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ดร.อจัฉรา จุ้ยเจรญิ

“อาชพีท่ีเราท�ามคีณุค่าทางใจ เพราะเป็นการเพิม่คณุค่าให้กบัคนทีเ่ราช่วยพฒันา ท�าให้เขามคีวามสขุ ความส�าเรจ็ และก้าวหน้ามากขึน้”
ค�ากล่าวของ ‘ดร.อจัฉรา จุย้เจรญิ’ ข้างต้น ไม่เพยีงท�าให้เรารูจ้กั และเข้าใจหวัใจส�าคญัของการเป็น ‘โค้ช’ อาชพีทีเ่ป็นมากกว่าผูส้อน 

หรอืวทิยากร หากแต่ในโลกของธรุกจินัน้ อาชพีโค้ช เปรยีบได้กบักนุซอืคนส�าคญัทีแ่ม่ทพัอย่างผูบ้รหิารจะขาดไปเสยีไม่ได้ อกีทัง้ยงัสะท้อน 
ให้เรามองเหน็ว่า เจ้าของค�าพูดดงักล่าว เป่ียมไปด้วยความรกัและความศรทัธาในอาชพีการงานของเธออย่างสดุหวัใจเพยีงใด

ในอดตีการโค้ชเป็นศาสตร์ทีผ่สมผสานอยูใ่นเรือ่งของการพฒันา
คนรปูแบบต่างๆ แยกกนัไม่ออก แต่ในปัจจบุนัการโค้ชได้แยกออก
เป็นศาสตร์เฉพาะทางอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถเรียนและฝึกให้
เชี่ยวชาญได้ และถ้าต้องการได้รับการรับรองในระดับสากล  
กส็ามารถสมคัรเข้ากระบวนการสอบ เพือ่ให้ได้รบัการรบัรองจาก
สถาบนัท่ีมชีือ่เสยีงระดบัโลกต่างๆ ตวัอย่างเช่น จากสมาพนัธ์โค้ช
นานาชาติ (ICF) ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่รับรองโค้ชมืออาชีพและ
รบัรองมาตรฐานหลกัสตูรสอนการโค้ชด้วย 

ปัจจุบันที่ ICF มีสมาชิกโค้ชมืออาชีพอยู่กว่า 2 หมื่นคน 
ท่ัวโลก ย้อนกลบัไป 2-3 ปีท่ีแล้ว มแีต่ชาวต่างชาตเิป็นส่วนใหญ่ 
ที่ได้รับการรับรองจากที่นี่ ดิฉันจึงมองว่าการสอบให้ผ่านการ
รบัรองระดบัสากลเป็นความท้าทาย การสอบเป็นภาษาองักฤษล้วนๆ 
เม่ือผ่านกระบวนการท่ีท้าทายมาได้ เราดีใจท่ีได้เรียนรู้อะไร
มากมาย ประสบการณ์ส�าคัญกว่าผลลัพธ์นะคะ เมื่อเข้าไปดูใน
ท�าเนียบสมาชิกเราก็ภูมิใจที่เป็นโค้ชผู้หญิงในด้าน Business 
Coach คนแรกที่ได้รับการรับรอง ตอนนี้ก็ตั้งใจจะสอบต่อเนื่อง 
ไปอีก แต่ตดิเร่ืองเวลา เพราะลูกค้ารอควิเราอยูเ่ยอะ ด้านงานสอน 
ก็มีมาก ลูกค้าหลายท่านจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่อยากให้เขา 
ผดิหวงั เลยต้องให้เวลากบัลกูค้าก่อน ตวัเราทหีลงัแล้วกนั อกีอย่าง
คอืการเป็นโค้ชต้องเรยีนและหาเครือ่งมือใหม่ๆ มาใช้งานอยูเ่สมอ 
เพราะเราท�างานกับการพัฒนาคน พอโลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน 
ปัญหาของคนก็เปลี่ยน จึงต้องใช้เวลาในการหาเครื่องมือท่ี 
เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าของเรา นีค่อืเหตผุลทีท่�าให้ 
มี Business Affiliates อยู ่ในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดา 
ออสเตรเลีย สวติเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ ฯลฯ เวลา 
คยุงานทาง Conference Call ก็มงีงๆ เวลานดักับแต่ละท่ีเหมอืนกัน 
(หัวเราะ) ทุกคนอยากให้บินไปเยี่ยมเขาแบบตัวจริงเสียงจริง  
ก็พยายามหาเวลาอยู ่  การเลือกพันธมิตรจะละเอียดมาก  
มีมาตรฐานในการคัด เช่น ต้องดูว่าองค์กรที่ใช้การบริการและ
เครื่องมือการพัฒนาของพวกเขา เป็นองค์กรที่ติดอันดับบริษัท 
ทีน่่าท�างานด้วย 100 บรษิทัหรอืไม่ (Fortune 100 Best Companies 
to Work For) และโมเดลของเขามงีานวจิยัสนบัสนนุไหม สิง่ท่ีเรา
เลอืกให้ลกูค้า ต้องเป็นสิง่ท่ีน�ามาปฏบิตัไิด้จรงิในบ้านเราด้วย

สมาพนัธ์โค้ชนานาชาติ  
(International Coach Federation : ICF) 

มสี�ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

อทิุศกำรท�ำงำนเพือ่กำรพฒันำ
ศำสตร์ด้ำนกำรโค้ชให้มี 
ควำมก้ำวหน้ำ โดยมกีำร

ก�ำหนดมำตรฐำนกำรโค้ช และ
กระบวนกำรรบัรองก่อนกำร
ออกใบประกำศนยีบตัร และ 
ช่วยสนบัสนนุกำรเชือ่มโยง 

เครอืข่ำยโค้ชมอือำชพี 
ในระดบัโลก 

ก่อนหน้านี้  WOMAN+ เคยพูดคุยกับเธอ ในฐานะ  
1 ใน 10 ผู้หญงิเก่งระดบัแถวหน้ามาแล้ว แต่คร้ังนี ้เราเชญิเธอมา
ขึน้ปกอกีคร้ัง ด้วยความสนใจอยากรู้จกัมมุมองและแนวคดิของ
เวร์ิคกิง้วแูมนท่านนีใ้ห้มากขึน้ โดยเฉพาะในแง่มมุของการเป็น
โค้ชผูบ้รหิาร และการสร้างโค้ชในองค์กร ในฐานะทีเ่ธอเป็นหญงิไทย
คนแรกทีเ่ป็นโค้ชในด้าน Business Coach (Executive & Leader-
ship Coach) ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ  
ว่าอะไรท�าให้เธอเป็นทีย่อมรบัของผูบ้รหิารและองค์กรทัง้ในไทย
และในต่างประเทศ ซึง่ในสถานะของการเป็นโค้ชผูห้ญงิ หลายคน
ย่อมอยากทราบว่าเธอมไีม้เดด็อะไร จงึท�าให้ผูบ้รหิารหลากหลาย
ระดับ โดยเฉพาะซีอีโอ เปิดรับเทคนิคการโค้ชของเธอ จนถูก 
เรียกขานว่าเป็น Coach of the Coach อย่างไร้ข้อกงัขา
 ไม่เพียงแค่นัน้ เพราะเราหวงัใจลึกๆ ว่าภาพของความเป็น
หญงิเก่งแกร่งทีเ่ราสมัผัสได้จากเธอ จะช่วยกระตุน้ให้ผู้อ่านทีก่�าลัง
ตดัสนิใจท�าการใหญ่บางอย่าง กล้าเดนิออกมาจาก Comfort Zone 
เพือ่ท�าในสิง่ทีห่วงัและตัง้ใจ ดงัที ่ดร.อจัฉรา จุย้เจรญิ เคยได้ท�า
เมือ่ 10 ปีทีแ่ล้ว จนท�าให้เกดิ Accomm & Image International 
หรือเรียกสัน้ๆ ว่า ‘แอคคอมฯ’ บริษทัพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ชั้นน�าขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันแอคคอมฯ สั่งสมชื่อเสียงและ
ความนิยมทั้งในและนอกประเทศ และมีแนวโน้มการเติบโต 
ต่อเนือ่ง โดยไม่ต้องมพีนกังานขาย

การจะเป็นโค้ชให้ได้แบบคณุ ต้องโตมากบัอะไร
ดร.อัจฉรา : คนที่จะเป็นโค้ช อย่างแรก ต้องโตจากความคิด  
ปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมตั้งแต่แรกๆ โดยพัฒนาจากภายใน 
สูภ่ายนอก เพราะในการเป็นโค้ชเราจะไม่บงัคบัหรอืตดัสนิผูอ้ืน่ 
สามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล เมือ่ไหร่กต็ามทีเ่รา
ต้องโค้ชใครสกัคน เราต้องเชือ่ในศกัยภาพของเขา มคีวามเข้าอก
เข้าใจตวัตนของเขา ไม่ใช่เพยีงประเมนิเขาจากการกระท�า และ 
ไม่ควรมอีคต ิหลงัจากเกดิข้อตกลงในการโค้ชแล้ว เราจะพบปะ
และพดูคยุกบัเขาหลายเดอืนหรอืเป็นปี  ถ้ารกัษาความคดินีไ้ม่ได้ 
โค้ชเองจะไม่สนกุกบังานทีท่�า ขัน้ต่อไปคอืเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิ การเรยีน
โค้ชเน้นการฝึกปฏบัิตทิัง้ในห้องเรียนและในชวีติจริง ต้องเรียน
ต่อยอดด้านการสือ่สารเยอะๆ เพราะการโค้ชเป็นการสือ่สารขัน้สงู 

ต้องยอมรับว่าอาชีพโค้ชนั้น ค่อนข้างใหม ่
ในสังคมไทย อะไรเป็นสิ่งที่ท�าให้คุณมั่นใจว่า 
การท�างานนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีในบ้านเรา  
ถงึขนาดทีค่ณุต้องเปลีย่นรางอาชพี จากผูบ้รหิาร
สายการบินยกัษ์ใหญ่ มาเปิดบรษัิทแอคคอมฯ
ดร.อัจฉรา : ตอนนี้แอคคอมฯ ก�าลังย่างก้าวสู่ปีที่ 10 จาก 
จดุเริม่ต้นถงึตอนนีย้อมรบัว่าเราเดนิมาไกลทีเดยีว อย่างไรกต็าม 
การตัดสินใจออกจากงานประจ�า คิดอยู่นานถึง 2 ปีนะคะ แต่
สดุท้ายกค็ดิถีถ้่วนด้วยเหตผุลหลายประการแล้ว เช่น 

1. เป็นความชอบส่วนตวัในเรือ่งการพฒันาคนและองค์กร 
2. ในงานท่ีเคยท�า เราได้สร้างผลส�าเรจ็เป็นท่ีประจกัษ์แล้ว 

เรามรีางวลัการนัตถีงึฝีมอื องค์กรจะให้เราควบบทบาทหน้าที ่ 2-3 
อย่างเรากท็�าได้ 

3. ครอบครวัผลกัดนัและสนบัสนนุ ตอนแรกๆ มบ้ีางท่ีแอบ
กงัวลว่าจะไปรอดไหม แต่มมุหนึง่กค็ดิว่าผูห้ญงิเราต้องกล้าเสีย่ง 
ไม่อยากอยูใ่นโซนทีส่บายเรยีบง่ายนานเกนิไป เราเองเป็นคนชอบ
ท�าอะไรท่ีท้าทายอยูแ่ล้ว จงึตดัสนิใจแน่วแน่ อีกท้ังมองว่า อาชพี
ท่ีเราท�ามีคณุค่าทางใจ เพราะเป็นการเพ่ิมคณุค่าให้กับคนท่ีเรา
ช่วยพฒันา ท�าให้เขามคีวามสขุ ความส�าเรจ็ และก้าวหน้ามากขึน้ 
ตรงนี้คือแรงบันดาลใจส�าคัญ สุดท้าย คงเป็นเพราะเราได้รับ 
ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกๆ ท�าให้บริษัทสามารถ 
ขยายออกไปได้เรือ่ยๆ  

ยอมรบัว่าปัจจบุนัแนวโน้มการพฒันาคนในองค์กรจะหนัมา
ใช้การโค้ชมากขึน้ เพราะเป็นรปูแบบท่ีตอบวตัถปุระสงค์เฉพาะคน
หรอืกลุม่งาน มคีวามต่อเนือ่ง และคุม้ค่าต่อการลงทนุ การโค้ช
ท�าได้ทัง้ตวัต่อตวั และแบบกลุม่ โดยเฉพาะถ้าน�ามาใช้ในการ
พัฒนาผู ้บริหารระดับกลางหรือสูงขึ้นไป จะช่วยให้เขาน�า
ทรพัยากรและความสามารถท่ีมอียูใ่นตวัมาใช้ให้เกดิประโยชน์
สูงสุด และช่วยให้เขาเป็นโค้ชที่ดีของทีมตนเอง สามารถรักษา 
ลกูน้องเก่งๆ สร้างคนเก่งรุน่ต่อไปให้องค์กรได้ การด�าเนนิธรุกจิ 
กจ็ะลืน่ไหลไม่สะดดุ 

รางวลัผูจ้ดัการยอดเย่ียมแห่งปี
ณ สายการบนิ นอร์ธเวสต์ 
รางวลัเรยีนดีเด่นศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ศษิย์เก่าดเีด่น 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
คนไทยคนแรกทีอ่อกแบบหลกัสตูร 
การเรยีนการสอนประกาศนยีบตัรโค้ช 
ทัง้ขัน้พืน้ฐาน และขัน้สงู ทีไ่ด้รบัการ
รบัรองมาตรฐานสากลจากสมาพนัธ์โค้ช
นานาชาติ
เจ้าของผลงานหนงัสอื 
‘คูม่อืการโค้ช เพือ่ผูน้�ายคุใหม่’ 
หนงัสอืไทยทีร่เิริม่ให้แนวทางการโค้ช
ส�าหรบัผูบ้รหิารในองค์กร และสร้าง 
การโค้ชให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 
อย่างย่ังยืน
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การเป็นโค้ชของผูบ้รหิารได้ แปลว่าคณุต้องสร้าง
ความน่าเชือ่ถอืให้ตัวเองอย่างมาก คณุท�าอย่างไร
ให้คนระดบัผู้บริหารทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเองสงู 
ไว้วางใจในตัวคณุ
ดร.อจัฉรา : การสร้างความไว้วางใจตัง้แต่แรกพบเป็นสิง่ส�าคญั
มาก สไตล์ส่วนตวัของดฉัินคือ เป็นตัวของตัวเอง และพดูคุยแบบ
ให้ผูบ้รหิารเป็นตวัของตวัเองได้เตม็ที ่ประวตักิารท�างานของเรา 
ทีส่่งให้ลกูค้าก่อนกจ็ะสร้างความน่าเชือ่ถอืได้เช่นกนั แต่เราต้อง 
ไม่แสดงความทะนงในประสบการณ์และวิทยฐานะของตนเอง  
ในการโค้ชเราพร้อมจะเป็นคูค่ดิทีด่ ี ไม่ใช่เป็นผูรู้ไ้ปเสยีทกุเรือ่ง 
โฟกสัในเรือ่งของเขา ไม่ใช่เรือ่งของเรา ปกตกิารพบกนัครัง้แรก 
เราจะคยุกนัเรือ่งเป้าหมายและผลลพัธ์ทีผู่บ้รหิารต้องการ ถ้าเรา
คดิว่าเราไม่เหมาะสมกบัเป้าหมายนี ้ กจ็ะแนะน�าคนอืน่ให้ หรือ 
ถ้าพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆ แต่เรามีเวลาให ้
ไม่พอ ก็จะไม่รับปากท�า ยกเว้นลูกค้ารอข้ามปีมา เราก็ใจอ่อน
เหมือนกัน โดยจริยธรรมของการโค้ชแล้ว ควรให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ เราไม่ควรท�าให้ผ่านๆ ไปเพือ่เงนิทอง จากนัน้
ความน่าเชื่อถือจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นได้อีก ด้วยการพบกันใน 
ครั้งต่อๆ มา โค้ชต้องมีความสม�่าเสมอ ไม่ใช่เป็นผู้มีอารมณ ์
คาดเดาล�าบาก ยังต้องรักษาโฟกัสในเรื่องของผู้บริหารเท่านั้น  
การคยุในการโค้ชเปรยีบได้กบัการเต้นร�า เขาจะก้าวไปข้างหน้า
โค้ชกไ็ปด้วยได้ ถ้ายงัไม่ก้าว โค้ชกห็ยดุฟังก่อน ท�าความเข้าใจ
ความคิด และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเขาก่อน แล้วค่อย
ค้นหาแรงบนัดาลใจในการเต้นร�าต่อไป 

ปกติผู้บริหารที่ได้รับการโค้ช ประทับใจในวิธีการของเรา  
จนอยากเรยีนวชิานีไ้ปใช้กบัลูกน้อง คอือยากสร้างการโค้ชให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรไปเลย เราก็ช่วยให้เขาสามารถน�าไปปรับใช้ 
ในบรบิทของเขาได้ ทีส่�าคัญคือต้องปรบัและปพูืน้ฐานให้ดก่ีอน 
ในการน�าไปใช้ในองค์กร การโค้ชผู้บริหารโดยโค้ชมืออาชีพ 
เมื่อเทียบกับการน�าการโค้ชไปใช้ในองค์กร มีการเตรียมการ 
ท่ีต่างกัน นี่เป็นเหตุผลหลักว่าท�าไมดิฉันจึงเขียนหนังสือเรื่อง  
‘คูม่อืการโค้ช เพือ่ผูน้�ายุคใหม่’ ขึน้มา 

เวลาทีค่ณุสวมหมวกโค้ช คาแรก็เตอร์ของคณุ
เป็นยงัไง
ดร.อจัฉรา : ส่วนตวัมองว่าตนเองเป็นคนพดูตรงๆ แต่คิดก่อนพดู 
เอาจริงกบัการท�างาน ทกุอย่างอยากให้เป๊ะ ทีจ่รงิไม่ใช่คนชอบ 
รายละเอยีดเลยนะคะ แต่เวลาลงมาดเูนือ้งานเองลูกน้องไม่เชือ่ว่า
เราไม่ใช่คนละเอียด ส�าหรับลูกค้าจะมองต่างออกไป ส่วนใหญ่ 
บอกว่าเราใจด ีใจเยน็ เป็นผูห้ญงิมีภมิู แต่ไม่ท�าให้คนทีคุ่ยด้วยรูส้กึ
อดึอดั ตรงนีค้อืสิง่ทีล่กูค้ามองเรา อกีมมุหนึง่คอืเป็นคนทีเ่ข้ากบั
คนง่าย คยุกบัใครกไ็ด้หมด 

วิธีท�าการบ้านของโค้ชผูบ้รหิาร
ดร.อจัฉรา : ขัน้แรกคอืเราต้องศึกษาและสอบถามความคาดหวงั
ของลกูค้าก่อน องค์กรทีต่ดิต่อให้เราเข้าไปโค้ชนัน้ เขาต้องการ
ความช่วยเหลอือะไร มีใครเกีย่วข้องในกระบวนการบ้าง ขัน้ต่อมา
คอืเรยีนรูว้ฒันธรรมขององค์กร และศึกษานสัิยใจคอของผูบ้รหิาร
หรือกลุ่มผู้จัดการที่เราจะไปโค้ช บางทีก็ใช้แบบประเมินทาง
ออนไลน์เข้าช่วย เพราะผูบ้รหิารเองกช็อบท�าแบบประเมนิและ
อยากรูจ้กัตนเองมากขึน้ แต่โค้ชต้องไม่เอาผลของการประเมนินัน้
มาตดัสนิว่าเขาท�าอะไรได้หรอืไม่ได้ ไม่ว่าจะได้ยนิอะไรมา เม่ือมา
พบกัน ควรล้างใจออกก่อน ต้องเปิดใจฟัง มีสมาธิมากๆ  
โค้ชสามารถศึกษาเขาเพิ่มเติมได้จากการตั้งค�าถาม โค้ชที่ด ี
จะมีวิธีการถามเพื่อให้เข้าใจเขา และท�าให้เขาเข้าใจตนเอง 
มากข้ึนด้วย การถามและการรับฟังที่ดีจะน�าไปสู่การกระท�าที่
ยัง่ยนืกว่าการปรบัเปล่ียนการกระท�าเพยีงครัง้คราวโดยทีผู่บ้รหิาร
กย็งัไม่ชดัเจนว่าท�าไปเพือ่อะไร ไม่ได้ช่วยให้เกดิการเปล่ียนแปลง
ที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่โค้ชจะช่วยให้เขาปรับความคิดและความรู้สึก
ก่อน และการกระท�าจะตามมาเอง ระหว่างทางในการพัฒนา 
จนจบโค้ชจะต้องติดตามผล มเีครือ่งมอืพฒันาใหม่ๆ มาแลกเปลีย่น 
สนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงมีประสิทธิผล ราบรื่น ไม่น่าเบื่อ  
จนกระทัง่ผูบ้รหิารได้รบัผลลัพธ์ทีต้่องการ

เท่าที่เคยสัมผัสมา อะไรคือปัญหาของคนเป็น 
ผู้บรหิาร
ดร.อจัฉรา : เท่าท่ีพบ ปัญหาของการบรหิารเป็นเรือ่งคลาสสกิ 
บางท่านเชีย่วชาญเร่ืองบรหิารจดัการมากๆ แต่ไม่เก่งเรือ่งคน หรอื
บางท่านเก่งเรื่องบริหารคนแต่ไม่ส�าเร็จด้านการบริหารจัดการ  

ผูบ้รหิารแต่ละท่านมกัมจีดุอ่อนจดุแขง็ไม่เหมอืนกนั บางท่านเป็น
คนโอบอ้อมอารีดูแลลูกน้องอย่างดี แต่พอเป็นเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ หรอืความคดิเชงิรกุ กลบัไม่ถนดั หรอืไม่อยากลองท�า
อะไรใหม่ๆ ก็มี บางท่านสร้างผลลัพธ์ในงานยอดเยี่ยม แต่พอ
อารมณ์เสยี พดูตรงเกนิไป ลกูน้องก็ยกทมีลาออกไปเลย อย่างไร
กต็ามองค์กรคาดหวงัให้ผูบ้รหิารบรรลเุป้าหมายได้รอบด้านและ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอให้ทนักาล เพือ่น�าความส�าเรจ็มาสูอ่งค์กร
และตวัท่านเองด้วย

คุณรับฟังปัญหาของคนอื่นมากๆ เคยมีไหม 
ทีรั่บเอาปัญหาเข้ามาเป็นทกุข์ในใจ
ดร.อัจฉรา : ไม่มีนะคะ นั่นเป็นเพราะ ถ้าเราเรียนการโค้ชมา 
ถูกต้อง โดยเฉพาะโค้ชทีผ่่านการอบรมด้านวฒุภิาวะทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence หรอื EQ) มาแล้ว ถึงแม้โค้ชมคีวามเหน็
อกเห็นใจ เข้าใจในมุมมองของเขาอย่างลึกซึ้งและมีเหตุผล   
แต่กจ็ะรกัษาระยะได้ เรยีกว่ารกัษาระดบัความอนิในประเดน็ต่างๆ 
ของเขา เปรยีบเทยีบแล้วคล้ายดงัว่า ถ้าคนเป็นทกุข์แล้วอยากจะ
กระโดดหนีไป ซึ่งการกระโดดจะเจ็บแน่ๆ หากเราซึมซับหรือ 
อินกับความทุกข์ของเขามากเกินไป เราจะกระโดดไปกับเขา 
ด้วยเลย เพราะกลวัว่ากระโดดคนเดยีวเขาจะเจ็บ แต่โค้ชไม่คดิ
แบบนัน้ โค้ชจะยนืข้างๆ แล้วบอกว่า อยากโดดหนไีปไม่ว่ากนั  
ไม่ห้าม แต่ขอถามก่อนว่า อะไรท�าให้อยากกระโดด สิง่นัน้ส�าคญั
กับเขาขนาดไหน ถ้ากระโดดแล้วได้อะไร ถ้าไม่กระโดดแล้ว 
เสยีอะไร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมไีหม ต้องพจิารณาพวกเขาด้วยไหม 
เป็นต้น นีเ่ป็นการเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพว่าโค้ชทีด่จีะมพีืน้ฐาน
ในเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นเกราะที่ดีส�าหรับเรา  
การอมทกุข์ในใจไม่ดสี�าหรบัการโค้ช หรอืแม้แต่ส�าหรบัอาชพีใดๆ 
กต็าม เพราะการทีอ่ารมณ์ของเราอยูใ่นด้านลบ เราจะไม่สามารถ
คดิหรอืสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ได้ ศกัยภาพทางความคดิจะด้อยลง 
ตรงนี้ยืนยันได้จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้านสมอง  
และประสาท 

ถ้าให้คณุเลอืกติดอาวุธอย่างหนึง่ให้ผูบ้ริหาร 
จะเลอืกติดเป็นอะไร
ดร.อัจฉรา : อาวุธที่ผู้บริหารควรมีในยุคนี้และในอนาคตคือ  
คือ ‘ทักษะการบริหารคนโดยใช้สไตล์การโค้ช’ เพราะองค์กร 
ในปัจจุบันมีบุคลากรต่างวัย ต่างค่านิยม มีความหลากหลาย 
เกิดขึ้น จะให้ปฏิบัติกับทุกคนเหมือนๆ กันไม่ได้แล้ว ถ้ามานั่ง 
พดูคยุเพือ่ศกึษาค่านยิมลกูน้องอย่างเดยีว ก็จะเสยีเวลา เพราะ 
ทุกคนต่างมีงานของตนเอง ดังนั้นการโค้ชลูกน้องจึงเหมือน  
‘ยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัว’ ได้รู้จักลูกน้องมากขึ้น ได้ช่วย
พฒันาเขา และได้ทราบความคบืหน้าต่างๆ ไปด้วย การสนทนา
แบบโค้ชทีถู่กต้อง จะช่วยให้ผูบ้รหิารรูจ้กัลกูน้อง มวีธิกีารสงัเกต
และวเิคราะห์ศกัยภาพของลกูน้อง สามารถน�าความสามารถและ
ศักยภาพของพวกเขาออกมาจนเกิดประโยชน์ต่องานของเขา 
และต่อองค์กร ทัง้ยงัช่วยเรือ่งสร้างความผกูพนัในงานและองค์กร
ได้อย่างมาก ท�าให้รกัษาคนดคีนเก่งไว้ได้ (Employee Engage-
ment) การส�ารวจอย่างต่อเนื่องของ ICF ระบุว่า การโค้ชส่งผล 
เชิงบวกต่อด้านนี้ และยังมีด้านการเพิ่มผลิตภาพการท�างาน  
การประสานงานราบรืน่ระหว่างทมี และการเพิม่ความพงึพอใจ 
ให้ลกูค้าภายนอกได้อกีด้วย

การประเมนิผลงานของโค้ช ประเมนิทีอ่ะไร
ดร.อัจฉรา : ถ้าเป็นระยะสั้นจะประเมินจากเวลาพูดคุย หรือ 
ความเหน็ทีเ่ราขอจากลกูค้าเลยทนัท ีระยะกลาง เราสอบถามกบั
ลูกค้าได้ว่าการพัฒนาในงานเป็นอย่างไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
ระยะยาว ดดู้านผลงาน ซึง่เราดจูากลกูค้ากลบัมาใช้บรกิารของเรา 
100% การทีล่กูค้ากลบัมาหาเราเป็นผลประเมนิทีด่ทีีส่ดุ โดยแทบ
ไม่ต้องวัดที่ตัวเงินเลย นอกจากนั้นลูกค้าแนะน�าเราต่อไหม  
เวลามีลูกค้าใหม่ๆ โทรเข้ามา ถ้าพูดคุยสักพักไปแล้ว เราขอ
อนญุาตถามว่า รูจ้กัเราได้อย่างไร ลกูค้ามกับอก เช่น ถามไปใน
กลุม่ไลน์แล้วเพือ่นๆ บอกมา หรอืไม่กม็ลีกูค้าทีอ่ืน่แนะน�ามา เหน็
ค�าชืน่ชมใน Facebook กม็ค่ีะ ลกูค้าบางทีก่ใ็ห้ชือ่กบัเราเลยว่า 
ยนิดใีห้ข้อมลูถ้ามลีกูค้าท่านอืน่ๆ อยากสอบถาม

ส�าหรบัภายในแอคคอมฯ เอง มองว่าถ้าจะให้ประสบความ
ส�าเรจ็สดุๆ เราต้องสร้างคนขึน้มาแทนได้ มผีูส้บืทอดทีไ่ด้รบัการ
ยอมรบัจากลกูค้า ตอนนีก้พ็อใจในคนรุน่ใหม่ทีเ่ราสร้างขึน้มาค่ะ 
น้องๆ เก่งและท�างานด้วยใจ เป็นเหมอืนครอบครวัเดยีวกนัไปแล้ว 
อนัทีจ่รงิการวดัความส�าเรจ็นัน้ไม่ใช่วดัทีเ่งนิหรอืรายได้ แต่วดัที่
เรามีความสุขไหมกับงานที่ท�า มีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุข  

ไม่ใช่สไตล์เรา ทีส่�าคญัคนทีอ่ยูก่บัเรา ลกูน้องของเราเขาอยูด่ ีมสีขุ 
ม ีWork Life Balance หรือไม่ เราใส่ใจเร่ืองนีด้้วยค่ะ

คณุช่วยสอนให้ผูบ้รหิารเป็นโค้ชมามากมาย 
แล้วอาชพีโค้ชสอนอะไรคณุบ้าง
ดร.อจัฉรา : อาชพีโค้ช สอนให้เราเป็นทัง้ผูใ้ห้และผูร้บัทีด่ ีส�าหรบั
การเป็นผูใ้ห้ หมายความว่า ถ้าจะให้วชิาความรูก้บัใคร กต้็องมี
เทคนิคหลักการ มีความสามารถในการปรับตัวและสร้าง 
แรงบันดาลใจให้ผู้อืน่ได้ เช่น ถ้าในการสอน ดิฉนัไม่เคยน่ังสอนเลย 
เดินได้ทั่วห้อง เพราะอยากให้ผู ้เรียนสนุกและมีส่วนร่วม  
ซื้อรองเท้าใหม่บ่อยมาก เพราะรองเท้าสึกเร็ว (หัวเราะ) ส่วน 
การเป็นผู้รับ คือ การเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขต คนเราเรียนรู้อะไร 
ได้เสมอโดยไม่ต้องมีเงื่อนไข ช่วงงานยุ่ง ไปเรียนที่ต่างประเทศ 
ไม่ได้ กเ็รียนทาง Webinar บ้าง ทาง Skype บ้าง พอเรามคีวามรู้
เยอะๆ เรากจ็ะมเีคร่ืองมอืไปช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึน้ อาชพีนี้
ท�าให้เราได้พัฒนาตวัเองไปด้วย 

หากมคีนเข้ามาบอกคณุว่า อยากเป็นโค้ชให้ได้
อย่างคณุ จะให้ค�าแนะน�าแก่เขาอย่างไร
ดร.อัจฉรา : ก่อนอื่นจะถามเขาว่า เขามีมุมมองอย่างไรกับ 
อาชีพโค้ช เขาคิดว่าอาชีพโค้ชให้อะไรกับเขา ถ้าเขาตอบว่า  
“รายได้ดี ไม่เครียด มีอิสระ ท�างานแค่วันละ 2-3 ชั่วโมง เวลา 
ที่เหลือก็ไปท�าอย่างอื่นได้” นี่ไม่ใช่มุมมองของการเป็นโค้ชที่ดี  
เป็นเพียงความต้องการผลลัพธ์นอกกาย แต่ถ้าลึกๆ แล้ว 
เขาเชือ่ว่าการโค้ชเป็นการช่วยคนให้เกดิการเปลีย่นแปลงไปใน 
ทางที่ดี ท�าให้คนเจริญเติบโต ถ้าเขาตั้งใจและมองเห็นคุณค่า 
ของอาชพีนีเ้ราสนบัสนนุเตม็ที ่ ถ้าไม่ว่างสอน กจ็ะบอกให้เขาไป
ลงเรียนวิชาการโค้ช และแนะน�าให้ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรม 
การโค้ช จากนัน้กต้็องเรยีนด้านจติวทิยาบ้าง ศกึษาด้านการสือ่สาร 
เรียนรู้เสริมด้านการท�างานของสมองบ้าง แล้วก็ต้องขยันฝึก 
การโค้ชบ่อยๆ อาจจะไปโค้ชเพ่ือน หรือคนใกล้ตัว เพราะใน 
สนามโค้ชนัน้ บอกเลยว่ายิง่ฝึกกจ็ะยิง่เก่ง

คณุมองว่าการเป็นโค้ช เป็นพรสวรรค์ไหม
ดร.อจัฉรา : ในการเป็นโค้ช เชือ่ว่าทีเ่ป็นพรสวรรค์กม็ ี ถ้าไม่มี 
ก็ใช้พรแสวงได้นะคะ ถ้าเป็นพรสวรรค์จะสังเกตได้จากการที ่
โค้ชประยุกต์ใช้สมรรถนะทุกข้อได้อย่างง่ายดาย หลายอย่าง 
มาจากสญัชาตญาณ ส่วนพรแสวงเราหาทีเ่รยีนได้และฝึกปฏบิตัิ
จนเชีย่วชาญค่ะ 

แต่ในการเป็นโค้ชของโค้ช หรอืผูท้ีส่อนและพฒันาให้ผูอ้ืน่
ไปโค้ชได้ เช่น สอนทักษะการโค้ชให้ผู้บริหารและผู้จัดการ  
หรอืหวัหน้างานในองค์กร ตรงนีค้วรมพีรสวรรค์เรือ่งการถ่ายทอด 
และการให้ข้อมลูสะท้อนกลบับ้างกจ็ะด ีหลกัการพดูพอแสวงหา
เรียนได้ แต่ถ้ามีพรสวรรค์จะท�าได้แบบไม่เหนื่อย คนที่คิดเก่ง  
ไอเดยีด ีมคีวามสามารถ แต่ถ่ายทอดแล้วผู้อืน่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนก็
น�าไปใช้ไม่ได้ หรือใช้การบังคบัให้ท�า แทนทีจ่ะสร้างแรงบันดาลใจ 
กจ็ะไม่ค่อยเกดิผล  

ในด้านหลกัสตูรการโค้ช ดฉินัเขยีนและออกแบบหลกัสตูร
การโค้ชทั้งขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะหลักของโค้ช (ACSTH)  
และขั้นต่อยอด (CCE) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาพันธ์โค้ช
นานาชาติว่าครบถ้วนได้มาตรฐานสากล ในเวบ็ไซต์ของเขาจะมี
โปรแกรมของเราอยู่เลย ความเป็นเอกลักษณ์คือ สอนได้ทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเป็นการช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จดัการ 
หัวหน้างานในองค์กรสามารถโค้ชคนและทีมงานในองค์กร  
หรือแม้แต่ข้ามวฒันธรรมได้อย่างมปีระสทิธิผล เราใช้เคร่ืองมอื 
จากต่างประเทศเข้ามาช่วย เพือ่เพิม่นวตักรรมการเรยีนรู ้แต่เขยีน
หลักสูตรด้วยตนเองทุกประโยค เพ่ือให้มั่นใจว่า น�าไปใช้งาน 
ในบริบทขององค์กรได้จริง

ในฐานะผูก่้อต้ัง AcComm & Image 
คณุอยากเหน็บรษิทัแอคคอมฯ ก้าวไปถงึจดุไหน
ดร.อัจฉรา : การก้าวไปจะไม่ใช่ขนาด (Size) เพราะแนวโน้ม 
ของธรุกจิเกีย่วกบัการเป็นทีป่รึกษาหรือพัฒนาคน คณุภาพไม่ได้
อยูท่ีจ่�านวนคนหรือขนาด แต่อยูท่ีค่ณุภาพของบุคลากรของเรา 
เราจงึตัง้ใจในแง่ของการคดัเลอืกคนมากๆ หาคนทีถ่นดัในด้านที่
เป็นบรกิารของเราจรงิๆ ต้องเป็นคนทีช่่วยลกูค้าของเราให้ประสบ
ความส�าเร็จให้มากทีส่ดุได้ 

ความสขุในงานทีร่กั
ดร.อจัฉรา : งานนีค้อืงานทีเ่รารกั อาชพีนีเ้ป็นอาชพีทีม่คีณุค่า 

เมือ่คนพัฒนาและเปล่ียนแปลงในทางทีดี่ ก็ท�าให้สงัคมดีขึน้ด้วย ดิฉนัมองว่า ถ้าทุกคนมทัีกษะ
การเป็นโค้ช เราจะอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ  อกีอย่างคอืงานนีเ้ป็นงานทีเ่ราได้เจอโจทย์ท้าทาย
ไม่ซ�า้กนั ถ้าให้เปลีย่นไปท�างานแนวอืน่คงไม่ไปค่ะ 

ผูห้ญงิเก่งในอุดมคติของคณุ
ดร.อัจฉรา : ผู้หญิงก็ควรจะรักษาด้านดีของความเป็นผู้หญิง หมายความว่าผู้หญิงมีจุดแข็ง 
เร่ืองความเข้าอกเข้าใจ มวีาทศลิป์ รู้จกัประนปีระนอม อะลุม้อล่วย เราต้องรกัษาจดุแขง็ของเรา 
ไว้และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เมื่อจ�าเป็น ไม่จ�าเป็นต้องแข่งขันกับผู้ชาย หรือจะต้องเป็น 
ในแบบทีผู่ช้ายเป็น ดฉินัเชือ่ว่าผูห้ญงิเก่งได้ด้วยธรรมชาตขิองความเป็นหญงิ แต่ในขณะเดยีวกนั
เวลาทีผู่ห้ญงิเจออะไรทีท้่าทายและเป็นความเสีย่งกต้็องกล้าทีจ่ะก้าวออกไปลอง เราต้องกล้า
ฉกฉวยโอกาส กล้ายกมอื จะส�าเรจ็หรอืไม่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ อย่าเพิง่คดิถงึอุปสรรค ให้คดิถงึ 
ภาพของความส�าเร็จก่อนจงึจะมแีรงบนัดาลใจ อย่างน้อยสิง่ทีเ่ราได้มาคอื ประสบการณ์  เราจะ
ได้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละคน  
ไม่ต้องลอกเลียนแบบใคร ถ้าก้าวใหญ่ๆ ได้ ก็ท�าไป แต่ถ้าชอบแบบก้าวเลก็ๆ กค่็อยเป็นค่อยไป
ได้ ทีส่�าคญัคอืก้าวหรือไม่มากกว่า ในชวีติเราทีเ่ติบโตเร็วเพราะส่วนหน่ึงมาจากเราไม่เคยเกีย่ง 
หรือหลกีเลีย่งโอกาส เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพราะเรากล้ายกมอื

ยามเหนด็เหนือ่ย บ�าบดัตัวเองยงัไง
ดร.อจัฉรา : เวลาเหนือ่ยจะไปเทีย่วค่ะ แต่การไปเทีย่วของเราไม่ใช่การไปเท่ียวต่างประเทศแล้ว 
เที่ยวในประเทศนี่แหละค่ะ ช่วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วย อีกทั้งเพราะงานที่เคยท�าตอนอยู่ 
สายการบนิ เป็นงานทีเ่ดนิทางไปประชมุต่างประเทศตลอดเวลา 15 ปีทีอ่ยูต่่างประเทศมากกว่า
อยูบ้่าน จงึไม่มคีวามรู้สกึตืน่เต้นกบัการเดนิทางไปต่างประเทศแล้ว ตอนเดก็ๆ คณุพ่อท�างาน
อยู่ที่ต่างประเทศ ท่านก็พาเที่ยวเยอะ เพราะอยากชดเชยเวลาที่เราห่างกัน การไปเที่ยว 
เมืองนอกจึงไม่ใช่การพักผ่อนส�าหรับเรา การไปเที่ยวพักผ่อนในตอนนี้คือ เดินทางใกล้ๆ  
ไปในที่ที่เราสามารถนอนอ่านหนังสือได้จบเล่ม น่ันจึงจะเป็นการพักผ่อนท่ีแท้จริงของเรา  
เพราะทุกวันนี้งานยุ่งจนบางทีอยากอ่านหนังสือบางเล่มให้จบ ก็ไม่จบสักที อีกอย่างก็คือ 
แต่งสวนทีบ้่านค่ะ 

ตอนนีค้ณุอ่านหนงัสอือะไรอยู่
ดร.อัจฉรา : หนังสือที่อ่านตอนนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาคน และหนังสือ 
เกี่ยวกับการโค้ช จะอ่านเยอะมาก เพราะเราต้องสอนผู้บริหารให้เป็นโค้ชด้วย  
เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้เยอะขึ้นไปอีก นอกจากนั้นก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับ 
การนัง่สมาธ ิอนัทีจ่ริงการมสีมาธช่ิวยในเร่ืองการโค้ชได้มากเลยค่ะ 


