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Credit: ประชาชาตธิรุกจิออนไลน ์

ตอ้งยอมรับความจรงิอยา่งหนึง่วา่ปัจจบุันองคก์รธรุกจิตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ หันมาให ้

ความส าคัญกบัเครือ่งมอืการโคช้ (Coaching Tools) กนัอยา่งแพรห่ลาย ทัง้โคช้ในปัจจบุนัก็เริม่มจี านวน

มากขึน้เรือ่ย ๆ 

เพราะมองเห็นวา่โคช้เป็นอาชพีหนึง่ทีท่ ารายไดใ้หก้บัตวัเอง และองคก์รคอ่นขา้งมาก 

 

แตก่ระนัน้ วชิาชพีโคช้มหีลายองคป์ระกอบดว้ยกนั บางสว่นสมัครเป็นสมาชกิ และผา่นการรับรองจาก

สหพันธโ์คช้นานาชาต ิ(International Coach Federation-ICF) ขณะทีอ่กีบางสว่นไมส่มัครเป็นสมาชกิ 

 

เพราะฉะนัน้ เมือ่ดจูากขอ้มลูจากสหพันธโ์คช้นานาชาต ิเมือ่ 7 ปีผา่นมา (2551) จะพบวา่ สมาชกิของ

กลุม่คนทีส่นใจอยากเป็นโคช้มจี านวนเพยีง 16,000 คนแตใ่นปี 2558 กลับมสีมาชกิเพิม่สงูขึน้ถงึ 

24,000 คน 

 

โดยมอีกีจ านวน 47,500 คน ทีย่ังไมล่งทะเบยีนเป็นสมาชกิ 

 

เพราะฉะนัน้จะเห็นวา่ตลอด 1 เดอืนของทกุปี จงึมผีูส้นใจอยากเป็นโคช้เฉลีย่ 400-500 คน/เดอืน 

 

ถามวา่ท าไมตลาดโคช้ถงึเตบิโตเชน่นี ้? 
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"ดร.อจัฉรา จุย้เจรญิ" กรรมการผูจั้ดการบรษัิท แอคคอมแอนดอ์มิเมจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั หนึง่

ในโคช้ผูบ้รหิารทีไ่ดร้ับการรับรองจากสหพันธโ์คช้นานาชาต ิ(ICF) ในระดับ Professional Certified 

Coach-PCC 

 

ทัง้ยังเป็นตัวแทนของ "ดร.มาแชล โกลดส์มทิ" นักคดิดา้นการพัฒนาภาวะผูน้ าอนัดับหนึง่ และโคช้ผูม้ี

ผลงานทีไ่ดร้ับการยกยอ่งจากสถาบนัตา่ง ๆ ทั่วโลกรวมถงึยังเป็นผูเ้ขยีนหนังสอืขายดรีะดับโลกจงึมา

อธบิายปรากฎการณ์เชน่นีใ้หฟั้ง 

 

"จรงิ ๆ แลว้เรือ่งโคช้เริม่มผีูค้นสนใจเมือ่ 7 ปีทีแ่ลว้ เพยีงแตต่อนนัน้เป็นไปในลักษณะของ Executive 

Coaching ทีโ่คช้เฉพาะผูบ้รหิารระดับสงูเพยีงอยา่งเดยีว เพราะอยา่งทีท่ราบเรือ่งบางเรือ่ง 

 

ผูบ้รหิารไมส่ามารถปรกึษาใครได ้เชน่ เรือ่งการวางแผนสรา้งผูส้บืทอดต าแหน่ง หรอืการจะใหใ้ครสกัคน

ไปดแูลธรุกจิสาขาในตา่งประเทศ รวมถงึเรือ่งการปรกึษาธรุกจิอะไรตา่ง ๆ ทีเ่ป็นชัน้ความลับ" 

 

"ผูบ้รหิารระดับสงูเหลา่นีจ้งึเลอืกปรกึษาโคช้ เพราะโคช้นอกจากจะฟังแลว้เก็บเป็นความลับ ยังชว่ย

แนะน า ชีแ้นะ ทัง้ยังชว่ยเป็นคูค่ดิธรุกจิ จนกระท่ังอปุสรรค และปัญหาตา่ง ๆ ลลุว่งไปดว้ยด ีซึง่เมือ่กอ่น

ดฉัินก็เป็น Executive Coaching ในลักษณะของ one on one หรอืการโคช้แบบหนึง่ตอ่หนึง่" 

 

แตปั่จจบุนัการโคช้พัฒนาไปในลักษณะของ 3 รปูแบบ ดังนี ้

หนึง่ โคช้จากภายนอก (External Coach) คอืใชโ้คช้ทีเ่ป็นมอือาชพีเขา้มาโคช้ผูบ้รหิาร สว่นใหญจ่ะ

เป็นในลักษณะหนึง่ตอ่หนึง่ 

 

สอง โคช้ภายในองคก์ร (Internal Coach) อาจเป็นผูท้ีไ่ดร้ับการจา้งเขา้มาเพือ่ท าหนา้ทีโ่คช้โดยเฉพาะ 

หรอืรเิริม่โครงการโคช้ตา่ง ๆ หรอือาจเป็นคนภายในทีไ่ดร้ับมอบหมายพเิศษ โดยไดร้ับการสนับสนุนจาก

องคก์รทัง้ดา้นเวลา และงบประมาณ 

 

ดว้ยการจัดใหค้นกลุม่นีร้ับการพัฒนาจากหลักสตูรการโคช้ทีไ่ดร้ับมาตรฐาน และการรับรองจากสถาบนัที่

ก าหนดมาตรฐาน เชน่ ICF หรอืสถาบนัอืน่ ๆ เพือ่เขา้มาถา่ยทอดองคค์วามรู ้

 

สาม สรา้งใหผู้บ้รหิาร และผูจั้ดการในองคก์รเป็นโคช้ (Manager as a Coach) ดว้ยการอบรมให ้

ผูบ้รหิาร และผูจั้ดการในทกุระดับมทีักษะการโคช้ทีถ่กูตอ้ง เพือ่โคช้บคุลากรในทมีของตน 

 

ปัจจบุนัองคก์รตา่ง ๆ เห็นประโยชนใ์นการน าหลักสตูรทีม่มีาตรฐานการเรยีนการสอนเฉพาะเรือ่งการโคช้

ในองคก์รเขา้มาใช ้และอยากไดว้ธิกีารโคช้ทีน่ าไปใชไ้ดจ้รงิในบรบิทขององคก์ร เพือ่ไมใ่หเ้หมอืนกบัที่

ผา่นมาคอืเรยีนแลว้เงยีบหายไป 
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"ดร.อจัฉรา" บอกวา่ ถา้มองสดัสว่นของตลาดโดยรวมในปัจจบุนัปรากฏวา่ ลักษณะการโคช้แบบ 

Manager as a Coach มกีารเลอืกใชม้ากทีส่ดุ เชน่เดยีวกบัทีด่ฉัินเองทีรั่บงานสว่นนีป้ระมาณ 80-85% 

ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจัิยของ ICF ดว้ยทีบ่อกวา่ องคก์รตา่ง ๆ ท่ัวโลกก็ใชล้ักษณะการโคช้แบบนี้

ประมาณ 70% รองลงมาคอื Internal Coach และ Executive Coaching ใชน้อ้ยทีส่ดุ 

 

"แตค่วามน่าสนใจไมไ่ดอ้ยูเ่พยีงเทา่นี ้เพราะจากขอ้มลูทีด่ฉัินเจอ หลายองคก์รก าลังกลุม้ใจกบั Gen Y 

มาก จรงิ ๆ พวกนีม้ทัีง้ขอ้ด ีขอ้เสยี ดังนัน้ถา้เราจะปิดชอ่งวา่งระหวา่งวัย ผูบ้รหิารตอ้งมเีทคนคิการโคช้ 

เพราะเราไมม่คีวามเขา้ใจในความแตกตา่งของคา่นยิม ดังนัน้วธิกีารบรหิาร หรอืการจะโคช้เขาใหป้ระสบ

ความส าเร็จ เราจงึตอ้งรูจั้กเขากอ่น และตอ้งดงึศักยภาพเขาออกมาพดูงา่ย ๆ เหมอืนกบัเราดงึคนเกง่ 2 

คนมาน่ังคยุกนั" 

 

"ตรงนีไ้มเ่หมอืนคนรุน่เกา่ทีร่อค าสัง่ใหท้ าน่ัน ท านี ่เพราะค าสัง่สว่นใหญ ่80-90% มาจากหัวหนา้ แต่

ดว้ยความทีพ่วกเขามคีา่นยิมใหม ่ๆ จงึตอ้งใชว้ธิกีารศกึษาเขา้ไปดว้ย ไมว่า่จะเป็นการบรหิารคนตา่งชาต ิ

หรอืแมแ้ตก่ารหลั่งไหลของพนักงานเออซีทีีจ่ะเขา้มาท างานกบัเรา ดฉัินจงึมองวา่ยิง่องคก์รมคีวาม

หลากหลาย เรายิง่ตอ้งการโคช้ เพราะจะท าใหเ้ราชว่ยดงึศักยภาพเขาออกมามาก" 

 

"เพราะเดีย๋วนีต้อ้งยอมรับวา่คนรุน่ใหมเ่ขาอาจมขีอ้มูลดีๆ กวา่เราเยอะ เราจะไปบอกใหเ้ขาท าโน่น ท านี ่

เหมอืนเมือ่กอ่นไมไ่ดแ้ลว้ แตจ่ะตอ้งชว่ยโคช้เขาเพือ่ดงึศักยภาพของตัวเองออกมาใหเ้ต็มที ่เพราะ

เดีย๋วนีบ้รบิทหลายอยา่งเริม่เปลีย่นแปลงไป" 

 

ดังนัน้ในฐานะโคช้ ถา้จะสอนใหค้นในองคก์รประสบความส าเร็จ "ดร.อจัฉรา" บอกวา่จะตอ้งใช ้3 ช.ชา้ง 

(ในความหมายของเรา) คอื ใชไ้ดเ้ลย, ใชไ้ดจ้รงิ และชอบ 

 

"พดูงา่ย ๆ เราในฐานะโคช้ ก็ตอ้งไปหาขอ้มลูเพือ่ตอบสนอง 3 ช.ชา้งนีม้าให ้จนไปเจอวธิกีารของบรษัิท

แหง่หนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่ขามปีระสบการณ์กบับรษัิท 100 ฟอรจ์นู มายาวนานกวา่ 20 ปี 

เขาท าการศกึษา เก็บขอ้มลูมากวา่ 10 ปี เพือ่จะบอกวา่ถา้ใช ้3 ช.ชา้งนีแ้ลว้ดตีอ่องคก์รอยา่งไร ปรากฏ

วา่องคก์ร perform เกอืบ 100% ในทกุ ๆ ดา้น" 

 

"เราก็เลยสนใจ ตอนหลังจงึไปซือ้เครือ่งมอืนีม้าประยกุตใ์ชก้บัผูบ้รหิารบา้ง จงึพบวา่ตอ่ใหโ้คช้คนใดทีย่ัง

ไมเ่ป็นมอือาชพี ถา้น าหลัก 3 ช.ชา้ง ไปปรับใช ้จะท าใหผู้บ้รหิารคนนัน้ ๆ ประสบความส าเร็จได ้

เหมอืนกนั ยิง่เดีย๋วนีก้ารสรา้งวัฒนธรรมองคก์รทางดา้นอารมณ์ (Emotional Culture) ก าลังเป็นทีส่นใจ

ขององคก์รทางฝ่ังตะวันตก" 

 

"เหมอืนอยา่งบรษัิทหนึง่ในตา่งประเทศ พอเลกิงานเขาจะใหพ้นักงานกดแป้นเลยวา่วันนีท้ างานเสร็จแลว้

อารมณ์คณุเป็นอยา่งไร และเขาพบวา่คนทีอ่ารมณ์ด ีproductivity จะสงูตามไปดว้ย ความคดิสรา้งสรรค์
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ก็ด ีและเวลาเขาเจอปัญหา เขาไมท่อ้ สามารถแกไ้ขอปุสรรคจนผา่นพน้ไปได ้เพราะฉะนัน้การจะดงึคน

ใหอ้ยูก่บัเรานาน ๆ จงึตอ้งท าใหเ้ขาเกดิความรูส้กึรัก (love), ปีตยินิด ี(joy) และสนุกสนาน (fun)" 

 

"ดร.อจัฉรา" บอกวา่ เทคนคิของบรษัิทฝรั่งสอดคลอ้งกบัเทคนคิการโคช้ เพราะเกีย่วขอ้งกบัการคดิ การ

วางแผน เนือ่งจากทัง้ 3 อารมณ์จะชว่ยท าใหเ้ขารูส้กึดใีนการท า จนเกดิการคดิในการวางแผน กระท่ัง

รูส้กึดทีีจ่ะท าหนา้ทีข่องตัวเองตอ่ไป 

 

อนัเป็นหลักส าคัญของการโคช้ 

 

ทีไ่มไ่ดอ้ยูเ่ฉพาะแคว่งการนีเ้ทา่นัน้ 

 

เพราะอยา่งที"่ดร.อจัฉรา"เชือ่วา่ รปูแบบของการโคช้ทัง้ 3 ลักษณะจะยังคงอยูอ่ยา่งนีไ้ปอกีประมาณ 3-

4 ปี ทัง้ยังเชือ่วา่ภาษาโคช้ตอ่ไปจะเป็น Universal Language ส าหรับใชข้บัเคลือ่นในการเปลีย่นแปลง

องคก์ร และการพัฒนาอยา่งยั่งยนืตอ่ในอนาคต 

 

ทีน่า่สนใจจรงิ ๆ 
 

************************************************ 


