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DISCOVERING YOU. 

“Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative 
process that inspires them to maximize their personal and professional 
potential”.....................International Coach Federation (ICF) 

 

 

การโคช้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างโคช้และผูไ้ดร้ับการ

โคช้ เพือ่กระตุน้ และจุดประกายความคดิ ดว้ยกระบวนการที่
สรา้งสรรค ์เพือ่ใหผู้ไ้ดร้ับการโคช้ เกดิแรงบนัดาลใจในการที่
จะน าเอาศักยภาพและความสามารถที่ถูกบดบังหรือซ่อนอยู่ 

ออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
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Life Coaching เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างโคช้และผูไ้ดรั้บการ

โคช้ เพื่อเป็นเพื่อร่วมเดินทางพาผูไ้ดรั้บการโคช้จากจุดที่อยู่

ปัจจุบัน ไปบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการในทุกดา้นของชีวิต ดว้ยการ

กระตุน้ และจุดประกายความคดิ โดยใชทั้กษะและกระบวนการที่

สรา้งสรรคใ์นหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บการโคช้ตระหนักรูถ้ึง

ศักยภาพที่แทจ้ริงของตนเอง ดว้ยตนเอง เขา้ใจ และขจัด

อุปสรรคทีอ่าจมภีายในตัวตน ตัดสนิใจเลอืกโดยอสิระ เพื่อน าเอา

ศักยภาพและความสามารถทีม่ีและอาจยังซ่อนอยู่ ออกมาใชพ้า

ตนเองไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการอย่างสมดุล มจีรยิธรรม มีความสุข 

และอิม่เอม.............
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Work Success 
Coaching 
Approach 

Boomer 
• not welcome work flexibility 

or work/life balance 
• Need face time 

• Working your way up the 
ladder  

 
• Leave legacy 

Gen X 
• Work/life balance 
• Flexi hours 
• Challenges 

• Must have freedom and 
autonomy to achieve 
desired goals  

• Frequent, rapid, specific 
feedback  

• Give room for decisions 

Gen Y 

• Want to know that what 
they are doing is valuable to 
the company and/or 
environment 

• Work can be done 
everywhere 

• Strong desire for rewarding 
opportunities  

• My opinions are heard and 

considered  
(Best educated generations ) 

• Need detailed instruction – 
but let them determine how 
to get there 

Gen Z 
• Character traits are unclear as  they haven’t been on the earth for very long .  
• Predicted to be highly connected 
• Living in an age of high-tech communication 

Credit to:  
http://www.Tomorrowtoday.Uk.Com/articles/article001_intro_gens.Htm, http://www.Brucemayhewconsulting.Com/index.Cfm?Id=20209 
http://www.Talentedheads.Com/2013/04/09/generation-confused/, http://mccrindle.com.au/about-Australias-social-researchers 
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Work Success 

Boomer  

Gen X 
  

Gen Y   

 
Gen Z 

 

 

Credit to:  
http://www.Tomorrowtoday.Uk.Com/articles/article001_intro_gens.Htm, http://www.Brucemayhewconsulting.Com/index.Cfm?Id=20209 
http://www.Talentedheads.Com/2013/04/09/generation-confused/, http://mccrindle.com.au/about-Australias-social-researchers 

• ท างานตอ้งเห็นหนา้ 

• ยืดหยุ่นเรื่องเวลา....ไม่มีทาง 

• งานตอ้งทา้ทาย 

• Work/life ตอ้ง balance 

• งานท าที่ไหนก็ได ้ขอใหม้ี Wi-Fi ก็แลว้กัน 

• งานตอ้งตอบโจทย ์ตนเอง สังคม 

สภาพแวดลอ้ม 

• จะส าเร็จตอ้งอดทน 

• มีอ านาจตัดสนิใจไดอ้ย่างมี

อสิระ จะน ามาซึง่ความส าเร็จ 

• ผลตอบแทนคือรางวลัแห่ง

ความส าเร็จ 

• งานนี้ความคดิผมเอง 

• Character traits are unclear as  they haven’t been on the earth 

for very long .  
• Predicted to be highly connected 

• Living in an age of high-tech communication 
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Being 

Beliefs 

Values 

Needs 

Fears 

Behaviors Stories 

Personality 

Languages 

Etc. (external) 
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เป้าหมาย 
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Being (คณุสมบตั/ิธาตแุท)้  
คุณงามความดีในตัวมนุษย์ เชน่: 

• รับผดิชอบ 
• มุง่มัน่ 
• เมตตา 
• แบ่งปัน 
• กตัญญู  

• ปล่อยวาง 
• ต่อสู ้
• อดทน 
• รักศลิปะ 
• ฯลฯ 

Beliefs (ความเชือ่)  
ทัง้ Limiting & Supporting Beliefs เชน่: 

• ชา่งกอ่สรา้งเป็นคนที่น่ากลัว 
• ผูบ้ังคับบัญชามกัไมส่นใจรายละเอยีด 
• ที่นี่เปลี่ยนแปลงอะไรไมไ่ด ้
• คนจะกา้วหนา้ไดต้อ้งท างานใหส้ าเร็จ 
• ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน 
• ประเทศชาตจิะอยู่ไดต้อ้งไมม่คีนโกง 
• คนท างานมกัไมจ่รงิจังถา้ไมม่คีนคมุ 
• โลกนี่ไมม่คีวามยุตธิรรม 
• ฯลฯ 

Universal Fears ไดแ้ก ่

1. กลัวไมด่ีพอ 
2. กลัวคนไมรั่ก 
3. กลัวไมไ่ดเ้ป็นส่วนหนึง่ 

Values 
ค่านยิม/คุณค่าที่เรายดึถอื เชน่: 

• ฆ่าไดห้ยามไมไ่ด ้
• การใหอ้ภัยเป็นทานอนัยิง่ใหญ่ 
• การใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่ 
• ความสัมพนัธอ์นัดี 
• สันตภิาพ 
• Seniority  
• มติรภาพ 
• ฯลฯ 

6 Core Needs  
ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ ไดแ้ก ่: 

1. ความแน่นอน/ปลอดภัย/สะดวกสบาย 
2. ความไมแ่น่นอน/หลากหลาย/ผจญภัย 
3. ความรัก & ความเชือ่มโยง 
4. ความโดดเด่น 
5. การเตบิโต 
6. การให ้

Being 

Beliefs 

Values 

Needs 

Fears 
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DISCOVERING YOU. 

1. ความแนน่อน/ความม ัน่คง/ความสบาย
Certainty/Security/Comfort 

2. ความไมแ่นน่อน/ความหลากหลาย/การ

ผจญภยั Uncertainty/Variety/Adventure 

3. การเชือ่มโยง & ความรกั Connection & Love 

4. ความส าคญั Significance 

5. การเตบิโต Growth 

6. การอทุศิให ้Contribution 

Cr. Anthony Robbins 



DISCOVERING YOU. 

2. Fear of not being loved - กลวัไมเ่ป็นทีร่กั 

1. Fear of not good enough - กลวัไมด่พีอ 

3. Fear of not belong to - กลวัไมไ่ดเ้ป็นส่วนหนึง่ 



เป้าหมาย 

Being 
Beliefs 
Values 
Needs 
Fears 

• กล้าตดัสินใจ 
• เรยีนรูส้ิ่งใหม ่
• สรา้งความสมัพนัธ ์

คุณสมบตั ิ

ขยายธุรกจิไป

ใน AEC (พมา่) 
ในปี 2558 

คนทุกคนตอ้งการ
มติรภาพ และ
ความกา้วหนา้ 

ความเชือ่ 

• ความพยายามอยูท่ ี่
ไหน ความส าเร็จอยู ่
ท ีน่ ัน่ 

คา่นยิม 

• กลวัไมด่พีอ 

ความกลวั 

• โดดเดน่/ส าคญั 
• ความม ัน่คง 

ความตอ้งการ 

Action 1  

Action  2  

Action  3  

Action  4 

Action  5 

Action  6 
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คุณสมบัต ิ
ความเชื่อ 
ค่านยิม 

ค. ตอ้งการ 
ค. กลัว 

• รกัครอบครวั 
• เขา้ใจผูอ้ื่น 
• เสียสละ 

คุณสมบตั ิ

มคีรอบครวัที่

อบอุน่ รกั 
และเขา้ใจกนั 

ครอบครวัเป็นสุข 
ทุกอยา่งจะส าเร็จ
อยา่งสมบูรณ์ 

ความเชือ่ 

• เดนิสายกลาง 
• ความรกัคอืการให ้

คา่นยิม 

• กลวัคนไมร่กั 
• กลวัไมไ่ดเ้ป็น
ส่วนหนึง่ 

ความกลวั 

• ความรกั ความ
เชือ่มโยง 

• ความม ัน่คง 

ความตอ้งการ 

Action 1  

Action  2  

Action  3  

Action  4 

Action  5 

Action  6 
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คุณสมบัต ิ
ความเชื่อ 
ค่านยิม 

ค. ตอ้งการ 
ค. กลัว 

• มองภาพใหญ ่
• รบัผดิชอบ 
• กล้าตดัสินใจ 

คุณสมบตั ิ

เป็น Manager 

ภายในปี 2559 

ความกา้วหนา้ตอ้ง
กล้าและมาเป็นทมี 

ความเชือ่ 

• เป็นคนด ี
• มอีนาคต 
• ทดแทนสงัคม 

คา่นยิม 

• กลวัไมด่พีอ 

ความกลวั 

• โดดเดน่/ส าคญั 
• เตบิโต 
• การให ้

ความตอ้งการ 

Action 1  

Action  2  

Action  3  

Action  4 

Action  5 

Action  6 
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• Clarify เป้าหมายใหช้ดักอ่นการโคช้ 

• เขา้ใจ Map ของ coachee ในแตล่ะ Gen 

• มทีกัษะการโคช้ทีพ่อเพยีง 

• ม ีMindset ทีถู่กตอ้งในการเป็น coach 
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DISCOVERING YOU. 

www.thailandcoachingacademy.com 
www.jimithecoach.com 
Email: contact@jimithecoach.com 
 


