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แนวทางการด าเนินการโค้ชด้วยค าถามตาม  

Balancing Coaching Card 

 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วเกิดความไมส่มดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คือเร่ืองอะไร? 
___________________________________________________________ 

 สิง่ท่ีบง่บอกว่าคณุเกิดความไมส่มดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คือเร่ืองอะไร? 
___________________________________________________________ 

 คณุให้ความส าคญักบั (คุณค่าใด?) เพราะเหตใุด? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึกบัการปฏิบตัติาม (คุณค่านี)้ อย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึกบัการปฏิบตัติาม (คุณค่าอีกอย่าง) อย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 ถ้าคณุต้องการสร้างสมดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คณุจะปฏิบตัิตวัอย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 การปฏิบตัิตวัตามท่ีคณุสร้างความสมดลุนีแ้ล้วจะเกิดอะไรขึน้? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึอยา่งไรกบัตวัเองในขณะนีแ้ล้ว? 
___________________________________________________________ 

 คณุชว่ยสรุปสิง่ท่ีจะไปลงมือปฏิบตัิทนัทีคือเร่ืองอะไรบ้าง? 
___________________________________________________________ 
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 คณุชว่ยสรุปสิง่ท่ีจะไปลงมือปฏิบตัิทนัทีคือเร่ืองอะไรบ้าง? 
___________________________________________________________ 
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แนวทางการด าเนินการโค้ชด้วยค าถามตาม  

Balancing Coaching Card 

 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แล้วเกิดความไมส่มดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คือเร่ืองอะไร? 
___________________________________________________________ 

 สิง่ท่ีบง่บอกว่าคณุเกิดความไมส่มดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คือเร่ืองอะไร? 
___________________________________________________________ 

 คณุให้ความส าคญักบั (คุณค่าใด?) เพราะเหตใุด? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึกบัการปฏิบตัติาม (คุณค่านี)้ อย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึกบัการปฏิบตัติาม (คุณค่าอีกอย่าง) อย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 ถ้าคณุต้องการสร้างสมดลุใน (คุณค่าคู่นี)้ คณุจะปฏิบตัิตวัอย่างไร? 
___________________________________________________________ 

 การปฏิบตัิตวัตามท่ีคณุสร้างความสมดลุนีแ้ล้วจะเกิดอะไรขึน้? 
___________________________________________________________ 

 คณุรู้สกึอยา่งไรกบัตวัเองในขณะนีแ้ล้ว? 
___________________________________________________________ 

 คณุชว่ยสรุปสิง่ท่ีจะไปลงมือปฏิบตัิทนัทีคือเร่ืองอะไรบ้าง? 
___________________________________________________________ 
 

 


