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ป “The Mother of Coach”
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THE COACH Magazine INN WHY
ฉบับวันจันทรที่ 3 เดือนกันยายน 2561 นีม้ คี วามพิเศษสุด
กับโอกาสรับฟงประสบการณอยางลึกซึง้ โดยตรงจาก
“ดร.เชรี คารเตอร สก็อต” (Dr.Cherie Carter-Scott)
เจาของฉายา “The Mother of Coach” ผูมากประสบการณ
และผูอยูเบือ้ งหลังแหงความสําเร็จของการ “Coaching” ใหกับ
ทุกคนทีก่ าํ ลัง “คนหาตัวตน” ของตัวเองเพือ่ กาวเดินไปขางหนา
ไดอยางถูกทิศถูกทาง ปจจุบนั “ดร.เชรี คารเตอร สก็อต”
ทําหนาที่ Coach ใหกับ ศูนย PIM Coaching Academy หรือ
ศูนยพัฒนาศักยภาพมนุษย สถาบันการจัดการปญญาภิวฒ
ั น (PIM)

“ดร.เชรี” เลาวา เธอไดทําหนาที่ Coaching ครั้งแรกเมื่อป
ค.ศ.1974 หรือเมื่อ 44 ปที่แลวที่เมืองซานฟานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ชวงนั้นเธอมีอายุไดเพียง 24 ป เปนชวงที่สูญ
เสียคุณแมและคุณพอออกไปสรางครอบครัวใหม
“...ก็ไมรูจะทําอะไรตอไป สิง่ แรกทีท่ าํ ไดก็คอื ทําสมาธิ สวดมนต
และเขียน List ของชีวิต ตั้งคําถามและหาคําตอบใหกับตัวเอง
วา เกิดมาบนโลกใบนี้ทําไม อะไรคือเปาหมายของชีวิต แลว
จะทําอะไรตอไป...ตอนนัน้ เหมือนมีสญ
ั ญาณจากพระเจาใหเรา
มีสติ ใหตองทําอะไรสักอยาง หาสายงานที่เกิดการพัฒนาและ
เติบโตงอกงาม (Growth and Development) เกี่ยวของกับผูคน
และเกี่ยวของกับการเปนผูให ซึ่งตอนนั้นยังไมเขาใจ มองวา
เปนเรื่องไกลตัวมาก”
ลูกคาคนแรกที่ ดร.เชรี ทําหนาที่ Coaching คือเพื่อนของเธอ
เอง ที่โทรศัพทมาชวนใหไปชวยงานหลายครั้ง แตเธอปฏิเสธ
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เพื่อนเพราะกําลังตามหาเปาหมายในชีวิตและไมมีความรู ไมมี
ประสบการณที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของบริษัทเพื่อน
ซึง่ ดร.เชรี ไดรับคําตอบจากเพือ่ นวา การไมรูอะไรเลยนัน่ แหละ
เปนประโยชน เพราะเขามีความเชื่อใจ (Trust) ในตัว ดร.เชรี
ซึ่งถาใคร Trust เราแลวคนนั้นก็จะมีความซื่อสัตยกับเรา จึงได
ตัดสินใจไปชวยงาน
สิ่งแรกที่ทําคือ สัมภาษณคนทํางานและสังเกตการทํางานภาย
ในองคกร จากนั้นเพื่อนถามวา ไดสังเกตเห็นอะไรในนั้นบาง
แตดร.เชรี ไมไดตอบคําถามในทันที หากแตตัง้ คําถามกลับไปวา
ตองการอะไรจากที่ใหเธอเขามาชวยงาน Idea หรือ Vision ซึ่ง
เพื่อนตอบวา เขาเองก็ไมรูเหมือนกัน เลยนํามาสูการสนทนาที่
ไดคําตอบวา ตองการใหบริษัทมีการเติบโตอยางยิ่งใหญไป
ทั่วโลก ในอีกแงมุมหนึ่ง อยากใหบริษัทเล็กๆ และอยูรวมกัน
เหมือนครอบครัว
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ดร.เชรี มองวา บริษัทมี 2 ขอที่ขัดแยงกัน ทําใหสับสนในสิ่งที่
บริษัทตองการ จึงตั้งคําถามกลับไปวาตองการใหบริษัทมีขนาด
ใหญหรือขนาดเล็ก ตองเลือกใหไดกอนที่จะไปถึง Vision และ
Strategy
กลายเปนคําถามอันทรงพลังใหกับเพื่อน และเกิดการบอกตอ
ทําใหเริ่มมีโทรศัพทเขามาจางงานในเดือนตุลาคม ปค.ศ.1974
ดร.เชรี กลาววา การไมรูคําตอบของลูกคาเปนมูลคาอัน
มหาศาล เราตองรูตัวเองตลอดเวลาวา สามารถรูไดวาเกิดอะไร
ขึ้นกับบริษัท แตตัวเราไมใชคนที่รูคําตอบเพราะลูกคาจะมีคํา
ตอบของตัวเองภายในใจอยูแลว เธอจึงไมกลัวที่จะตั้งคําถาม
อันทรงพลังกับลูกคา
หลักสําคัญในการชวยผูอืน่ ทีด่ ร.เชรี ไดปฏิบตั มิ าอยางตอเนือ่ ง
ยาวนานมี 3 คําคือ 1.สงสัย 2.ตั้งคําถาม 3.ออนนอมถอมตน
“...การตั้ ง คํ า ถามตองตั้ ง บนความออนนอมถอมตน
ไมเปนผู รู หรื อ มี อั ต ตาสู ง เพราะจะชวยใหลู ก คา
รู สึ ก สบายใจเมื่ อ สนทนากั น และมองเห็ น ภาพในสิ่ ง
ที่ ตั ว เองอยากไดกลั บ ออกไป...”
มีลูกคาที่มาสังเกตการณวิธีการของ ดร.เชรี ที่ปฏิบัติตอลูกคา
แลวเขียนออกมาเปนสมรรถนะหลัก
เริ่มจาก 1.การสรางบรรยากาศใหลูกคารูสึกไววางใจ ปลอดภัย
โดยปราศจากการตัดสิน การคาดคะเน และไมมีอคติ 2.การ
ฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) จะชวยใหสัมผัสไดถึงใจของ
ลูกคา อานใจลูกคาไดขาดแมเขาไมไดเอื้อนเอยวาจานั้นออก
มาเพราะการ Listening คือการใชใจฟง ทําใหเราเขาใจความ
ตองการและสัมผัสใจลูกคาไดดวย 3.การกลาตั้งคําถามอยาง
ทรงพลัง ถามในสิ่งที่เปน Positive way เพื่อ Drive ลูกคาไป
สูความสําเร็จ

มาแตแรกเริ่มคอยๆหายไปกลายเปนเรารูเยอะ ฉะนั้นตอง
รักษาตัวเองใหอยูใน 3 ขอนี้ ตองไมรูอะไรเลย ตองมีความ
สงสัย ตั้งคําถามและออนนอมถอมตน
ดร.เชรี เลาประสบการณอันนาสนใจของเธอที่ครั้งหนึ่งไดใช
ชีวิตหลุดกรอบของความออนนอมถอมตนเมื่อปค.ศ.1983 ป
นั้นเธอแตงงาน มีครอบครัว มีบาน อยูในเมืองซานฟรานฯ
มีบริษัท มีลูก มีรถสปอรตคาร เธอ รู สึก ภูมิฐาน หรูหรา
สูงสง ทุกอยางดูเฟอรเฟค ยูนิเวิรสเลยจัดการใหเกิดเหตุการณ
ไมคาดฝนในชีวิต เหมือนใจโดนกระชาก สามีหนีไปพรอมกับ
เงิน โดยทิ้งเงินไวให 400 เหรียญ
ทําใหตองกลับมาทบทวนในสิง่ ทีห่ ยิง่ ผยองภูมใิ จในความสําเร็จ
ที่ผานมานั้นไมใชเลย การรูสึกตัวและดึงตัวเองกลับมาอยูใน
แทรคนี้เหมือนเดิม คือ ความออนนอมถอมตน นับเปนบท
เรียนชีวติ ทีต่ องเรียนรูและประคองใหกาวไปขางหนาดวยความ
ผิดพลาดที่นอยลง
ดร.เชรี่ กลาววา อาชีพโคชสําคัญมากตอความสําเร็จของคน
เพราะชวยใหคนเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชวย
ใหกลุม Talent สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได ทํางาน
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

..Coach ใหคุ ณ มองเห็ น ตั ว คุ ณ เอง
ถาคุ ณ รั ก ตั ว คุ ณ เอง (Love your self)
เชื่ อ มั่ น ในทางเลื อ กของตั ว เอง (trust your choice)
แลวทุ ก สิ่ ง ทุ ก อยางจะเปนไปได...

ดร.เชรี กลาววา การตั้งคําถามมี 2 ขอที่ใหความสําคัญมาก
เปนพิเศษคือ 1.คุณรู สึกอยางไร และ 2.คุณตองการอะไร
เพราะเธอมีความเชื่อมั่นวา ลูกคาทุกคนมีคําตอบของตัวเอง
อยูแลว
การมีจํานวนลูกคาเดินเขามาหา ดร.ตลอดเวลา ชวยใหดร.ได
เรียนรู มีความมั่นใจ และออนนอมถอมตนลงไปเรื่อยๆ
ความมัน่ ใจสูงเกินไปจะคอยๆ กาวขึน้ มาเบียดบัง 3 ขอทีป่ ฏิบตั ิ

อัพเดทเทรนด์

"The Mother of Coach"
ที่เปน Word of mouth อยางไมรูจบ.
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และนี่คือ ผูเชื่อมั่นในทางเลือกของตัวเอง
“ดร.เชรี คารเตอร สก็อต” ( Dr.Cherie Carter-Scott)
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