผลงำน

ดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าหน้าทีห่ลักของหัวหน้ามอียู่ 5 ประการ  สิง่ที ่

หัวหน้าควรมคีอืความคดิในการ “ดทูัง้ต้นไม้และป่า” หรือให้ความส�าคัญ 

กับความรู้สึกของสมาชิกไปพร้อมกับกระตุ้นให้ทีมสร้างผลงานได้

	 คุณสมบัติของหัวหน้าในอุดมคติ
1. แจ่มใสและคิดในแง่บวกอยู่เสมอ

2. แม้เจอเรื่องล�ำบำกก็ไม่หนี

3. สมองซีกซ้ำย (กำรใช้เหตุผล) และสมองซีกขวำ (อำรมณ์)

  สมดุลกัน

4. ไม่เอำแต่พูดเพียงอย่ำงเดียว แต่ลงมือท�ำด้วย

5. มีควำมทะเยอทะยำนอยู่เสมอ

ผู้ที่มี 5 ข้อนี้ครบถ้วนถือได้ว่าเป็นหัวหน้าที่ดี
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หัวหน้าในอุดมคติ

แจ่มใสและ
คิดในแง่บวกอยู่เสมอ

 สีหน้ายิ้มแย้ม
  และมนี�า้เสยีงอ่อนโยน

สมองซีกซ้ำย
(กำรใช้เหตุผล)
และสมองซีกขวำ
(อำรมณ์) สมดุลกัน

  เข้าใจความรู้สึกของทุกคน
  และไม่ ใช้อารมณ์
  ในการตัดสินใจ

ไม่เอำแต่พูด
เพียงอย่ำงเดียว
แต่ลงมือท�ำด้วย

 ค�าพดูและการกระท�า
  ไปในทางเดียวกัน

มีควำมทะเยอทะยำน
อยู่เสมอ

 ไม่หยุดอยู่กับที่
  มุ่งไปยังจุดที่สูงขึ้นเสมอ

แม้เจอเรื่องล�ำบำก
ก็ไม่หนี

 คอยให้ก�าลังใจทุกคน
  เป็นคนคอยรับหน้า
  เมื่อมีปัญหา

1

3

2

4

5

ก่อนอื่นจงท�ำควำมเข้ำใจหน้ำที่ของหัวหน้ำ
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20 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

เพรำะเป็นหัวหน้ำ
กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น02

สิ่งที่
ต้องค�ำนึง
ข้อที่

2

จงฝึกทักษะการสื่อสารที่ท�าให้อีกฝ่ายมีไฟในการท�างาน
เพื่อเป็นหัวหน้าที่แท้จริง

	 การโค้ช	(coaching)	คืออะไร
ปัจจบุนัการโค้ชเป็นสิง่ทีอ่งค์กรต่าง  ๆน�ามาใช้ ในการบริหารอย่าง 

กว้างขวาง ทุกท่านเองก็น่าจะเคยได้ยินค�าว่าการโค้ชมาบ้าง 

หากอธิบายอย่างรวบรัด การโค้ชก็คือ “การสื่อสารเพื่อดูแล

มนุษย์ รวมถึงดึงศักยภาพและไฟในการท�างานของมนุษย์ออกมา”

ค�าว่า “coach” ใน coaching แต่เดิมหมายถึงรถม้า จากนั้นจึง 

ถกูน�าไปใช้ในความหมายว่า “กำรน�ำคนทีเ่รำให้ควำมส�ำคญัจำกสถำนที่ 

ปัจจุบันไปส่งยังที่ที่ต้องกำร”

ดังนั้น หน้าที่ส�าคัญของโค้ชคือ “การดึงศักยภาพของสมาชิก

ออกมาและช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย”  หากนึกถึงโค้ชกีฬา 

เช่น โค้ชฟุตบอล โค้ชเบสบอล จะช่วยให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

ส่วนค�าว่า teaching หมายถึง การสอน แต่การโค้ชคือวิธีดึง 

สิ่งที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่ายออกมา เช่น ทักษะ ความถนัดที่ซ่อนอยู่ 

ไฟในการท�างาน ไอเดีย รวมถึงการคิดและลงมือท�าด้วยตนเอง
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เคำรพเพื่อนมนุษย์
มนษุย์เป็นสิง่มชีวีติทีมี่ศกัยภาพอันไร้ขีดจ�ากดัซ่อนอยู่ เหมือนกบัเพชรทียั่ง 
ไม่ได้เจียระไน การโค้ชที่มีพื้นฐานจากการยอมรับความงดงามของความ
แตกต่างในมนษุย์แต่ละคนและพยายามเข้าใจ จะท�าให้สมาชกิดงึศกัยภาพ
ของตนเองออกมาใช้ได้

เชื่อใจซึ่งกันและกัน
เป็นพื้นฐานของทีมเวิร์กและการโค้ช  ความเชื่อใจจะเกิดข้ึนเมื่อค�าพูด 
และการกระท�าในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันเป็นไปในทางเดียวกันอย่าง 
สม�่าเสมอเป็นเวลานาน

1

2

การโค้ชคือการสื่อสาร
เพื่อ	“ดึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของอีกฝ่ายออกมา”

การสอน

ป้อนความรู้
เข้าไปในตัว
อีกฝ่าย

ดึงสิ่งที่มีอยู่
ในตัวของอีกฝ่าย

ออกมา

การโค้ช

กฎ	5	ข้อของการโค้ช

ทักษะ ความถนัดที่ซ่อนอยู่
ไฟในการท�างาน ไอเดีย

รวมถึงการคิดและลงมือท�า
ด้วยตนเอง

เพรำะเป็นหัวหน้ำ กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น
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22 บทที่ 1 สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรโค้ชเพื่อเพิ่มควำมเป็นผู้น�ำ

พัฒนำเป็นรำยบุคคล
ทุกคนมีลักษณะเฉพาะและนิสัยของตนเองที่ต่างกันออกไป อย่ายึดติดกับ
การสอนแบบเดิมๆ จงค้นหาและสร้างวิธีการโค้ชใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
การกระตุ้นพรสวรรค์หรือทักษะของอีกฝ่ายอยู่เสมอ

มีเป้ำหมำยร่วมกัน
อย่ายัดเยียดเป้าหมายให้สมาชกิในทมีอยู่ฝ่ายเดยีว แต่จงคดิหาวธิทีีจ่ะช่วย
ให้สมาชกิในทมีไปถงึเป้าหมายและให้สญัญาว่าจะช่วยเหลอื  การท�าเช่นนี้
จะท�าให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน

กล่ำวชมและกล่ำวขอบคุณ
การโค้ชคือการชมให้อีกฝ่ายน�าไปใช้และชมให้อีกฝ่ายพัฒนา  การสังเกต
เสน่ห์ ข้อด ีข้อด้อย และพฒันาการของอีกฝ่ายอย่างละเอียด รวมถงึกล่าว 
ขอบคุณในจังหวะที่เหมาะสมเป็นเรื่องส�าคัญ

3

4

5

ถึงจะคอยบอกให้ “แสดงศักยภาพออกมา” แต่ในความเป็นจริง 

แม้ถกูสัง่ให้แสดงศกัยภาพให้มากกว่านีห้น่อย มไีฟให้มากกว่านีห้น่อย 

คดิแล้วลงมอืท�าด้วยตนเองให้มากกว่านีห้น่อย กไ็ม่อาจลงมอืท�าอย่างมี 

ประสทิธิภาพในทนัทีได้  ดังนั้น การสื่อสารเพือ่ “ดึงศักยภาพเหล่านั้น 

ออกมา” จึงจ�าเป็น 

	 หน้าที่ของหัวหน้าคือการท�าให้ทีมท�างานได้
การเป็นหัวหน้านัน้ไม่ได้เร่ิมข้ึนตอนทีไ่ด้รับต�าแหน่งผู้จดัการสาขา 

หรือหัวหน้าทีม แต่คนคนหนึ่งจะเป็น “หัวหน้า” ก็ต่อเม่ือออกค�าสั่ง 
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ได้อย่างถูกต้อง ให้ก�าลังใจสมาชิกในทีม และท�างานเป็นทีมได้

อย่างไรกต็าม ยังมีคนเข้าใจผิดว่า “ผมเป็นผู้จดัการสาขา ทกุคน 

ต้องฟังผมสิ” แต่คนเราไม่ได้เชื่อฟังกันที่ต�าแหน่ง

ในสงคราม ความพ่ายแพ้หมายถึง ความตาย  เมื่อแม่ทัพสั่ง 

ลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็ต้องท�าตาม แต่ในองค์กรและในยุคที่สงบสุข 

คนจ�านวนมากมกัไม่ยอมท�าตามค�าส่ัง  การจะท�าให้คนยอมท�าตามนัน้ 

การคิดและลงมือท�าด้วยตนเอง รวมถึงการมีไฟในการท�างานของ 

อีกฝ่ายนั้นส�าคัญมาก

มาเพิ่มทักษะการโค้ชเพื่อสร้าง “กำรท�ำหน้ำท่ีหัวหน้ำของ

ตนเองได้อย่ำงสมบรูณ์” ไม่ใช่เป็นเพยีงหัวหน้าแต่ในนามกนัเถอะครับ

เพรำะเป็นหัวหน้ำ กำรโค้ชจึงจ�ำเป็น
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