
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

The Lady Coaching ได้รับแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งข้ึนจากการแลกเปล่ียนทัศนะกับอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.
ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ ดว้ยตั้งค  าถามเล็กๆดว้ยศาสตร์ Appreciative Inquiry (AI) หรือสุนทรียสาธก ซ่ึงนบัไดว้า่เป็น
การร่วมกนัคน้หาและก าหนด IKIGAI หรือคุณสมบติัท่ีซ่อนอยูภ่ายในของมนุษย ์ซ่ึงการคน้พบน้ีเองท าใหผู้ศึ้กษา
ไดค้น้พบและรู้จกัการตั้งค าถามแห่งีีวิต โดยประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วนเพ่ือก าหนด Passion,Mission,Vocation
และ Professionน าไปสู่การสร้างIKIGAI ท่ีวา่ ขา้พเจา้จะใี้ี ีวติเพ่ือน าส่ิงท่ีขา้พเจา้หลงใหลคือการโค้ี  (coaching) 
ให้ผูห้ญิงทุกคน มีความสุขในีีวิตมากข้ึน โดยแบ่งปันเร่ืองราวดีๆจากประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้เธอ
เหล่านั้นเขา้ถึงมุมมอง ท่ีมองเร่ืองราวนั้นผา่นกระบวนการคน้หาประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดอยา่งสุนทรียสาธก โดยจะ
ยดึถือเป็นอาีีพอดิเรกท่ีคลัง่ไคลแ้ละพฒันาสู่การเป็นอาีีพหลกัท่ีสร้างรายได ้ในอนาคต 

วติมอร์ จอห์น (2559)กล่าววา่ การโค้ี  (coaching) ถูกใีเ้ป็นคร้ังแรกในแวดวงกีฬา จุดประสงคคื์อการท าให้
นักกีฬาเล่นไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงมีการใีค้  าน้ีในดา้นอ่ืนๆท่ีไม่ใี่การกีฬาโดยเฉพาะในธุรกิจ หรือ ใน
องค์กรต่างๆ  มีการใีค้  าน้ีในดา้นการบริหารจดัการ การปฏิบติัต่อผูค้น และการพฒันาทางจิตวิทยาบุคคลโดย
เรียกวา่ การโค้ี ีีวติ (life coaching) ซ่ึงการโค้ี นั้นมุ่งความสนใจไปในส่ิงท่ีจะเป็นไปไดใ้นอนาคต มากกวา่เร่ือง
ความผิดพลาดในอดีตท่ีผา่นมาเพื่อคน้หาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลออกมา ใีส้ร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีท่ีสุดดว้ยตวั
เขาเอง การโค้ี ี่วยให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเป็นการสอน เพราะโดยธรรมีาติทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด โค้ี จึงเป็นเสมือนผู ้ี ่วยคน้หาและดึงเอาศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ภายในออกมา โดยมี
พ้ืนฐานความเี่ือแทจ้ริง ว่าบุคคลท่ีเราก าลงัจะพฒันาศกัยภาพนั้นยงัมีศกัยภาพท่ียงัซ่อนเร้นอยู่มากกว่าท่ีแสดง
ออกมา เพราะหากไม่เป็นเี่นนั้นความเี่ือท่ีแทจ้ริงซ่ึงซ่อนอยูจ่ะถูกส่ือสารออกมาในหลายๆี่องทาง เี่น สีหนา้ 
หรือน ้ าเสียง เป็นตน้ นัน่อาจท่ีใหก้ารโค้ี นั้นไม่ประสบความส าเร็จดงันั้นการโค้ี จึงเป็นศิลปะในการด าเนินีีวติ 

ส านักงานสถิติแห่งีาติ (2558)ผลการส ารวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทยสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบว่า
ประีากรอายุ 15 ปีข้ึนไป เพศหญิงมีคะแนนสุขภาพจิตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 31.26 ซ่ึงน้อยกว่าเพศีายท่ีมีคะแนน
สุขภาพจิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 31.84 และผลรวมทั้งสองเพศท่ีมีคะแนนสุขภาพจิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 31.51 

ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการก่อตั้งThe Lady Coaching ข้ึนคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกและพฒันาศกัยภาพ

ท่ีซ่อนเร้นอยูภ่ายใน รวมไปถึงการให้ค  าปรึกษาส าหรับผูห้ญิง โดยี่วงปีแรกของการด าเนินธุรกิจนั้นจะด าเนิน

ธุรกิจโดยไม่หวงัผลก าไรและพฒันาสู่ธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้นอนาคตภายหลงั โดยไดน้ ากระบวนการทาง

สุนทรียสาธก Appreciative Inquiry (AI) มาประยุกต์ใี้กับการโค้ีในการส่ือสารกับคนรอบข้างเพ่ือค้นหา

ประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด ท่ีไดจ้ากการสงัเกตและสมัภาษณ์พดูคุยสอบถาม ถึงประสบการณ์ดา้นบวกท่ีท าให้

พวกเขามีความสุขในีีวติ 
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 เพื่อน ามาขยายผล เรียบเรียงต่อและส่งต่อเพื่อสร้างความสุขให้กับผูอ่ื้น เพื่อให้เขาสามารถเขา้ใจความ
แตกต่างและด ารงีีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

ทฤษฎีทางสุนทรียสาธกท่ีผูศึ้กษาน ามาประยุกต์ใี้ร่วมกับการโค้ี โดยใี้ The Heron Modelมีจุดมุ่งเน้น 
สร้างความเขา้ใจผูอ่ื้นโดยใี้ทฤษฎีสัตวส่ี์ทิศ ขจัดปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยทฤษฎีจุดพลิกผนัและสร้าง
ความสุขโดยใี้ทฤษฎีสภาวะไหลล่ืนซ่ึงไม่มีค่าใีจ่้ายๆใดๆในการปฏิบติัตามหลกัการทั้งสามอย่าง เพื่อคน้หา
เทคนิคท่ีดีท่ีสุด ท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพให้ผูเ้ขารับการโค้ี ใี้ี ีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นและแกปั้ญหาท่ีเีิญอยูไ่ดอ้ย่าง
ราบร่ืน 

ในปัจจุบนัผูค้นพยายามคน้หา "ความสุข" ในหลายรูปแบบ ซ่ึงการมีท่ีพ่ึงทางใจอยา่ง "Life Coach" หรือโค้ี
ีีวิต เป็นทางเลือกท่ีหลายคนพร้อมจะจ่ายเงินหลกัหม่ืนเพ่ือแลกกบัการรักษาจิตใจ และสร้างจุดมุ่งหมายในีีวติ 
เขาเหล่าน้ีพ่ึงพาโค้ี ท่ีคอยพูดคุยเพ่ือหาทางออกหรือสามารถหาทางเลือกท่ีท าให้ีีวิตท่ีขาดสมดุลกลบัมามี
ีีวิตีีวาอีกคร้ัง โค้ี คือผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นจากตวัผูท่ี้มาปรึกษา แลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะสามารถแนะน า
ปัญหาท่ีผูม้าปรึกษาตอ้งการ กระทัง่ท าใหผู้ป้รึกษาสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จไดจ้ริง  

ดังนั้นการประยุกต์ใี้การโค้ี และทฤษฎีต่างๆร่วมกับทฤษฎีทางสุนทรียสาธกจึงเป็นเสมือนการพฒันา
เคร่ืองมือและเทคนิคในการโค้ี รูปแบบใหม่ท่ีเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากเป็นการอธิบายใหเ้ห็นไดโ้ดยการแบ่งปัน
ประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ท าใหเ้กิดเป็นภาพจ า และในทา้ยท่ีสุดผูรั้บค าปรึกษาจะเขา้ใจความเป็นตวัเอง 
ปรับเปล่ียนตัวเองใหม่ เ พ่ือใี้ีีวิตได้อย่างมีวินัย พร้อมทั้ งเข้าใจต่อทุกปัญหาและกล้าท่ีจะแก้ไขอย่าง
ตรงไปตรงมา และประสบความส าเร็จในีีวติดว้ยตนเองไดเ้ี่นกนั 
2. วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 คน้หาและรวบรวมประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุดจากผูมี้ส่วนร่วมในเวลิดค์าเฟ่ส าหรับเป็นขอ้มูลและ
องคค์วามรู้ในการโค้ี  

2.2 ประยกุตใ์ีท้ฤษฎีทางสุนทรียสาธกร่วมกบัการโค้ี ในการดึงประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
ปรับปรุงเทคนิคการโค้ี  เพื่อท าใหเ้กิดความสุข และน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเผีิญอยูอ่ยา่งราบร่ืน 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1 ขอบเขตด้ำนผู้มส่ีวนร่วม 
ผูมี้ส่วนร่วมท่ีใีใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ อายตุั้งแต่ 21-40 ปี ท่ีมีความเตม็ใจร่วมแลกเปล่ียนมุมมองและ

ประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือร่วมรับและแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั 
ส าหรับรวบรวมประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุด มีผูเ้ขา้ร่วมหญิง 29 ตวัอยา่งผูเ้ขา้รับค าปรึกษาจาก The 

Lady Coaching ทั้งหมด 10ตวัอยา่ง  
3.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่

วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการและบริษทัท. อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
3.3 ขอบเขตด้ำนเวลำระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เร่ิมตั้งแต่ ธนัวาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 
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4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
4.1 ไดรั้บทราบประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดในการจกัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการใี้ี ีวติ 
4.2 ทราบถึงเทคนิคท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดึงประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงซ่อนเร้นอยูภ่ายในตวัผู ้

เขา้รับค าปรึกษาเพื่อน าไปประยกุตใ์ีใ้นการพฒันาการโค้ี  
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

5.1 ผูเ้ขา้รับค าปรึกษาหรือโค้ี ี่ี (Coachees) หมายถึง ผูเ้ขา้รวมแลกเปล่ียน แบ่งบนับอกเล่า รับรู้ 
ประสบการณ์ดา้นบวกท่ีผูใ้หค้  าปรึกษา ไดบ้อกเล่าและยกตวัอยา่งเพ่ือใหเ้กิดประสบการณ์ร่วม 

5.2 ผูใ้หค้  าปรึกษาหรือโค้ี  (Coaching) หมายถึง ผูร้วบรวมประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือบอกเล่า 
และจุดประกายใหก้บัผูรั้บค าปรึกษาได ้เขา้ใจ แกปั้ญหา และมีความสุขกบัีีวติ 

5.3 ประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด หมายถึง เร่ืองราวท่ีท าใหเ้กิดความสุข ท่ีเคยประสบพบเจอแลว้เกิด
ความประทบัใจ จนอยากแบ่งปันกบัผูอ่ื้น 

5.4 ประสบการณ์ร่วม หมายถึง เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใกลเ้คียงกบัเร่ืองท่ีมีการบอกเรา จนสามารถจิตนาการ
ตามโดยอา้งอิงเปรียบเทียบ จากขอ้มูลจากประสบการเดิมและประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บฟัง 
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11. กรอบแนวคดิกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโค้ี ดว้ย  

The Heron Model 

การพฒันาเทคนิคการโค้ี  

1. การโค้ี ส าหรับผูห้ญิง 

2. การโค้ี ตามสตัวส่ี์ทิศ 

3. การโค้ี  The Heron Model แบบ
จดัเรียงใหม่ 

เวลิดค์าเฟ่ (World Café) 

ทฤษฎีทางสุนทรียสาธก 

สุนทรียสาธก 

สตัว ์4 ทิศ 

จุดพลิกผนั 

สภาวะไหลล่ืน 

ภำพที ่1กรอบแนวคิดในดา้นการศึกษา 

องคค์วามรู้การโค้ี  จากการรวบรวมประสบ
การเีิงบวก 



 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

 

 
การศึกษาอิสระน้ีไดน้ ากระบวนการทางสุนทรียสาธกมาเพ่ือพฒันาเทคนิคการโค้ี  เพื่อดึงศกัยภาพในผูห้ญิง

ท าให้พวกเขาเห็นคุณค่าและความสามารถของตวัเอง และยงัสามารถสร้างทศันคติรวมถึงความเขา้ใจท่ีดี ท่ีมีต่อ
คนรอบขา้ง โดยใีรู้ปแบบวิจยัเีิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีการประยกุตน์ าแนวคิดทางสุนทรียสาธก 
มาใีเ้ป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเทคนิคการโค้ี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 
1. กำรค้นหำและรวบรวมประสบกำรณ์เชิงบวกทีด่ทีีสุ่ด ส ำหรับเป็นข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรโค้ช 

1.1 กลุ่มตวัอย่ำง 
ผูมี้ส่วนร่วมท่ีใี้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใี้การสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จาก

นกัศึกษาวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ ท่ีมีความเต็มใจร่วมแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดี
ท่ีสุด เพ่ือร่วมรับและแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั 

1.2 ประเภทข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าเวิลดค์าเฟ่เพ่ือใช้เป็นองค์

ความรู้ส  าหรับการโค้ช และใช้ส าหรับการโค้ชที่เหมาะสมส าหรับผู้หญิง 

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือท่ีเป็นท่ีเป็นการรวบรวมประสบการณ์ไดดี้ท่ีสุด และทฤษฎีทาง

สุนทรียสาธก ประยกุตใ์ีเ้พื่อรวบรวมประสบการณ์ของผูห้ญิงโดยมีเคร่ืองมือท่ีใีด้งัน้ี 
1.3.1 เวิลด์คาเฟ่ (World Café) การรวบรวมข้อมูลประสบการเีิงบวกท่ีดีท่ีสุด เพื่อใี้ในการ

วเิคราะห์มุมมอง ของผูห้ญิงท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
 ในขั้นน้ีผูศึ้กษาไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือรวบรวมประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดี

ท่ีสุดซ่ึงถึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลีั้นปฐมภูมิ ส าหรับการเรียนรู้ความตอ้งการพ้ืนฐานในมนุษย ์ดว้ยวิธีการ 
World Café ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ ท าใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบั Brain Design ท่ีวา่ดว้ยสมอง
มนุษยป์ระกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดว้ยกนัคือ Reptilian Brain, Paleolimbic Brain, Neolimbic Brain, Prefrontal Brain 
อนัน ามาสู่การตั้งค  าถามเพ่ือดึงเอาประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุดออกมา โดยค าถามนั้นมีดว้ยกนั 9 ขอ้ โดยแยก
เป็นคาเฟ่ตามกระบวนการทางสมองได ้ดงัน้ี 

(1) การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร (Rep) 
  เพ่ือใหท้ราบวา่ เม่ือมีความเส่ียงในีีวติเกิดข้ึนเราควรรับมืออยา่งไร ท าใหเ้กิดการตัง่
รับกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในีีวติ 

(2) กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร(Pal) 
  เพ่ือให้ทราบว่า การปรับตวัเพ่ือท่ีจะท างานเป็นกลุ่ม อย่างมีความสุขควรปรับปรุง
ตวัเองไปในทิศทางใดถึงจะเป็นท่ีรักของกลุ่ม 
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(3) กฎระเบียบ นโยบาย อะไรท่ีประทบัใจมากท่ีสุด 
  เพ่ือให้ทราบว่า การสร้างกฎระเบียบให้กับตวัเอง ครอบครัว หรือแม้แต่การอยู่
ร่วมกนัในสงัคมควรเป็นเี่นใด 

 (4) คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด (Neo) 
  เพ่ือให้ทราบวา่ส่ิงใดควรเป็นแรงจูงใจในการเดินีีวติ หรือแมแ้ต่การสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัผูอ่ื้น 

 (5) คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด (Neo) 
  เพ่ือใหท้ราบวา่การสร้างความประทบัใจต่อผูอ่ื้นความเป็นเี่นใด 

 (6) คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน (Neo) 
  เพ่ือใหท้ราบวา่การปรับตวัเพ่ือท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้น อยา่งมีความสุขควรปรับปรุง
ตวัเองไปในทิศทางใดถึงจะเป็นท่ีรักของผูค้นรอบขา้ง 

 (7) ธุรกิจตน้แบบของคุณคืออะไร (Pre) 
  เพ่ือให้ทราบว่า หากคุณตอ้งการสร้างธุรกิจเป็นของตวัเอง ควรเร่ิมตน้จากอยา่งไร 
และอะไรเป็นโอกาส แรงบรรดาลใจใหส้ร้างธุรกิจข้ึน  

 (8) คนท่ีคุณคิดวา่เคา้เป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) (Pre) 
  เพ่ือให้ทราบว่าตน้แบบในการด าเนินีีวิตเป็นอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 (9) ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้(Pre) 
  เพ่ือใหท้ราบวา่ ค  าพดูท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิอดการเปล่ียนแปลงในีีวติคืออะไร 

1.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.4.1 การสงัเกตโดยผูถู้กสงัเกตรู้ตวั และไม่รู้ตวั (known or unknown observation) 
1.4.2 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant observation) 
2.4.4 การสมัภาษณ์แบบกลุ่มและรายบุคคล (group and individual interviews) 
2.4.5 การสมัภาษณ์แบบเีิงลึก (Indepth Interview) 
2.4.6 การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi- structured Interview) 

1.5 กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
1.5.1  เวลิดค์าเฟ่ (World Café) 

(1) จดัการสนทนากลุ่ม (World Café) เพื่อรวบรวมประสบการณ์ท่ีดี 9 เร่ืองจากผูมี้ส่วน
ร่วม 

(2) ใหผู้มี้ส่วนร่วมบรรยายถึงประสบการณ์ต่างๆท่ีดีท่ีสุด ในแต่ละหวัขอ้ 

(3) บนัทึกเร่ืองราวเพ่ือคน้หาจุดร่วมและจุดแตกต่าง 
(4) สรุปใหเ้หลือ ค าส าคญัสั้นๆ ท่ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมแบ่งปัญหาเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

(5) ใีเ้ป็นองคค์วามรู้และประสบการเร่ืองเล่าส าหรับการโค้ี ในคร้ังต่อไป 
(6) พฒันาเป็นเทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมส าหรับผูห้ญิง 
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2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎทีำงสุนทรียสำธกร่วมกบักำรโค้ช ในกำรดงึประสบกำรณ์ด้ำนบวกทีด่ทีีสุ่ด ส ำหรับปรับปรุง
เทคนิคกำรโค้ช เพ่ือท ำให้เกดิควำมสุข และน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำทีเ่ผชิญอยู่อย่ำงรำบร่ืน 

2.1 กลุ่มตวัอย่ำง 
ผูมี้ส่วนร่วมท่ีใีใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือการสุมกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (convenience sampling)จาก

นกัศึกษาวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการและบริษทั ที ท่ีมีความเต็มใจร่วมแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณ์
ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด เพ่ือร่วมรับและแบ่งปันประสบการณ์ท่ีดีซ่ึงกนัและกนั 

2.2 ประเภทข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใี้ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งได้ 2 ส่วนคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data ) ดงัน้ี 
2.2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิผูศึ้กษาไดน้ าค าตอบท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ และการทดลองโค้ี มาเป็นขอ้มูลีั้น

ปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นบทสมัภาษณ์ท่ีมีการตั้งค  าถามเป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงออกแบบข้ึนภายใตท้ฤษฎีทางสุนทรียสาธก 
ซ่ึงเป็นค าถามเพื่อดึงประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดในดา้นบวก ในตวัผูรั้บค าปรึกษาออกมาเพื่อท่ีโค้ี จะน ามาวเิคราะห์ท า
ใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู ่และน าไปสู่การพฒันาเทคนิคการโค้ี ใหเ้หมาะสม 

2.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ทฤษฎีทางสุนทรียสาธกและขอ้มูลประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดท่ีไดจ้ากการ
คน้ควา้และเก็บรวบรวมบนัทึกไว ้และทฤษฎีต่างๆท่ีไดน้ ามาประยกุตใ์ีก้ารทัง่เกิดเทคนิคการโค้ี ใหม่ 

2.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเคร่ืองมือทางสุนทรียสาธกมาประยกุตใ์ีเ้พื่อใหต้อบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บค าปรึกษา และตรงตามปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการแกไ้ข โดยมีเคร่ืองมือดงัน้ี 
2.3.1 การโค้ี ดว้ย The Heron Model  
2.3.2 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry (AI))) เป็นการตั้งค าถามดึงเอาประสบการณ์เีิงบวกท่ีดี

ท่ีสุด เพื่อพฒันาตวัเอง 
2.3.3 จุดพลิกผนั (Tipping Point) 
2.3.4 สตัว ์4 ทิศ 
2.3.5 สภาวะไหลล่ืน (The Flow) 
2.3.6 การประเมินผลดว้ยตน้แบบ Kirkpatrick (Kirkpatrick Evaluation Model) 

2.4 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.4.1 สงัเกตโดยผูถู้กสงัเกตรู้ตวั และไม่รู้ตวั (known or unknown observation)  
2.4.2 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (participant or non-participant observation) 
2.4.3 การสมัภาษณ์ไม่มีระบบ (unstructured interviews) 
2.4.4 การสมัภาษณ์รายบุคคล (individual interviews)  
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2.4.5 การสมัภาษณ์แบบเีิงลึก (Indepth Interview) 
2.4.6 การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi- structured Interview) 
2.4.7 การสมัภาษณ์ซ ้ า (Repeated Interview) 

2.5 กำรด ำเนินกำรศึกษำ 
2.5.1 สัตว ์4 ทิศใีใ้นการแบ่งลกัษณะการนิสัยพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัการโค้ี ในแต่

ละทิศมากยิง่ี้ึน 
 (1) แบ่งผูเ้ขา้รับค าปรึกษา โดยการวเิคราะห์ตามทฤษฎีสตัวส่ี์ทิศ 
 (2) คน้หาวธีิท่ีเหมาะสมกบัการโค้ี แต่ละทิศ 
 (3) ประเมินผลดว้ย Kirkpatrick Evaluation Model 
 (4) พฒันาเป็นเทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมกบับุคคลละทิศ 
2.5.2 การโค้ี โดยใี ้The Heron Modelร่วมกบัสุนทรียสาธกโดยผูศึ้กษามีการจดัเรียงล าดบัการโค้ี

ของThe Heron Model เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการใี ้5-D  
 (1) โค้ี โดยใี ้5D กบั The Heron Modelในการวเิคราะห์ปัญหาผูเ้ขา้รับค าปรึกษา  
 (2) คน้หาประสบการณ์เีิงบวกส าหรับสร้างแรงบนัดาลใจและหาวิธีการพฒันาหรือ

แกปั้ญหาท่ีเผีิญอยูร่่วมกนั 
 (3) ประเมินผลดว้ย Kirkpatrick Evaluation Model 
 (4) พฒันาเป็นเทคนิคการโค้ี  The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ท่ีเขา้ใจและใีโ้ค้ี

ไดง่้ายข้ึน 
 



 

 

บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 

 
 จากการศึกษา ผูศึ้กษาไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 2ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกคือ การเก็บรวบรวมประสบการณ์
ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดเพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้ส าหรับการโค้ี ท าใหเ้กิดเทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมส าหรับผูห้ญิง และ 
ส่วนท่ีสองการใหค้  าปรึกษาคือการประยกุตก์ารโค้ี ร่วมกบัทฤษฎีทางสุทรียสาธก เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ จนเกิด
การเปล่ียนแปลงในีีวติดว้ยประสบการณ์ร่วมท่ีท าใหเ้กิดความสุขและการแกปั้ญหาท่ีเผีิญอยูซ่ึ่งท าใหไ้ดเ้ทคนิค
การโค้ี  2เทคนิคคือ การโค้ี ท่ีเหมาะสมกบับุคคลละทิศ และเทคนิคการโค้ี  The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
1. กำรเกบ็รวบรวมประสบกำรณ์ด้ำนบวกทีด่ทีีสุ่ดเพ่ือสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรโค้ช 

ในขั้นน้ีผูศึ้กษาไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อรวบรวมประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงถึงเป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลีั้นปฐมภูมิท่ีมีค่า ส าหรับการเรียนรู้ความตอ้งการพ้ืนฐานในมนุษย ์ดว้ยวธีิการเวลิดค์าเฟ่ 

1.1 ผลวเิครำะห์กำรหำจุดร่วมของประสบกำรณ์ทีด่ทีีสุ่ดของเพศหญิง 
1.1.1 จากการหาจุดร่วมในการบริหารความเส่ียงจากประสบการณ์ท่ีได้รับจาการแบ่งปันจาก

ผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับการบริหารความเส่ียง 
 จุดร่วมของผูห้ญิงคือมีการวางแผนล่วงหนา้ไวก่้อน จากนั้นจึงคน้หาและรวบรวมขอ้มูล จน

น าไปสู่ความเปรียบเทียบและหาทางส ารองหรือทางท่ีดีกว่ามีการก าหนดเป้าหมาย และสอบถามเพ่ือนหรือคน
รอบตวัเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งหรือการหยัง่ความเห็นดูก่อน เพ่ือความรอบครอบอีกคร้ัง 

1.1.2 จากการหาจุดร่วมในการกลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้รู้สึกดีท่ีสุดจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการ
แบ่งปันจากผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับการกลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้รู้สึก
ดีท่ีสุด 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งีดัเจนโดยค านึงถึงความสามารถท่ีพวกเขามี 
เป็นกลุ่มท่ีสนุกสนานไม่เครียด ี่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างตอ้งการให้มีการ
ถกเถียงกนัในกลุ่มเพ่ือหาขอ้สรุปแนวทางร่วมกนั 

1.1.3 จากการหาจุดร่วมในกฎระเบียบหรือนโยบายท่ีประทบัใจ จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการ
แบ่งปันจากผูเ้ขา้ร่วม เวิลด์คาเฟ่ โดยไดว้ิเคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับกฎระเบียบหรือนโยบายท่ี
ประทบัใจ 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ กฎระเบียบหรือนโยบายท่ีตั้ งข้ึนเพ่ือก็ให้เกิดผลดีต่อผูอ้ยู่ภายใต้
กฎระเบียบหรือนโยบายนั้นๆและเป็นกฎระเบียบหรือนโยบายท่ีเป็นเหมือนแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ไปในตวั
ดว้ย 

1.1.4 จากการหาจุดร่วมในส่ิงท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด จากประสบการณ์ท่ีได้รับจาการแบ่งปันจาก
ผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับส่ิงท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ การไดก้ระท าบางอยา่งส าเร็จดว้ยตนเอง นอกเหนือจากนั้นยงั 
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เป็นการได้ี ่วยเหลือคนอ่ืนดว้ย และการไดอ้ยูเ่หนือคนอ่ืนนั้นแมเ้พียงเลก็นอ้งก็ท าใหรู้้สึกภูมิใจไดเ้ี่นกนั 
1.1.5 จากการหาจุดร่วมในส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุด จากประสบการณ์ท่ีได้รับจาการแบ่งปันจาก

ผูเ้ขา้ร่วมเวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับส่ิงท่ีประทบัใจท่ีสุด 
 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ กิจกรรมหรือร้านคา้ท่ีสามารถตอบสนองไดต้ลอดเวลาซ่ึงท าให้เกิด

ความสะดวกสบาย รวดเร็วและตรงความตอ้งการ เี่น ร้านสะดวกซ้ือหรือร้านคา้ออนไลน์ และตอ้งเป็นส่ิงแปลก
ใหม่ พิเศษ และท าใหมี้ความสุข 

1.1.6 จากการหาจุดร่วมในคนท่ีีอบร่วมท างานดว้ย จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการแบ่งปันจาก
ผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับคนท่ีีอบร่วมท างานดว้ย 

 จุดร่วมของผู ้หญิงคือ คนประเภทมีความรู้และเีียวีาญ ซ่ือสัตว์ พูดคุยแลกเปล่ียน
ความเห็นกนัได ้มีอารมขนัรอบคอบและเห็นอกเห็นใจ 

1.1.7 จากการหาจุดร่วมในธุรกิจตน้แบบประทบัใจท่ีสุด จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการแบ่งปัน
จากผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับธุรกิจตน้แบบประทบัใจท่ีสุด 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ ธุรกิจท่ีมีความแตกต่างและเอ้ือต่อความสะดวกสบายและตอ้งการ
ธุรกิจท่ีซ่ือสตัย ์ใส่ใจในคุณภาพ 

1.1.8 จากการหาจุดร่วมในคนตน้แบบประทบัใจท่ีสุด จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาการแบ่งปัน
จากผูเ้ขา้ร่วม เวลิดค์าเฟ่ โดยไดว้เิคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั ส าหรับบุคคนตน้แบบประทบัใจท่ีสุด 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ มีความอดทนเพียรพยายามสู้ีีวิต โอบออ้มอารีและให้อภยัมีการ
วางแผนละเอียดลออ ใี้ี ีวติอยา่งเรียบง่ายและพอเพียง 

1.1.9 จากการหาจุดร่วมในค าพูดหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณ 
จากประสบการณ์ท่ีได้รับจาการแบ่งปันจากผูเ้ขา้ร่วม เวิลด์คาเฟ่ โดยได้วิเคราะห์เพ่ือหาจุดร่วมท่ีเหมือนกนั 
ส าหรับค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณ 

 จุดร่วมของผูห้ญิงคือ ค าพูดนั้ นต้อง ท าให้เกิดความหวงั เกิดแรงผลักดันให้เกิดความ
เปล่ียนแปลง ในขณะบางส่วนเป็นค าท่ีบ่งบอกใหป้ล่อยผา่นปล่อยวางเร่ืองท่ีไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใส่ใจและเป็น
ค าท่ีแสดงถึงความอดทน ความเี่ือและเป็นพลงัแรงใจ 

1.2 เทคนิคกำรโค้ชทีเ่หมำะสมส ำหรับผู้หญิง 
จากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิเวิลดค์าเฟ่ท าใหผู้ศึ้กษาเลง็เห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยาภาพใน

ผูห้ญิงดงัน้ี 
(1) การสร้างความสนิทสนม 

 จากศึกษาพบว่าในการโค้ี ผูห้ญิงนั้น การสร้างความสนิทสนมดว้ยการพูดคุยเป็น
ส่วนส าคญัอบัดบัแรกส ารับการโค้ี  เน่ืองดว้ยการสร้างความสนิทสนมนั้นจะท าใหเ้กิดความไวว้างใจในการเล่า
ประสบการณ์เีิงลึกออกวา่เพ่ือท่ีโค้ี จะสามารถจบัประเด็นและน าขอ้ดีมาพฒันาศกัยภาพใหผู้รั้บค าปรึกษา 

(2) การเป็นผูฟั้งท่ีดี 
 จากศึกษาพบวา่ในการโค้ี ผูห้ญิงนั้น การเป็นผูฟั้งท่ีดีมีส่วนส าคญัในการโค้ี  เน่ือง
ดว้ยการฟังเป็นส่วนี่วยใหผู้ป้รึกษาระบายส่ิงท่ีเก็บไวอ้ยูภ่ายในออกมา อีกทั้งการจบัประเด็นผูรั้บค าปรึกษาเล่ายงั
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สามารถี่วยคดักรองเอาค าตอบท่ีแฝงอยูอ่อกมา เพ่ือใีใ้นการแนะน าแนวทางการพฒันาการใี้ี ีวิตให้ดียิ่งข้ึน 
กล่าวคือส่วนใหแ้ลว้ผูเ้ขา้รับค าปรึกษาท่ีเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่มีตอบท่ีตอ้งการอยูแ่ลว้ เพียงแต่ไม่แน่ใจในค าตอบท่ี
มีภายในใจของตวัเองจึงตอ้งการโค้ี หรือท่ีปรึกษาเพ่ือยนืยนัท่ีท่ีตนก าลงัคิดอยู ่

(3) การท าใหเ้ห็นคุณค่าตวัเอง 
 จากศึกษาพบว่าในการโค้ี ผูห้ญิงนั้นการท าให้เห็นคุณค่าหรือความสามารถใน
ตนเองเป็นเหมือนการสร้างความมัน่ใจท่ีจะพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัเอง 

(4) การสร้างความภาคภูมิใจ 
 จากศึกษาพบวา่ในการโค้ี ผูห้ญิงนั้นการประสบความส าเร็จในเร่ืองเล็กๆ เป็นการ
สร้างความเี่ือมัน่วา่ ผูเ้ขา้รับค าปรึกษสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงและพฒันาตวัเองไปสู่ส่ิงท่ีตัง่เป้าหมายเอาไว ้

จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นน าไปสู่การสร้างเทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมส าหรับผูห้ญิงคือ “ สนิท
สนมดัง่เพ่ือน ฟังทุกเร่ืองท่ีแบ่งปัน มัน่ใจคุณค่าในตวัเอง พฒันาให้เก่งอยา่งภูมิใจ ” ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ี้
ส าหรับการโค้ี ไดจ้ริง 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎทีำงสุนทรียสำธกร่วมกบักำรโค้ช ในกำรดงึประสบกำรณ์ด้ำนบวกทีด่ทีีสุ่ด ส ำหรับปรับปรุง
เทคนิคกำรโค้ช เพ่ือท ำให้เกดิควำมสุข และน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำทีเ่ผชิญอยู่อย่ำงรำบร่ืน 

ในการให้ค  าปรึกษาน้ีผูศึ้กษาไดน้ าการโค้ี มาประยกุตใ์ีร่้วมกบัสัตวส่ี์ทิศเพ่ือคน้หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ
โค้ี ผูห้ญิงในแต่ละทิศโดยจะมีการก าหนดปัญหาหรือขอบเขตค าปรึกษาก่อนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจระหวา่งกนั
จากนั้น จึงจะเขา้สูก้ระบวนการคน้หา สร้างฝัน ออกแบบ และท าใหเ้ป็นจริงร่วมกนั 

2.1 กำรโค้ชผู้หญิงโดยแบ่งตำมทฤษฎสัีตว์ส่ีทศิ 
 ในการโค้ี น้ี นอกจากเพศท่ีเนน้ไปท่ีเพศหญิงแลว้ ไดแ้บ่งผูเ้ขา้รับค าปรึกษาเป็นทิศต่างๆเพ่ือคน้หา

เทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสม 
2.1.1 กำรโค้ชตำมทฤษฎสัีตว์ส่ีทศิ 

ในการโค้ี ตามทิศเป็นการน าการโค้ี มาประยุกต์ร่วมกับสัตวส่ี์ทิศเพื่อคน้หา วิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการโค้ี  กลุ่มคนแต่ละทิศใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพไดสู้งสุด 

(1) เทคนิคกำรโค้ชทศิกระทงิ 
ตามลกัษณะนิสัยใจร้อนและเป็นคนตรงไปตรงมา การใีค้  าพูดหรือลกัษณะการโค้ี นั้น 

ต้องเป็นไปในลักษณะตรงไปตรงมาเปิดเผย เม่ือต้องการให้เปล่ียนแปลงส่ิงไหนให้ี้ีแจงข้อมูลโดยตรง 
ประกอบดว้ยเหตุและผล และสร้างความทา้ทายใหก้บักระทิง  

กำรวดัและประเมนิผลกำรโค้ชเทคนิคทีไ่ด้ 
   การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง:ในขณะการโค้ี  ผูศึ้กษาสังเกตเห็นการแสดง
ความเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ ดงันั้นควรฟังและจบัประเด็นของพวกเธอใหดี้ และคลอ้ยตามก่อนเสนอทางเลือก 

 การประเมินการเรียนรู้:กลุ่มคนในทิศน้ีเรียนรู้เร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้นไดเ้ร็ว และใีเ้วลา
มากข้ึนกบัเร่ืองท่ีซบัซอ้นมากข้ึนดงันั้นการอธิบายใหเ้ป็นภาพและตรงประเด็นมากท่ีสุดจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุด 
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 การประเมินพฤติกรรม:ค าพดูท่ีท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ลองท าแบบน้ีดู
ไหม”เป็นค าพดูท่ีทา้ทายเลก็นอ้ยจะกระตุน้ไดดี้ 

 การประเมินผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ: ทิศน้ีเป็นทิศท่ีตอ้งค่อยดูแลอย่างใกล้ี ิดหากท้ิง
ระยะเวลาออกไป คนทิศน้ีอาจกระท าการท่ีไม่สามารถควบคุมได ้

(2) เทคนิคกำรโค้ชทศิหม ี
ตามลกัษณะนิสัยกลวัการเปล่ียนแปลง ีอบกังวล ท าอะไรเดิมๆซ ้ าๆ การใี้ค  าพูดหรือ

ลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุกอยา่งเป็นขั้นตอนและมีท่ีมาท่ีไป มีแบบแผนท่ีีดัเจนไม่
วา่จะเกิดอะไรข้ึน และตอ้งมีทางเลือกส ารองไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉิน 

กำรวดัและประเมนิผลกำรโค้ชเทคนิคทีไ่ด้ 
 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง:ในขณะการโค้ี  ผูศึ้กษาสังเกตเห็นการปิดตวัเอง
อยา่งีดัเจนไม่ยอมรับไม่รับฟังอะไรท่ีแตกต่างจากความเี่ือเดิม ดงันั้นควรท าใหพ้วกเธอเี่ือใจ ก่อนโค้ี  

 การประเมินการเรียนรู้:กลุ่มคนในทิศน้ีสามารถเรียนรู้เร่ืองท่ีซบัซอ้นไดแ้ต่ทุกอยา่ง
ตอ้งมีระเบียบแบบแผนหรือขั้นตอนท่ีแน่ีดัท่ีสุดจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 

 การประเมินพฤติกรรม:ค าพูดท่ีท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ไม่มีใครท าได้
ดีเท่าน้ีอีกแลว้”เป็นค าพดูท่ีแสดงถึงความเี่ือมัน่ในตวัเธอเหล่านั้นจะกระตุน้ไดดี้ 

 การประเมินผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ:ทิศน้ีเป็นทิศท่ีตอ้งค่อยเฝ้าดูอยู่ห่างๆโดยไม่ให้เขา้
รู้ตวัวา่ส่ิงท่ีเราพดูหรือพากระท าอยูเ่ป็นการโค้ี หรือกระตุน้ใหเ้ขาเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเป็นอยู ่

(2) เทคนิคกำรโค้ชทศิหนู 
ตามลกัษณะนิสัยอ่อนไหวง่าย เห็นความส าคญัของเพื่อฝูง มีเพื่อนเยอะท าตามเพื่อนการใี้

ค  าพดูหรือลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุกอยา่งเป็นตวัอยา่งท่ีีดัเจน เี่นการเล่าเร่ืองหรือ
การยกประเด็นจากคนใกล้ี ิดมาเปรียบเทียบใหเ้ห็นอยา่งีดัเจนและรู้สึกวา่ใกลต้วั 

กำรวดัและประเมนิผลกำรโค้ชเทคนิคทีไ่ด้ 
 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง:ในขณะการโค้ี  ผูศึ้กษาสังเกตเห็นความสดใสเขา้
กบัคนง่าย ี่างพดูี่างเจรจาดงันั้น ควบเร่ิมโค้ี ดว้ยการีวนคุยเร่ืองทัว่ไป ก่อนจะน าเขา้สู่ประเด็น  
 การประเมินการเรียนรู้:กลุ่มคนในทิศน้ีสามารถเรียนรู้ โดยการท าให้ทุกอย่างดู
สนุกสนาน และสามารถท าเป็นกลุ่มไดเ้รียนรู้ไดพ้ร้อมกนัหลายคน 
 การประเมินพฤติกรรม:ค าพดูท่ีท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ดูอยา่งคนนั้นสิ 
เขาท าแบบนั้นแลว้ดีมากเลยนะ” เป็นค าพดูท่ีแสดงถึงอ่อนหวานอบอุ่นจะกระตุน้ไดดี้ 
 การประเมินผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ: ทิศน้ีเป็นทิศท่ีตอ้งปฏิบติัตวัเหมือนเป็นพวกเดียวกบั
เธอ และท าทุดอยา่งไปพร้อมๆกนัเพราะคนในทิศน้ีตอ้งความความรักความห่วงใยและก าลงัใจมากเป็นพิเศษ 
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(4) เทคนิคกำรโค้ชทศิอนิทรี 
ตามลกัษณะนิสยัจินตนาการสูง ไม่ีอบอยูใ่นระเบียบไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดการใีค้  าพูด

หรือลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุกอยา่งแบบใหเ้กิดจินตนาการหรือนึกภาพตาม โดยไม่
กรอบหรือจ ากดัความคิดไว ้เี่นการก าหนดหวัขอ้ไวแ้ละเปิดโอการใหจิ้นตนาการในส่วนท่ีเหลือไดต้่อ 

กำรวดัและประเมนิผลกำรโค้ชเทคนิคทีไ่ด้ 
 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง:ในขณะการโค้ี  ผูศึ้กษาสังเกตเห็นมีความเป็น
ปัจเจกสูง เขา้ใจส่ิงท่ีส่ือสารไดเ้ร็วมีทวนส่ิงท่ีส่ือสารเพ่ือความเขา้ใจในทิศทางของเร่ืองท่ีสนทนา 
 การประเมินการเรียนรู้:กลุ่มคนในทิศน้ีสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว และมองเห็นโครงร่าง
และเป้าหมายได้ี ดัเจน รวมไปถึงการร้ือสร้างกระบวนการอนัซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 การประเมินพฤติกรรม:ค าพูดท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม “ดูลองคิดดูสิ, 
พอนึกออกไหม, ไม่มีใครท าไดเ้ลยนะ” เป็นค าพดูท่ีแสดงถึงความแปลกใหม่จะกระตุน้ไดดี้ 

 การประเมินผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ: ทิศน้ีเป็นทิศท่ีตอ้งเฝ้าติดตามเร่ือยๆ เพราะดว้ยเป็น
ทิศแห่งนักคิดจึงท าให้เกิดความคิดใหม่ๆอยุ่ตลอดจนอาจท าให้เธอหลงประเด็นท่ีก าลงัท าอยู่ ดังนั้นการี่วย
สนบัสนุนเพ่ือี่วยดึงเขากลบัมาใหอ้ยูใ่นกรอบ 

2.2 เทคนิคกำรโค้ชผู้หญิงโดยใช้ The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
การโค้ี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผูรั้บค าปรึกษาเหล่านั้ น โดยใี้ The Heron Model ร่วมกับ

สุนทรียสาธก โดยมีการจดัเรียงล าดบัการโค้ี ของ The Heron Model ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการใี ้5-D คือตอ้ง
ผสมผสานการผลกัและดึงน้ีไปดว้ยกนัอยา่งราบร่ืน ดงัตารางท่ี 1 
ตำรำงที ่1การจดัเรียงล าดบัการโค้ี ของ The Heron Model ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการใี ้5-D 

 จากตารางท่ี1 แสดงให้เห็นวา่เม่ือมีการจดัเรียงล าดบัการโค้ี  The Heron Modelจะสามารถใีคู้่กบั5-D 
cycleไดอ้ยา่งลงตวันอกจากนั้นยงัสะดวกในการส่ือสารระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษากบัผูเ้ขารับค าปรึกษาอีกดว้ยเพราะ 
ท าให้ทราบท่ีมาท่ีไปตลอดจนแนวทางหรือการแกไ้ขไดอ้ยา่งเป็นล าดบัอย่างีดัเจน ผลกัให้กลา้ท่ีเผีิญหนา้กบั
ปัญหาเป็นการการก าหนดส่ิงท่ีเรามองหากลบัมาเผีิญกบัความรู้สึกภายในคือการทบทวนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจนเกิดการ

คน้พบ การให้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆคือการสร้างฝัน การคิดวิเคราะห์ขอ้มูลคือการออกแบบและสุดทา้ยเร่ิมท า
เปล่ียนแปลง และการคอยี่วยอยูเ่สมอ คือการท าใหเ้ป็นจริง  

The 5-D cycle กำรเรียง The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
การก าหนดส่ิงท่ีเรามองหา (Define) ผลกัใหก้ลา้ท่ีเผีิญหนา้กบัปัญหา 
การคน้พบ (Discovery) ดึงใหก้ลบัมาเผีิญกบัความรู้สึกภายในเพ่ือทบทวนและปรับใจตวัเอง  
การสร้างฝัน (Dream) ผลกัใหรั้บขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆท่ีอยูต่รงหนา้ 
การออกแบบ (Design) ดึงกลบัมาใหคิ้ดวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรับรู้ 

การท าใหเ้ป็นจริง (Destiny) 
ผลกัใหเ้ร่ิมท าหรือเปล่ียนแปลงบางอยา่ง 
ดึงกลบัมาใหรู้้วา่ไม่ไดอ้ยูค่นเดียวยงัมีใครคอยี่วยอยูเ่สมอ 
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ตำรำงที ่2สรุปผลการศึกษาก่อนรับการโค้ี และหลงัรับการโค้ี ดว้ย The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 

กรณศึีกษำ สัตว์ส่ีทศิ ก่อนกำรโค้ช ระหว่ำงกำรโค้ช หลงักำรโค้ช 
1. คุณ พ. หนู 1. แรงบนัดาลใจท่ีผลกัดนัใหอ้อกมาท า

ธุรกิจ 
1. สตัวส่ี์ทิศ 
2. สภาวะล่ืนไหล 
3. จุดพลิกผนั 

1. ขยายร้านใหม่ 
2. เรียนรู้ท่ีจะรับความี่วยเหลือจากคน
อ่ืนสร้างโอกาสท่ีดี 

2. คุณ น. กระทิง 1. ความสมัพนัธ์กบัคนรอบตวัในท่ีท างาน 
2. ความสุข 

1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สภาวะล่ืนไหล 
3. สตัวส่ี์ทิศ 

1. เรียนรู้ท่ีจะเขา้หาคนในทิศต่างๆ 
2. สงัเกตดูวา่คนท่ีโดนยา้ยมาท าอยา่งไร
ถึงอยูใ่นต าแหน่งน้ีไดน้าน 

3. คุณ บ. หมี 1. ความกลา้แสดงออก 1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 

1. มัน่ใจในตวัเองมากข้ึน 
2. ท าส่ิงท่ีต่างจากท่ีเคยท า เปิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

4. คุณ ป. หมี 1. ความสุขในการท างาน 1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สภาวะล่ืนไหล 
3. จุดพลิกผนั 

1. เปล่ียนเวลาเขา้งาน เจอลูกคา้กลุ่มใหม่ 
2. มองหากลุ่มผูเ้ีียวีาญทั้ง3ดา้นในการ
ี่วยแกปั้ญหา 

5. คุณ ม. หนู 1. ความมัน่ใจในตวัเอง 1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 
3. สภาวะล่ืนไหล 

1. กลุ่มซ่ึงมีลกัษณะการคิดท่ีแตกต่างกนั 
2. พฒันาทกัษะ เพ่ือรับมือกบัความทา้ทาย
ท่ีเกิดข้ึน 
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ตำรำงที ่2สรุปผลการศึกษาก่อนรับการโค้ี และหลงัรับการโค้ี ดว้ย The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่(ต่อ) 

กรณศึีกษำ สัตว์ส่ีทศิ ก่อนกำรโค้ช ระหว่ำงกำรโค้ช หลงักำรโค้ช 
6. คุณ ฟ. หมี 1. การมองปัญหาดา้นเดียว 

2. ขาดความเขา้ใจท่ีครอบคลุม 
1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 
 

1. เปิดใจยอมรับเร่ืองราวใหม่ๆ 
2. ใี้ี ีวติไดส้นุกมากข้ึน 

7. คุณ บ.2 หมี 1. มีปัญหาในดา้นการแสดงออกและการ
ขาดพลิกแพลงสถานการณ์ 

1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 
3. จุดพลิกผนั 

1. เห็นคุณค่าและความสามารถในตวัเอง 
2. ท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ 

8. คุณ ข. อินทรี 1. การทุกอยา่งเป็นภาพรวมและใหญ่เกินไป 
2. ขาดความรอบคอย 

1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 
3. จุดพลิกผนั 

1.แบ่งและดูรายละเอียดเีิงลึกมากข้ึน 
2. คิดแบบเป็นระบบ 
3. ขอความี่วยเหลือจากคนรอบๆขา้ง 

9. คุณ ณ. อินทรี 1. มองเห็นปัญหาอยา่งกวา้งหลายๆภาพแต่
ขาดความเี่ือมโยง 

1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สตัวส่ี์ทิศ 
3. สภาวะล่ืนไหล 

1. มองเห็นทุกอยา่ง เป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบมากยิง่ข้ึน 
2. ส่ือสารกบัคนต่างทิศไดดี้ข้ึน 

10. คุณ น.2 กระทิง 1. ไม่มีความสุขในท่ีท างาน 
2. ลาออกจากงาน 
3. รู้สึกไร้ตวัเองประโยีน์ 

1. การโค้ี  ดว้ย The Heron Model 
2. สภาวะล่ืนไหล 

1.ลงเรียนภาษาเพ่ิมเติม 
2.สมคัรไปท างานต่างประเทศ 
3. ขายของออนไลนน์หารายไดเ้สริม 
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2.2.1 ก่อนกำรโค้ชThe Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ผูรั้บค าปรึกษามีปัญหาทั้งในดา้นการด าเนินีีวติส่วนตวัและีีวติ

การท างาน เี่น ความสุขในท่ีท างานความสมัพนัธ์กบัคนรอบตวัความมัน่ใจในตวัเองปัญหาในดา้นการแสดงออก
จึงตอ้งการกระบวนการหรือทฤษฎีท่ีจะเป็นเสมือนตวัี่วยในการผา่นเร่ืองราวทั้งหมดไปไดอ้ยา่งราบร่ืบ 

2.2.2 หลงักำรโค้ชThe Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
จากตารางท่ี 2 ซ่ึงการโค้ี  The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ สามารถอธิบายเหตุการณ์

ท่ีมาท่ีไปของปัญหาตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งีดัเจนและเป็นขนัตอนท่ีเขา้ใจง่ายจึงท าใหเ้กิดการ
แกปั้ญหาท่ีเีิญอยู่ไดอ้ย่างมีระบบ และให้ผลลพัธ์ท่ีเดกินความคาดหมาย เี่น ขยายร้านใหม่ พฒันาศกัยภาพ
ตวัเองใหเ้หมาะกบังานท่ีท า ท าตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จส่ือสารกบัคนต่างทิศไดดี้ข้ึน มัน่ใจในตวัเองมากข้ึน 

 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

1. สรุปผลกำรศึกษำตำมวตัถุประสงค์กำรศึกษำ 
จากการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
1.1 กำรเกบ็รวบรวมประสบกำรณ์ด้ำนบวกทีด่ทีีสุ่ดเพ่ือสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรโค้ช 
 ในการพูดคุยทั้งหญิงและีายเน่ืองโดยการร่วมท า เวิลด์คาเฟ่ โดยค าถามนั้นมีดว้ยกนั 9 ขอ้ โดยแยก

เป็นคาเฟ่ตามกระบวนการทางสมองได ้นั้นท าให้ให้ผูศึ้กษาสังเกตเห็นจุดร่วมจากประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดๆ ใน
ผูห้ญิง ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวออกมาเป็น จุดร่วมท่ีมีในหญิง ไดด้งัน้ี 

 1.1.1 ผู้หญิงนั้นเม่ือถอดควำมออกมำแล้วมีจุดร่วมคือ ได้ดูแล ี่วยสนับสนุน ค่อยเป็นค่อยไป 
กล่าวคือต้องการดูแลหรือได้รับการี่วยเหลือ ในท่ีน้ีคือการรับฟังเพราะเธอส่วนใหญ่นั้ นมีค าตอบแล้วไม่
จ าเป็นตอ้งเขาไปกา้วกายเพียงแต่รับฟังเม่ือพวกเธออารมเยน็ลงแลว้เธอก็จะหายทุกขไ์ปเอง เพียงเท่าน้ีก็เป็นการ
สนบัสนุนท่ีดีส าหรับพวกเธอแลว้ ซ่ึงทุกอยา่งตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 

 1.1.2 เทคนิคกำรโค้ชทีเ่หมำะสมส ำหรับผู้หญิง 
การสร้างเทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมส าหรับผูห้ญิงคือ “ สนิทสนมดั่งเพ่ือน ฟังทุกเร่ืองที่แบ่งปัน 

มั่นใจคุณค่ำในตัวเอง พัฒนำให้เก่งอย่ำงภูมิใจ ” ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ีส้ าหรับการโค้ี ไดจ้ริงซ่ึงแจกแจง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพในผูห้ญิง 
(1) การสร้างความสนิทสนมนั้นจะท าให้เกิดความไวว้างใจในการเล่าประสบการณ์เีิง

ลึกออกวา่เพ่ือท่ีโค้ี จะสามารถจบัประเด็นและน าขอ้ดีมาพฒันาศกัยภาพใหผู้รั้บค าปรึกษา 

(2) การเป็นผูฟั้งท่ีดี สามารถี่วยคดักรองเอาค าตอบท่ีแฝงอยู่ออกมา เพ่ือใี้ในการ
แนะน าแนวทางการพฒันาการใี้ี ีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 

(3) การมองเห็นคุณค่าตวัเองเป็นการสร้างความมัน่ใจท่ีจะพฒันาศักยภาพท่ีมีอยู่ใน
ตวัเอง 

(4) ความภาคภูมิใจเป็นการสร้างความเี่ือมั่นว่า ผู ้เข้ารับค าปรึกษสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและพฒันาตวัเองไปสู่ส่ิงท่ีตัง่เป้าหมายเอาไว ้

1.2 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทำงสุนทรียสำธกร่วมกบักำรโค้ช ในกำรดึงประสบกำรณ์ด้ำนบวกที่ดีที่สุด ส ำหรับ
ปรับปรุงเทคนิคกำรโค้ช เพ่ือท ำให้เกดิควำมสุข และน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำทีเ่ผชิญอยู่อย่ำงรำบร่ืน 

1.2.1 กำรโค้ชผู้หญิงโดยแบ่งตำมทฤษฎสัีตว์ส่ีทศิ 
 การโค้ี โดยแบ่งตามทฤษฎีสัตวส่ี์ทิศสามารถสรุปไดส้ั้นๆคือ “ กระทิงใจร้อนตรงๆ หมี

มัน่คงรอบคอบ หนูชอบสนุกสนำน อนิทรีนั้นอยู่นอกกรอบ ” ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 



18 
 

 (1) ทิศกระทิง  การใี้ค  าพูดหรือลักษณะการโค้ีนั้ น  ต้อง เ ป็นไปในลักษณะ
ตรงไปตรงมาเปิดเผย เม่ือตอ้งการให้เปล่ียนแปลงส่ิงไหนให้ี้ีแจงขอ้มูลโดยตรง ประกอบดว้ยเหตุและผล และ
สร้างความทา้ทายใหก้บักระทิง 

 (2) ทิศหมี การใีค้  าพูดหรือลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุก
อยา่งเป็นขั้นตอนและมีท่ีมาท่ีไป มีแบบแผนท่ีีดัเจนไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน และตอ้งมีทางเลือกส ารองไวเ้ผื่อกรณี
ฉุกเฉิน 

 (3) ทิศหนู การใีค้  าพูดหรือลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุก
อยา่งเป็นตวัอยา่งท่ีีดัเจน เี่นการเล่าเร่ืองหรือการยกประเด็นจากคนใกล้ี ิดมาเปรียบเทียบให้เห็นอยา่งีดัเจน
และรู้สึกวา่ใกลต้วั 

 (4) ทศิอนิทรี การใีค้  าพดูหรือลกัษณะการโค้ี นั้น ตอ้งเป็นไปในลกัษณะ ท่ีอธิบายทุก
อยา่งแบบใหเ้กิดจินตนาการหรือนึกภาพตาม โดยไม่กรอบหรือจ ากดัความคิดไว ้เี่นการก าหนดหวัขอ้ไวแ้ละเปิด
โอการใหจิ้นตนาการในส่วนท่ีเหลือไดต้่อ 

1.2.2 เทคนิคกำรโค้ชผู้หญิงโดยใช้ The Heron Model แบบจดัเรียงใหม่ 
 การโค้ี เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูรั้บค าปรึกษา โดยใี้The Heron Model แบบการ

จดัเรียงใหม่สรุปสั่นๆไดคื้อ“เผชิญกับปัญหำ รับมำปรับใจ เปิดให้ควำมรู้ใหม่ ใคร่ครวญวิเครำะห์ เหมำะแล้ว
เปลี่ยนแปลง จัดแจงช่วยเหลือ”หมายถึงตอ้งผสมผสานการ “ผลกั” และ “ดึง” ไปพร้อมกบัการวิเคราะห์ 5-D 
เพ่ือใหเ้กิดการท างานรวมกนัอยา่งราบร่ืน กล่าวคือ  

(1) การก าหนดส่ิงท่ีเรามองหา ผลกั ใหก้ลา้ท่ีเผีิญหนา้กบัปัญหา  
(2) การคน้พบ   ดงึ กลบัมาเผีิญกบัความรู้สึกเพ่ือทบทวนตวัเอง  
(3) การสร้างฝัน  ผลกั ใหรั้บขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ  
(4) การออกแบบ  ดงึ กลบัมาใหว้เิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
(5) การท าใหเ้ป็นจริง  ผลกั ใหเ้ร่ิมท าหรือเปล่ียนแปลงบางอยา่ง 
    ดงึ กลบัมาใหรู้้ยงัมีคนคอยี่วยอยูเ่สมอ 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใีค้วามละเอียดอ่อนอยา่งมาก เพื่อดึงเอาประสบการณ์เีิงลึกท่ีดีท่ีสุด ท่ียงัซ่อน

อยูอ่อกมาและท าใหผู้เ้ขา้รับค าปรึกษาไดเ้ห็นคุณค่าของตวัเองดว้ยThe Heron Model แบบจดัเรียงใหม่เป็นทฤษฎี
การโค้ี  จึงถูกน ามาใีอ้ธิบายใหผู้เ้ขา้รับค าปรึกษาเกิดการพฒันาตวัเองและเม่ือมีล าดบัขั้นตอนท่ีจ าง่ายข้ึน ในคร้ัง
ต่อไป ผูรั้บค าปรึกษานั้นจะสามารถใีห้ลกัการน้ีเพ่ือทบทวนตวัเองในเบ้ืองตน้ไดอี้กดว้ย 
2. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

2.1 ได้ทราบถึงประสบการณ์ด้านบวกท่ีดีท่ีสุดและความแตกต่างกันทนัวิธีการคิดรวมไปถึงรูปแบบ
พ้ืนฐานของลกัษณะนิสยัในเพศหญิงเพื่อสร้างเป็นองคค์วามรู้ส าหรับการโค้ี  

2.2 ทราบถึงเทคนิคท่ีเหมาะสมต่อการโค้ี ของกลุ่มคนแต่ละทิศเพ่ือท าใหเ้กิดการดึงศกัยภาพออกพฒันา
ไดอ้ยา่งดีข้ึน  

2.3 คน้พบวธีิท่ีเหมาะสมส าหรับการโค้ี ท่ีเขา้ใจ จดจ า และน าไปใีไ้ดง่้ายข้ึน 
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3. อภิปรำยผล 
การศึกษาน้ีเป็นการประยกุตใ์ีสุ้นทรียสาธกเพื่อพฒันาเทคนิคการโค้ี ส าหรับคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก

และสร้างความสุข เพื่อผูห้ญิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเทคนิคท่ีเหมาะสมในการดึงประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงซ่อนเร้นอยู่ภายในตวัผูเ้ขา้รับค าปรึกษาเพ่ือท าให้เกิดความสุข และน าไปสู่การแกปั้ญหาท่ีเผีิญอยู่ไดอ้ย่าง
ราบร่ืน  

ส าหรับการเขา้มารับค าปรึกษาส่วนใหญ่ ผูท่ี้เขา้มาปรึกษานั้นไม่มีความตอ้งการในขั้นท่ี 1คือความตอ้งการ
ของร่างกาย (Physiological needs) และขั้นท่ี2. คือความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs)ตามล าดบัขั้นของ
มาสโลว ์Maslow (1954) เพราะเป็นส่ิงท่ีผูรั้บค าปรึกษามีอยูแ่ลว้ แต่มีความตอ้งการพฒันาศกัยาภาพของตวัเองเพื่อ
ไปให้ถึงขั้นท่ี 3คือความตอ้งการความรักและการยอมรับ (Love and belongingness needs) ซ่ึงในขั้นน้ี ทิศทาง
ค าปรึกษาส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์ ระหว่างตนเองกบับุคคลภายนอก เพราะเป็นเร่ืองท่ีผิวเผินท่ีสุดท่ี
ก่อให้เกิดความทุกข์ จะสอดคลอ้งกับความตอ้งการตามล าดับขั้นของมาสโลว ์ทั้ งในแง่ของผูรั้บและผูใ้ห้ ท่ี
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ และเป็นท่ียอมรับ 

นอกจากนั้นยงัมีความตอ้งการพฒันาศกัยาภาพของตวัเองเพื่อไปใหถึ้งขั้นท่ี 4 คือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ยกยอ่ง และสถานะทางสงัคม (Esteem and status needs) ซ่ึงในส่วนน้ีการโค้ี  จะเป็นไปในลกัษณการสร้างความ
ไวใ้จเน่ืองจากเม่ือมีการพดูคุยกนัมากข้ึนจะท าใหผู้รั้บค าปรึกษา ไวว้างใจและน าไปสู่การเปิดใจในอีกระดบัใหเ้รา
กา้วเขา้ไป เพ่ือี่วยในเีิงลึกท่ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากทศันะคติ โดยรวมไปถึงมุมมองท่ีมีต่อตวัเอง จะสอดคลอ้งกบั 
ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของมาสโลว ์ขั้นท่ี 4 ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการไดรั้บความภาคภูมิใจในตนเอง 
ตลอดจนการยกยอ่งจากผูอ่ื้นในดา้นของการมีอ านาจ มีสถานะ และมีี่ือเสียงเกียรติยศ 

ดงันั้นการพฒันาเทคนิค ทั้ง3 จึงพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเองของผูเ้ขา้รับ
ค าปรึกษา ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีสามารถใี้งาน เขา้ใจและจดจ าได้ง่ายข้ึน จนน าไปสู่การท่ีผูเ้ขา้รับค าปรึกษานั้น
สามารถท่ีจะโค้ี ตวัเองในเบ้ืองตน้ส าหรับปัญหาเลก็นอ้ยได ้
4. ข้อเสนอแนะ 

ทา้ยท่ีสุดกลุ่มท่ีตอ้งการโค้ี ีีวิต(Life Coach)นั้นมีค าตอบหรืออาจจะทราบอยูแ่ลว้ วา่การท่ีจะมีความสุขใน
ีีวิตไดน้ั้นความท าอยา่งไร แต่นัน่ก็เหมือนภูเขาท่ีถูกเสน้ผมบงัอยูจึ่งท าใหพ้ลาดท่ีมองใหเ้ห็นในมุมท่ีต่างออกไป 
ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของโค้ี ท่ีเป็นเสมือนผู ้ี ่วยหรือประดุจเข็มทิศในีีวิต ท่ีี่วยในการี้ีแนะให้เห็นทิศทางใน
ีีวติ เพื่อใหเ้ขากา้วเดินต่อดว้ยตวัเอง จึงน าไปสู่ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

4.1 แยกแยะให้ไดว้า่นัน่คือทุกขข์องเขา ไม่ใี่ทุกขข์องเรา หากเราไม่หยิบฉวยเอาความทุกขข์องเขามาเป็น
ของเรา เราก็จะไม่ทุกขไ์ปกบัเขา 

4.2 หากเราใีเ้วลามากพอท่ีจะฟังจากเร่ืองความทุกขจ์ะกลายเป็นเร่ืองท่ีคุยกนัเป็นปกติในีีวิตประจ าวนั 
และคน้หาประโยีน์จากเร่ืองราวเหล่านั้น 

4.3 มองใหอ้อกความทุกขแ์ละปัญหาเป็นภาวะีัว่คราว และการจะพาเขาเหล่านั้นออกจากทุกขไ์ดต้อ้งอาศยั
เวลา 

4.4 เี่ือมัน่ในศกัยภาพ ในการเรียนรู้เติบโตของผูรั้บค าปรึกษาและตอบสนองเขาอยา่งเตม็ท่ีท่ีสุด 
4.5 ใส่ขอ้มูลหรือแนวคิดท่ีมีความสุดโต่งเกินไป เพราะดว้ยความเี่ือหรือวฒันธรรมบางอยา่งท่ีแตกต่าง 
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4.6 สถานะระหว่างผูม้าปรึกษาและผูใ้ห้ค  าปรึกษาอยู่ในลกัษณะ ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมืออาีีพซ่ึงเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีมีขอบเขต ภารกิจีดัเจน 

และในทา้ยของทา้ยท่ีสุด เราไม่อาจเปล่ียนแปลงโลกทั้งใบไดห้รอก แต่เม่ือเราไปท าให้ใครสักคนเปล่ียน
มุมมองท่ีมีต่อโลกไดแ้ลว้นั้น นัน่เสมือนการไดเ้ปล่ียนโลกทั้งใบของเคา้ไปตลอดกาล 
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ประสบกำรณ์ 9 ข้อจำกผู้เข้ำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ในเวลิด์คำเฟ่เพศหญิง 

 ผูศึ้กษาไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อรวบรวมประสบการณ์ดา้นบวกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงถึงเป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลีั้นปฐมภูมิ ส าหรับการเรียนรู้ความตอ้งการพ้ืนฐานในมนุษย ์ดว้ยวิธีการ World Café ร่วมกบั

อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. ภิญโญ รัตนาพนัธ์ุ ท่ีวทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ ท าใหไ้ดค้วามรู้เก่ียวกบั Brain Design 

ท่ีว่าด้วยสมองมนุษยป์ระกอบไปดว้ย 4 ส่วน ด้วยกันคือ Reptilian Brain, Paleolimbic Brain, Neolimbic Brain, 

Prefrontal Brain อนัน ามาสู่การตั้งค  าถามเพ่ือดึงเอาประสบการณ์เีิงบวกท่ีดีท่ีสุดออกมา โดยค าถามนั้นมีดว้ยกนั 

9 ขอ้ โดยแยกเป็นคาเฟ่ตามกระบวนการทางสมองได ้

คุณ ญ1. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การฝากเงินกบัธนาคารแบบประจ าเล่มสีแดง ของธนาคารสีน ้ าเงิน เพ่ือให้ตวัเองเกิดวินยัใน

การเก็บเงินในทุกเดือนเป็นเวลา3ปี ซ่ึงจากการกระท าดงักล่าวท าให้ตวัเองมีเงินเก็บเป็นกอ้น
คร้ังแรก  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มงานวิีากลยุทธ์เป็นกลุ่มงานท่ีรวมกลุ่มสัตวส่ี์ทิศเอาไว ้ เป็นกลุ่มท่ีเราสามารถถกเถียง 

เสนอความคิดเห็นและสามารถี่วยกนัแกง้านรวมไปถึงการอธิบายงานให้เพ่ือนในทีมเขา้ใจ 
ซ่ึงส่วนตวัรู้สึกเป็นการท างานท่ีมีความสุข ซ่ึงแตกต่างกบังานกลุ่มอ่ืนๆท่ีผา่นมาท่ีโดยมากใน
กลุ่มจะมีสมาีิกเป็นหนู ซ่ึงเป็นการท างานท่ีเกิดความรู้สึกเหน่ือย  

ผู้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย อะไรท่ีประทบัใจมากท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เ น่ืองจากในวันจันทร์ ท่ี ร้ านจะมี ลูกค้า ท่ี เข้ามาสั่ ง ซ้ือของ เยอะมากและพนักงาน 

มกัจะขาดงานในวนัน้ี ทางร้านจึงออกกฎ หากพนักงานมาท างานในวนัจันทร์ทางร้านจะ
จ่ายเงินเป็นเงินพิเศษเป็นเงินจ านวนหน่ึง ซ่ึงเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานตอ้งการมาท างาน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การสอบเขา้เรียนต่อมหาลยัเน่ืองจากญาติของขา้พเจา้ ตวัขา้พเจา้เป็นคนท่ีเรียนอ่อนท่ีสุด ซ่ึง

โดยมากจะคิดว่าไม่สามารถสอบเขา้เรียนได้ ดังนั้นจึงเป็นผลให้เกิดแรงฮึดแลว้ส่งผลให้
สามารถสอบติดมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงถือเป็นความภูมิใจอยา่งหน่ึงในีีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบสัตวส่ี์ทิศ เน่ืองจากเป็นการตอบค าถามท่ีตวัเองไม่เขา้ใจไดว้า่ ท าไมเพ่ือนถึงไม่เขา้งานท่ี

แบ่งให้ หรือท าไมถึงรองานจากเราโดยท่ีเราเล่างานให้ฟังคร้ังแลว้ ฯลฯ ซ่ึงหลงัจากเรียนเร่ือง
น้ีไป ท าใหเ้กิดความเขา้ใจและอยากใีท้ฤษฏีน้ีในีีวติประจ าวนัรวมไปถึงการแบ่งลูกคา้   

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คนท่ีมีความรู้พ้ืนฐานในด้านนั้ นๆ เน่ืองจากในการท างานหรือในการซ้ือสินค้า ถ้าไม่มี

การศึกษาความรู้ดา้นนั้นเลย อาจเป็นผลใหต้ดัสินใจผิดพลาด   
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ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ร้านคา้วสัดุก่อสร้างครบวงจร เน่ืองจากร้านในตอนน้ีมีการบริการอยู่แลว้ แต่เน่ืองจากใน

ขั้นตอนการขาย ทางร้านมีพนกังานไม่เพียงพอเป็นผลให้ลูกคา้ตอ้งรอเพ่ือพูดคุยกบัพนกังาน
หรือเจา้ของกิจการ และการเลือกซ้ือสินคา้จะตอ้งรอสั่งซ้ือก่อนจึงจะจดัสินคา้ให้กบัลูกคา้ซ่ึง
แตกต่างกบัร้านคา้สมยัใหม่ท่ีลูกคา้มารถเลือกสินคา้ไดเ้อาตามความีอบ แต่บางีนิดลูกคา้ก็
ตอ้งการค าแนะน า  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณ อาจารยส์อนพิเศษภาษาองักฤษ เน่ืองจากอาจารยค์นน้ีมี

ความพยายามอย่างมากเพ่ือท่ีจะได้ทุนไปเรียนหมอท่ีองักฤษ ซ่ึงตอ้งใี้การสอบวดัภาษา 
IELTS 8.5 ซ่ึงสูงสุดในการสอบอยูท่ี่9 ในตอนนั้นคนท่ีสามารถสอบไดเ้ตม็9มีอยูน่อ้ยมาก ท า
ใหเ้กิดความพยายามในการท าอะไรอยากมาก โดยเฉพาะการเรียนภาษาองักฤษและการใี้ี ีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพูดหรือประโยค ท่ีเป็นแรงงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้คือ หันหนา้มองฟ้า 

แมไ้ม่ไดค้วา้ดาว อยา่งนอ้ยก็ไม่ควา้ดิน หมายถึง ในการกระท าอะไรซกัอยา่งแมว้า่จะไม่ถึงท่ี
ฝันไวแ้ต่อยา่งนอ้ยก็ไม่หมดอยูท่ี่เดิม 

คุณ ญ2. 
ผูส้มัภาษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ :  เม่ือไดรั้บเงินจากครอบครัวก็มีการเก็บ หยอดกระปุกออมสิน โดยตั้งเป้าหมายวา่ ตอ้งหยอด

ทุกวนัๆ เน่ืองจากกลวัวา่ เม่ืออยากไดก้ระเป๋า เคร่ืองส าอาง หรือของท่ีอยากไดอ้ยา่งอ่ืนจะไม่มี
เงินซ้ือ จึงตอ้งมีการเก็บเงินไวส้ ารองป้องกนัไว ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน แบ่ง

งานกนัอยา่งเป็นระบบ ตามความรู้ ความเี่ียวีาญของแต่ละบุคคล โดยในการท างานมีการ
เปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น ให้เกียรติเพ่ือนในกลุ่ม ท างานอย่าง
สนุกสนาน ไม่กดดนั ไม่เคร่งเครียด  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎ ท่ีีอบและปฏิบติัมาจนทุกวนัน้ี คือ ห้ามพูดค าหยาบในบา้น และตอ้งกลบับา้นทุกเดือน

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงถา้ไม่กลบัทางครอบครัวก็จะไม่ส่งเงินให ้เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตาม
กฎ ดงันั้นถา้อยากไดเ้งินก็ตอ้งกลบับา้น เป็นตน้  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ภูมิใจวนัท่ีไดท้ างานทั้งหมดแทนพ่อ เน่ืองจากพ่อติดธุระกะทนัหัน โดยการท างานนั้นตอ้ง

ตากแดด คุมงานอยู่กบัพนกังานทั้งวนั ซ่ึงเป็นผู ้ี ายทั้งหมด อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีอายุมากกว่ามาก 
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ดังนั้น จึงตอ้งมีการปรับตวัอย่างมาก ทั้ งการพูดจา และการวางตวั ซ่ึงการท างานคร้ังนั้ น
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจร้านตดัผม เน่ืองจากไดไ้ปรอเพื่อนเขา้ร้านเสริมสวย จึงไดมี้โอกาสเห็นการท างาน

ของคนท่ีเป็นี่าง ซ่ึงมีความเี่ียวีาญ มีความพิถีพิถนัในการตดั ในระหวา่งการให้บริการอยู่
นั้ นก็มีการีวนลูกค้าพูดคุยถึงแม้ลูกค้าเพ่ิงเคยเขา้ร้านเป็นคร้ังแรกก็สามารถคุยได้อย่าง
สนุกสนาน อีกทั้งเม่ือเห็นการเซ็ทผม ซ่ึงเป็นการใีค้วามเี่ียวีาญพิเศษ แค่ปัด เซ็ท ใีเ้วลา
ไม่ถึง 5 นาทีก็ส าเร็จ จึงท าใหเ้กิดความคิดวา่ ธุรกิจความงามเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจเน่ืองจากคน
ทุกคนไม่วา่หญิงหรือีายก็ตอ้งการมีบุคลิกภาพดีเสมอ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบการท างานร่วมกบัลูกคา้ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจกนั มีการพูดจา ตกลงกนัอยา่งดีเก่ียวกบั

งาน สินคา้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงเม่ือผลงานเสร็จส้ินก็มีการจ่ายเงินตรงเวลาท่ีนดัหมาย มีความซ่ือสัตย ์
เป็นตน้  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ :ธุรกิจตน้แบบ คือ ธุรกิจร้าน Eveandboyเน่ืองจากตวัเจา้ของธุรกิจท่ีมีความคิด
เป็นผูน้ า กลา้ท่ีจะท าธุรกิจ โดยเร่ิมจากท าร้านในสารคามเมืองเลก็ๆก่อน แลว้ก็มีการพฒันาจน
สามารถขยายสาขาไปยงักรุงเทพในห้างดงัได ้ซ่ึงร้านEveandboyนั้นเป็นการตอบโจทยลู์กคา้
ไดอ้ยา่งตรงจุด โดยสินคา้มีความหลากหลาย มีสินคา้ใหม่ๆท่ีก าลงัเป็นกระแสมาขายในร้าน
อยา่งรวดเร็ว ลูกคา้โดยเฉพาะผูห้ญิงีอบท่ีจะไปเดินเลือกสินคา้ใีเ้วลาเป็น 2-3 ีัว่โมงไดเ้ลย 
อีกทั้งทางร้านมีการจดัโปรโมีัน่ท่ีน่าสนใจอยูบ่่อยคร้ัง เป็นตน้  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คือ คุณหนูดี วนิษาเรซ เพราะเป็นผูห้ญิงเก่ง รักครอบครัว ดูแลสุขภาพ เคยอ่านหนังสือท่ี

คุณหนูดีเขียนบอกวา่เรียนต่างประเทศตอ้งท่องจ าหนงัสือสูงเท่าความสูงดว้ยซ ้ าแต่คุณหนูดีก็
ท าได้ เพราะความขยนั และความพยายาม อีกทั้ งคุณหนูดีเขียนเก่ียวกับน้องสาว ซ่ึงเขารัก
น้องสาวมากจริงๆ มีความใส่ใจในทุกเร่ืองของน้องสาว ท าให้เห็นถึงความรักของคนใน
ครอบครัววา่เป็นส่ิงท่ีส าคญั อีกทั้งเร่ืองรักสุขภาพคุณหนูดีก็ไดเ้ขียนในหนงัสือไดพ้ดูถึงกลไก
การท างานของสมอง การลดการด่ืมน ้ าอดัลม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัมากๆ เป็นตน้  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพดูของพระท่านหน่ึงท่ีกล่าววา่ “ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนลว้นเป็น อนตัตา คือ เป็นเี่นนั้นเอง”ท าให้

เราเกิดความรู้สึกวา่ เร่ืองท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนถึงมนัจะเป็นเร่ืองร้ายๆ ก็เป็นเี่นนั้นเอง อยา่คิด
มาก ปล่อยมนัไป ี่างมนั เวลาท่ีผ่านไปจะท าให้เราลืมหรือหาทางแกไ้ขไดเ้อง ไม่ควรเก็บง า
ความทุกข ์ไม่ควรยดึติด เป็นตน้ 
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คุณ ญ3. 
ผูส้มัภาษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : ท่ีใีใ้นี่วงท่ีผ่านมาคือการวางแผนในเร่ืองของการเรียน เน่ืองจากเป็นคนท่ีสนใจในเร่ือง

ต่างๆมากมายสมาธิสั้นจึงตอ้งมีการวางแผนการเรียนใหดี้เพ่ือท่ีใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาได้
ในเวลาท่ีก าหนด  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบกลุ่มเพ่ือนท่ีท ารายงานตอนเรียนปริญญาตรีดว้ยกนัเพราะ แต่ละคนรับผิดีอบหนา้ท่ี แต่

บางคร้ังก็ยงัสละเวลาตวัเองมาี่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มท่ีท างานนั้นไม่ได ้เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ 
ทุกคนคอยี่วยเหลือกนัเป็นอยา่งดี  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "กฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบั" ท่ีีอบคือกฎในการเขา้เรียนใหต้รงเวลาเพราะเป็นการฝึกใหเ้ราเป็น

คนตรงต่อเวลา  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ความภาคภูมิใจ" ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีสุดคือการท่ีไปประกวดวาดภาพระบายสีตอนประถม เพราะ

แอบหนีเรียนพิเศษไปประกวดจนไดร้างวลัีนะเลิศอนัดบั 1 
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "เร่ืองท่ีประทบัใจ" ประทบัใจ การเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว เพราะรู้สึกวา่สบายใจ ไม่วุน่วาย 
ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ลูกคา้ท่ีี่ืนีอบ" ีอบท างานร่วมกบัลูกคา้ท่ีใหเ้กียรติเรา เพราะรู้สึกวา่ท างานดว้ยแลว้รู้สึกดี  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ธุรกิจตน้แบบ" ธุรกิจตน้แบบท่ีี่ืนีอบ คือ ธุรกิจแฟรนไีส์ของเซเว่น เพราะเป็นธุรกิจท่ี

สามารถเจาะตลาดเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดท้ัว่ถึง 
ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "บุคคลตน้แบบ" บุคคลท่ีเป็นตวัอย่าง หรือตน้แบบท่ีดี คือ น้าของดิฉัน คุณสุีาติ วรสวสัด์ิ 

เพราะท่านเป็นหัวหนา้ท่ีดี และเป็นท่ีรักของเพ่ือนร่วมงานในองค์กรเน่ืองจากท่านมีจิตใจท่ี
โอบออ้มอารี มีความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวั ไม่วางอ านาจ และเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีดี ดูแลคน
ในครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ค าพดู" ค าพดูท่ีสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของฉนัได ้คือ ค าขอโทษ เพราะฉนัเป็นคนใจ

ร้อน แต่บางเร่ืองถึงมนัจะหนกัหนาแค่ไหนแต่ค  าขอโทษ จะท าใหฉ้นัใจเยน็ลงได ้
  



29 
 

 
 
 

คุณ ญ4. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารจดัการความเส่ียงของดิฉนั คงเป็นเร่ืองของการจองท่ีพกัเวลาเดินไปต่างจงัหวดั ไม่

ว่าจะไปพกัผ่อน หรือไปท าธุระ เพราะแต่ก่อนจะเคยจองผ่านแอพพลิเคีั่น Agodaเป็น
แอพพลิเคีัน่ท่ีท าใหก้ารจองท่ีพกัสะดวก รวดเร็ว ราคาถูกกวา่ Walk in ท่ีท่ีพกัเอง แต่จะมีการ
บวก Vat เพ่ิม ซ่ึงรวมๆ แลว้ก็จะมีราคาพอๆ กนักบัท่ีเราเขา้ไป จองเองกบัทางท่ีพกัเลย และ
บางคร้ังหากจองทางแอพพลิเคีัน่นั้น จะมีความผิดพลาดในการจองไดด้ว้ย บางทีการจองของ
เราไม่เขา้ไปในระบบของทางท่ีพกั ก็ท าให้เราเสียเวลา และเสียเงินไปอีกดว้ย จดัการกบัความ
เส่ียงน่ีคือ จะคอยสอบถามไปกบัทางท่ีพกัโดยตรงเลย และอ่านดูจากรีวิวไปดว้ยขณะเดินทาง 
และสุดทา้ยหลงัจากโอนเงิน จะโทรไปเี็คอีกทีเพ่ือความมัน่ใจ 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นสมยัตอนเรียน ป. ตรี ท่ีมีเพื่อนร่วมเรียนในกลุ่ม 4 คน ท่ีเวลามีงานกลุ่ม จะท าการแบ่งการ

ท างานตามความถนดั ความสามารถ ของแต่ละคน และน างานมาท าร่วมกนั มีการบอก การ
สอน การอธิบายงาน วา่ท าไมถึงท าออกมาเป็นแบบน้ี ท าไมตอ้งท าดว้ยวธีิน้ี และเอางานวนให้
ทุกคนไดดู้ ไดต้รวจเี็ค และมีการแสดงความคิดเห็นวา่แต่ละคนภายในกลุ่มอยากจะแกไ้ขจุด
ไหนไหม หรืออยากเพ่ิมเติมในส่วนของตรงไหนบา้งไหม ท าให้การท างานเป็นไปดว้ยดี มี
ความสามัคคีกันมากๆ ในการท างานแบบเป็นทีม รู้สึกว่าบรรยากาศในการท างานไม่
เคร่งเครียด ไม่กดดนั แต่กลบัมีแต่การใหค้วามร่วมมือกนั เตม็ท่ีกบังานท่ีท า เพ่ือใหง้านออกมา
ดี 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบนโยบายการให้บริการของร้านกาแฟ Starbucks ท่ีจะมีการแนะน าเมนูเคร่ืองด่ืม คอย

สอบถามลูกคา้วา่ีอบรสีาติเคร่ืองด่ืมแบบไหน ขนมแบบไหน มีการใส่ใจลูกคา้ และท่ีีอบ
มากๆ คือการกล่าวขอบคุณลูกคา้ ทั้ งหลงัจากจ่ายตงั รับเคร่ืองด่ืม รวมถึงการกล่าวขอบคุณ
ลูกคา้ท่ีก าลงัเดินออกจากร้าน คือเราไม่จ าเป็นตอ้งเป็นสมาีิกของทางร้าน ไม่จ าเป็นตอ้งที
บตัรสะสมStar แต่ทางร้านมีนโยบายให้พนกังานทุกคนปฏิบติักบัลูกคา้ทุกคนเท่าเทียมและ
สม ่าเสมอกนั 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ความภาคภูมิใจของดิฉัน คือการเรียนปริญญาตรี และท่ีส าคัญคือได้จบปริญญาตรีตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ไดรั้บใบปริญญากบัพระเทพฯ ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากๆ ท่ีส าเร็จ
การศึกษา ทั้งน้ีเพราะก าลงัใจของพอ่แม่ ก าลงัใจจากเพ่ือนๆ ในกลุ่ม และค าแนะน า ค าปรึกษา 
จากอาจารย์ผูส้อน ท่ีเป็นเหมือนแรงผลกัดันให้ดิฉันมีแรงจูงใจในการเรียนต่อจนส าเร็จ
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การศึกษา และยิ่งไปกวา่นั้นคือไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท MBA ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของดิฉนัเลยค่ะ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉันประทบัใจไอเดียร์ของร้านอาหารสุดแนว "ร้านแลว้แต่ Food&Bar" อยูต่รงหลงัมข. ท่ีจะ

มีแนวความคิดในการเสิร์ฟอาหารจานด่วน โดยใีภ้าีนะท่ีแปลก และไม่เหมือนท่ีอ่ืนอย่าง
แน่นอน ตั้งแต่หมอ้ กระทะ หมอ้ตม้น ้ า ตราีัง่ ถว้ยตวง ขนัน ้ า ครกไม ้ถาด และอีกมากมาย 
แลว้แต่ลูกคา้จะขอมา ทางร้านน้ีสามารถจดัความแปลก แหวกแนวให้ไดทุ้กเมนู คือจากเร่ือง
แปลก มนักลายเป็นจุดดึงดูดให้ลูกคา้อยา่งเราๆ สนใจ อยากลองไอเ้จา้ภาีนะท่ีวา่แปลก หม่
เหมือนร้านไหนเขาท ากนั และมนัดูทา้ทายดี ว่าในแต่ละเมนูจะเจอภาีนะแบบไหน จะกิน
ยงัไง ความยากง่ายมนัอยูต่รงน้ีแหละ ลองไปดูนะคะ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : มีโอกาสได้ไปี่วยพ่ีีายท าร้านกาแฟ ในแต่ละวนัก็จะเจอลูกคา้มากมาย และหลากหลาย

รูปแบบ หลายประเภท แต่ลูกคา้ท่ีีอบให้บริการดว้ยใจจริงๆคือ ลูกคา้ท่ีเขา้ใจเรา เขา้ใจว่า
บางคร้ังคนเขา้ร้านเยอะ ตอ้งท าหลายเมนู ตามคิว แต่รอได ้ไม่ตะโกนสัง่ เขา้ใจวา่เราเองก็ตั้งใจ 
และพยายามท าให้อยู่ ไม่ใี่ี้าหน่อยก็โวยวาย โดยท่ีไม่ดูว่าในร้านมีคนเยอะมั้ย คือไม่มี
ความเห็นใจ และความเขา้ใจวา่มนัเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ ไม่ใี่เกิดจากความล่าีา้ของเรา คือ
งานบริการเป็นงานท่ีตอ้งท าดว้ยใจจริงๆ ไม่แสดงท่าท่ีวา่ไม่สนใจลูกคา้ เพราะเวลาลูกคา้มาใี้
บริการ เขาจ่ายเงินเพ่ือตอ้งการรับส่ิงท่ีดีและคุม้ค่ากลบัไป 

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คงเป็น Apple บริษทัท่ีดูแลพนกังานอยา่งดี เพราะมีแนวคิดท่ีว่าคนเป็นปัจจยัส าคญัของการ

ขบัเคล่ือน พวกเขาถูกปลูกฝังวา่ ใหคิ้ดต่าง และพนกังานทุกคนเรียนรู้และปฏิบติัตามมาตลอด 
อาจจะเปรียบไดว้า่เป็น วฒันธรรมแบบ Apple เพราะบริษทัน้ีไดฉีกทุกกฎท่ีทุกคนไดท้ าไว ้ท า
ให้โดดเด่นกว่าบริษทัอ่ืนๆ จากบริษทัท่ีเคยใกลล้ม้ละเลย กลายมาเป็นบริษทัท่ีมีมูลค่าทาง
การตลาดสูงอนัดบัตน้ๆของโลก บริษทัน้ีจะให้คุณค่า และไม่ใส่ใจเร่ืองเล็กนอ้ยของนักงาน 
คือการท างานตอ้งท าอย่างสนุก ไร้กฎระเบียบ ใครจะท าอะไรก็ไดแ้ต่งานตอ้งเสร็จเรียบร้อย 
ท างานดว้ยใจ ให้ความส าคญักบัคนท่ีริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ และดูแลการตลาดอยา่งใกล้ี ิด 
และความตอ้งการของผูบ้ริโภคตอ้งส าคญั 

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบของดิฉนัคือแม่ แม่ไม่ไดจ้บวฒิุสูงๆ แต่แม่มีความอดทน ความพยายาม หางานท าเอง

ตั้งแต่เด็กๆ ท ามาหลายอยา่ง เป็นตั้งแต่ลูกจา้งเขา จนตอนน้ีมาเป็นเจา้ของธุรกิจของตวัเอง แม่
ดิฉนัเปิดร้านเสริมสวย เรียนทางดา้นท าผมมาโดยเฉพาะ และมีเงินเก็บจากท่ีท างานเป็นลูกจา้ง
เขา มาเปิดร้านเป็นของตวัเอง ส่วนมากลูกคา้ของท่ีร้านจะติดใจฝีมือท าผมของแม่ แม่ของดิฉนั
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ค่อนขา้งท่ีจะละเอียด อาจจะใีเ้วลานานในการซอยผม เคยถามแม่วา่ท าไมแม่ซอยผมนานจงั 
ลูกคา้ก็นั่งรอหลายคน แม่บอก แม่เร่งไม่ออก ซอยผมมนัใีเ้วลา มนัตอ้งละเอียดมาก ปล่อย
ผา่นไปไม่ได ้ไม่งั้นผมจะไม่สวย มนัจะไม่เป็นทรง แม่อยากตดัผมใหลู้กคา้แลว้ปล่อยออกมาก็
สวย โดยไม่ตอ้งเซ็ทผม แม่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ท าให้ลูกคา้นั่งรอแม่ได้เป็น
ีัว่โมงๆ เพ่ือซอยผมกบั ท่ีส าคญัไปกว่านั้นคือ เพราะร้านเสริมสวยของแม่ น่ีแหละท่ีส่งให้
ดิฉนัเรียนจนจบปริญญาตรีได ้

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนเรียนป. ตรี ปี3 เป็นค าพูดของอาจารย์ี าวฝร่ังเศส ตอนนั้นเป็นการเขา้ไปสอบพูดภาษา

ฝร่ังเศสโดยใหเ้ล่าเร่ืองตลกอะไรก็ได ้ท่ีส าคญัคือคุณตอ้งท าใหผ้มข าออกมาใหไ้ด ้แต่ดว้ยท่ีเรา
ไม่เก่ง ส าเนียงพอไปวดัไปวาได ้และมาพดูกบัอาจารยท่ี์ได้ี ื่อวา่โหดสุดในสาขาภาษาฝร่ังเศส 
ผลคือออกมาไม่ดี แลว้อาจารยก็์เพง็เล็งมานานแลว้ วา่การเรียนก็แยม่าก อาจารยถ์ามวา่เรียน
ไปเพ่ืออะไร คุณไม่ตอ้งสู ้หรือแข่งกบัใครเลย ีลิดา คุณแค่ตอ้งเอาตวัคุณ ใจคุณ ความคิดของ
คุณพยายามกบัมนั พยายามมากกวา่ทุกๆ คน ท าเพ่ือให้ตวัเองผ่านมนัไปให้ได ้เราเคยคิดวา่ก็
พยายามแลว้น่ี แต่ความจริงคือมนัแค่ค  าพูดว่าฉันก็พยายามนะ แต่ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ตั้ งใจ
ออกมาจากขา้งใน เหมือนเรียนๆ ไป ท างานส่งๆ ไป เพ่ือให้ไดค้ะแนน ไดเ้กรดให้จบไป แต่
หลงัจากนั้นจะเป็นไงเราไม่ไดคิ้ดถึงจุดนั้นเลย ค าพูดของอาจารยท์ าให้ี ุกคิดวา่ นัน่สิ แลว้ถา้
เรียนจบไปแลว้ไงต่อ แล้วจะมีอะไรติดตัวไปบ้างล่ะ 4ปีท่ีอยู่กับภาษาฝร่ังเศสมนัตอ้งได้
อะไรบา้งสิ ก็เลยเปล่ียนความคิด แนวการเรียน และพยายามแบบท่ีใส่ใจลงไปในการเรียน
จริงๆ 

คุณ ญ5. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเ ส่ียง ท่ี คิดว่า ดี ท่ี สุดคือการท าประกันสุขภาพและประกันีีวิตถือ 

วา่เป็นการบริหารความเส่ียงอย่างหน่ึง คือเหมือนกบัการออมเงินและไดก้ารประกนัสุขภาพ
เวลาเจ็บป่วยถือวา่มือเงินส ารอง ในการจ่ายท าให้ไม่ล าบากมากนกัเวลาเขา้โรงพยาบาล และ
เม่ือครบก าหนดก็ไดเ้งินคืนจ านวนน่ึงถือวา่เป็นเงินออมไปในตวั 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่ม ท่ีท างานด้วยแล้ว ดี ท่ี สุด คือก ลุ่ม ท่ี รู้จักการท างานอย่าง เ ป็นระบบและมีการ 

แลกเปล่ียนความคิดรับฟังและี่วยเหลือการท างานเป็นกลุ่ม ไม่เห็นแก่ตวั เี่นกลุ่มท่ีท างาน
ดว้ยกนั 4 คน แต่ละคนจะแบ่งหนา้ท่ีอย่างีดัเจนโดยจะคุยกนัก่อนว่างานตอ้งการอะไรและ
แบ่งหัวขอ้ไปท าหลงัจากนั้นน างานมารวมกนัแลว้ท าการสรุปและแกไ้ขอีกคร้ังร่วมกนัท าให้
ไม่เกิดปัญหาคนท าไม่ท า สบายใจในการท างาน 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย ท่ีประทบัใจคือนโยบายของ 7-11ท่ีให้ผูบ้ริหารระดบัสูงมาท างานหนา้
งานเพื่อท่ีจะเขา้ใจการท างานและการรับมือลูกคา้เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงสถานการจริงและ
ก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องเข้าใจในตัวพนักงาน ท าให้ท างานได้มีเป็นสิทธ์ิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสมบูรณ์ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉันภูมิใจท่ีได้รับรางวลัพระราีทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการจิตอาสาร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุขโดยการมีกิจกรรมตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร และท ากิจกรรมกบั
ีุมีนใหท้ราบถึงอตัราของสารปนเป้ือนมีการตรวจวดัผลและแกไ้ข จนท าใหป้ลอดสารไดถึ้ง 
95% และมีการน าเสนอผลงานจนไดรั้บรางวลัถือวา่เป็นส่ิงท่ีภูมิใจท่ีสุด 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจ ธุรกิจเส้ือผา้สาวอวบร้าน “Mailam” เกิดจากการท่ีเป็นสาวอวบหาเส้ือผา้ใส่ยากจึง

ไดน้ าแพตเทินรูปแบบเส้ือผา้ไซต์ปกติไปตดัใส่เอง และมีคนถามเขา้มาเยอะคุณใหม่จึงเห็น
ทางท่ีจะท าธุรกิจ หลงัจากนั้นไดท้ าการติดต่อกบัโรงงานและผลิตสินคา้ขายในนามของแบรน์
Mailamเองและไดรั้บการตอบรับอยา่งดีเยีย่มมียอดขายมากกวา่ 500,000 บาทต่อเดือน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : จากท่ีไดท้ างานกบัคนหลายรูปแบบท าให้ทราบวา่เพ่ือนร่วมงานและหัวหนา้ท่ีเขา้ใจ และรับ

ฟังปัญหาของลูกนอ้งโดยท่ีไม่ขดันั้น ท าให้ลูกนอ้งกลา้ท่ีจะเขา้ใกลแ้ละสามารถปรึกษาและ
สามารถซ้ือใจลูกน้องได ้ในส่วนของเพ่ือนร่วมงานท่ีดี ี่วยเหลือกนัเหตุการณ์ท่ีประทบัใจ
มาก คือ วนัหน่ึงดิฉันท างานและไม่สบายมากจนเป็นลมไปเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า ี่วย
ดูแลและพาไปส่งโรงพยาบาล เพ่ือร่วมงานมานอนเฝ้า ทั้ งๆท่ีไม่ไดมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แถม
ี่วยเหลือเร่ืองงานท่ียงัด าเนินการไม่เสร็จอีกดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เน่ืองจากท่ีบา้นเป็นร้านสังฆภณัฑ์ธุรกิจตน้แบบท่ีีอบคือ ร้าน เธียร สังฆภณัฑ์ ออนไลน์ 

เน่ืองจากมีการน าเทคโนโลยเีขา้มาี่วยในน าเสนอสินคา้อยา่งครบวงจร ท าใหไ้ดไ้อเดียร์ธุรกิจ
ตน้แบบเพ่ือต่อยอดธุรกิจของท่ีบา้น โดยการจดัีุดสังฆภณัฑ ์รวมถึงีุดท าบุญงานบุญต่างๆ 
เี่น กฐิน งานบวี ผา้ป่า งานศพ เป็นตน้ โดยมีบริการจดัส่งถึงท่ี และให้ค  าแนะน าในการ
ท าบุญต่างๆนั้นเอง  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบคือ เจา้สัวธนินท์ เจียรวนนท์ เน่ืองจากีอบนโยบายในการบริหารคนและมองธุรกิจ

แบบนกเหยีย่วสามารถถือครองตลาด และสามารถเป็นท่ีหน่ึงได ้ดิฉนัีอบค าพดูหน่ึงของท่าน
คือ ให้ความส าคญักบั “คนเก่ง” โดยไดต้ั้งคุณสมบติัของคนเก่งไวว้่า “ท า จริงรู้จริง มีความ
รับผิดีอบสูง ขยนั ทุ่มเทและพยายาม ใจกวา้ง ให้ก่อน เสียสละ ยอมเสียเปรียบ คิดถึง
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ประโยีน์ของคนอ่ืนก่อน รู้จกัให้อภยั รู้จกัตอบแทนบุญคุณ” และ “แต่ถา้เป็นผูบ้งัคบับญัีา 
ไม่ตอ้งไปศึกษาจุดดอ้ยเขา หากเรานบัถือเขา อ่อนนอ้มต่อเขา เขาก็ตอ้งรักเรา ถา้เราไม่นบัถือ
เขาดูถูกเขา เขาจะสนบัสนุนเราไดอ้ยา่งไร ดงันั้นไม่ตอ้งไปสนใจจุดดอ้ยของผูบ้งัคบับญัีา แต่
ส าหรับผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัีาจ าเป็นตอ้งศึกษาทั้งสองดา้นทั้งจุดแขง็และจุดดอ้ย เพ่ือจะไดน้บัถือ
กนัและกนั รักกนัและกนั แต่ท่ีเราตอ้งรู้จุดดอ้ยเขา เพ่ือท่ีจะไดไ้ม่ใีเ้ขาผิดทาง”  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพดูท่ีท าใหเ้ปล่ียนพฤติกรรม คือ แม่ไดบ้อกไวว้า่ ค  าวา่ “เดียวก่อน” อา้งแต่ค  าน้ีก็ไม่มีวนัท า

ส่ิงใดส าเร็จหรือเจริญกา้วหนา้ เพราะ เดียวก่อนมนัก็จะพอกพูนจนไม่สามารถด าเนินการใดๆ
ได ้อาจสูญเสียโอกาสในการประสบความส าเร็จในีีวติได ้ 

 คุณ ญ6. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การวางแผนความเส่ียงของหนูคือ การท่ีวางแผนเร่ืองเวลาในการรักษาตวัในโรงพยาบาลคะ 

คือี่วงปีท่ีแลว้หนูเกิดมีการเจ็บป่วยและจ าเป็นตอ้งผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลท่ีกรุงเทพฯ แต่ทางหนู
ไดว้างแผนไวก่้อนแลว้ ก่อนท่ีจะท าการรักษาอยา่งรอบครอบ เน่ืองจากหลงัการผ่าตดัจ าเป็น
ตน้พกัรักษาตวัในี่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงหนูจึงขออนุญาตคุณหมอขอผ่าตดัในี่วงปิดเทอม
ใหญ่ จะไดไ้ม่เสียการเรียน เพราะอาจจะตามเพ่ือนไม่ทนั เรียนไม่เขา้ใจ และอาจท าให้รักษา
แบบไดไ้ม่เตม็ท่ีคะ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เคยท างานเป็นกลุ่มตอนเม่ือปีท่ีแลว้ แลว้เกิดปัญหาคือเพ่ือนบางคนไม่วา่ง ติดท างาน จึงท าให้

งานล่าีา้ แต่สมาีิกทุกคนในกลุ่มก็มีความร่วมมือี่วยกนัท าใหเ้สร็จและส่งทนัตามเวลา โดย
ทุกคนเขา้ใจคนท่ีไม่ว่างจริงๆ และเพ่ือนคนนั้นก็เขา้มาี่วยหลงัเขาเลิกงานคะ จึงเป็นการ
ท างานท่ีผา่นไปดว้ยดี  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบท่ีีอบท่ีสุดคือ ตอนไปท างานท่ีอเมริกาคะ คือเราเป็นคนไทยี่วงวนัแรกๆ เราจะ

ติดไปท างานไม่ตรงเวลาคะ คือเลท5-10นาที แต่ฝร่ังเขาเขม้งวดเร่ืองเวลามากๆคะ เขาจึง
อธิบายใหเ้ราฟังวา่ท าแบบน้ีมนัผิดกฎของเขา เขาจะหกัเงินค่าจา้งเรา จากนั้นเราก็ไปก่อนเวลา
10-15 นาทีทุกคร้ังเลยคะ ไม่ใี่วา่งงหรือกลวัโดนหกัเงินนะคะ มนัเป็นพฤติกรรมท่ีทุกคนควร
จะปฏิบติัจริงๆ ไม่ใี่จะท าละเลยไม่ได ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : หนูเป็นผูห้ญิงท่ีสนใจเร่ืองความสวยความงามมากเป็นพิเศษคะ คือเป็นคนีอบสรรหาส่ิง

สวยๆงามๆอยู่เสมอ มีคร้ังหน่ึงไปบา้นญาติท่ีอุบลฯคะ เขาขายเคร่ืองส าอางแบบขายดี และ
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ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากๆ หนูจึงลองศึกษาเก่ียวกบัครีมีนิดหน่ึงอ่าน ศึกษาหาความรู้จนตอนน้ี 
ธุรกิจน้ีเป็นแรงบนัดานใจใหห้นูกลา้ท่ีจะลงทุน เพ่ือจะเปิดร้านเป็นของตวัเองคะ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : หนูเป็นผูห้ญิงท่ีสนใจเร่ืองความสวยความงามมากเป็นพิเศษคะ คือเป็นคนีอบสรรหาส่ิง

สวยๆงามๆอยู่เสมอ มีคร้ังหน่ึงไปบา้นญาติท่ีอุบลฯคะ เขาขายเคร่ืองส าอางแบบขายดี และ
ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากๆ หนูจึงลองศึกษาเก่ียวกบัครีมีนิดหน่ึงอ่าน ศึกษาหาความรู้จนตอนน้ี 
ธุรกิจน้ีเป็นแรงบนัดานใจใหห้นูกลา้ท่ีจะลงทุน เพ่ือจะเปิดร้านเป็นของตวัเองคะ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : บา้นหนูเป็นบา้นท่ีคา้ขายไดเ้จอลูกคา้ท่ีมีหลากหลายประเภทมากๆคะ แต่มีอยูค่นหน่ึงเขามา

ซ้ือของ เขาสั่งของ คุยกบัเราดีมาก สนใจในสินคา้ของเรา และสั่งสินคา้เรา และวางเงินมดั
จ าเลยคะ พอถึงวนันดัรับสินคา้ เขาก็มารับสินคา้ท่ีตรงเวลามากๆคะ และไม่รีรอในการจ่ายเงิน
ในส่วนท่ีเหลือ ท าให้เหมือนลูกคา้เขาเขา้ใจวา่เราไดก้ าไรนอ้ยและ เขาไม่อยากให้เราคิดมาก
ในการสัง่สินคา้หรือหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพใหเ้ขาคะ  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบท่ีหนูีอบคือหา้งแมค็โครคะ คือบา้นหนูท าการคา้กบัหา้งแมค็โคร ท าใหห้นูเห็น

หลายๆอยา่งของการท างานของคนในบริษทั คือเขาจะท างานเป็นระบบมาก กฎเป็นกฎ ไม่มี
การคดโกง หรือตอ้งให้สินบนกบัพนกังานเพ่ือท่ีจะท าให้ธุรกิจของเราดีข้ึน เพราะเขาบอกวา่
เขาดูท่ีคุณภาพ และราคา ดูศกัยภาพของเรามากกวา่การทุจริต 

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คนในตน้แบบในีีวิตหนูคือ คุณแม่คะ คือคุณแม่เขาเป็นคนท่ีสู้ีีวิตมากๆคะ เขาเร่ิมตน้จาก

ศูนยจ์ากไม่มีอะไรเลย ล าบากมากตั้งแต่เด็ก คุณตาคุณยายก็เสียตั้งแต่เด็กๆ ท าให้คุณแม่ตอ้งสู้
ีีวิตเอง จนมีมาถึงทุกวนัน้ี ท าให้เห็นถึงการสู้ีีวิต ความอดทน ความมัน่คงซ่ือสัตยต์่องาน
ของตน ท าใหห้นูยกใหคุ้ณแม่เป็นตน้แบบของีีวติเลยคะ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณแม่ีอบสอนวา่ “ทอ้ไดแ้ต่อยา่ถอย” คือค าพูดท่ีอยูใ่นสมองทุกๆคร้ังตอนท่ีีีวิตเจอปัญหา

ต่างๆ เวลาท่ีเศร้า หรือเหน่ือยลา้ หรือวนัไหนท่ีท าอะไรไดไ้ม่ไดอ้ยา่งใจ เป็นก าลงัใจท่ีดีใหก้บั
ตนเองคะ ท าใหทุ้กๆคร้ังท่ีนึกถึงท าใหต้นเองยงัมีหวงัอยูเ่สมอคะ  

 คุณ ญ7. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เร่ืองท่ีตดัสินใจมาเรียนท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพราะในตอนนั้นสอบติดมหาลยัท่ีจงัหวดั

บา้นเกิด จึงรู้สึกหนกัใจว่าควรจะเลือกเรียนท่ีไหนดี เพราะกลวัว่าจะไม่สามารถใี้ี ีวิตไกล
จากบา้นได ้แต่สุดทา้ยแลว้ก็เลือกมาเรียนท่ีน่ี เพราะอยากจะมาเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และรู้สึกว่า
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ตวัเองนั้นตดัสินใจไม่ผิด เพราะไดเ้จอเพ่ือนๆ มากมาย ไดล้องใี้ี ีวติคนเดียว ไดท้ าในส่ิงท่ีไม่
เคยท า ท าใหรู้้สึกวา่ตวัเองโตข้ึน สามารถพิสูจน์ใหพ้อ่แม่ไดเ้ห็นวา่เราดูแลตวัเองได ้รู้สึกวา่คุม้
ค่าท่ีวนันั้นตดัสินใจแบบนั้นไป  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุด คือกลุ่มเพ่ือนสมยัเรียนปริญญาตรี ในกลุ่มน้ีเพ่ือนแต่ละคนจะท่ีมี

รูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเีิง จะมีคนท่ีมีความเป็นผูน้ า และผูต้าม ส่วนเราจะ
เป็นคนกลางๆ รู้วา่งานเป็นอยา่งไร ตอ้งส่งเม่ือไร แต่จะไม่ลงมือท าจนกวา่จะมีคนบอก หรือ
ออกค าสั่งให้ท า ซ่ึงในกลุ่มจะมีเพ่ือนท่ีมีความเป็นผูน้ า เขาจะเป็นคนเร่ิมแบ่งงาน และเขาจะ
สามารถมอบหมายงานใหต้รงกบัความสามารถของเพ่ือนในกลุ่มแต่ละคนได ้จะคอยเป็นผูน้ดั
หมายเวลา สถานท่ีในการท างาน เป็นคนท่ีเก่งในการตดัสินใจ หรือเม่ือเวลาท่ีคนในกลุ่มไม่
ตั้งใจท างานเขาก็จะดึงสติเพ่ือนๆกลบัมา ดว้ยความเป็นผูน้ าของเขา บางทีเขาไม่ตอ้งดุหรือตอ้ง
พดูอะไรมากเลย เราก็รู้สึกถึงรังสีบางอยา่งได ้จนท าใหทุ้กคนเกรงใจ และกลบัมาตั้งใจท างาน
กนัอย่างเต็มท่ี ส่วนเพ่ือนท่ีเป็นผูต้ามนั้น เขาก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เม่ือไดรั้บการ
มอบหมายงาน ก็จะลงมือท า แมจ้ะไม่ไดท้ าในทนัที แต่วา่แต่ละคนก็มีความรับผิดีอบ และ
ท างานของตนเองเสร็จทนัก าหนดเวลา ซ่ึงเพ่ือนแบบน้ี ท าใหเ้รารู้สึกวา่การท างานเป็นไปอยา่ง
สบายๆ ไม่รู้สึกกดดัน ค่อยเป็นค่อยไป และกลุ่มก็มีผูน้ าท่ีดี ท าให้การท างานไม่ออกนอก
ทิศทาง ซ่ึงถือเป็นความลงตวัอยา่งมากในการท างานกลุ่ม  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : นโยบายท่ีประทับใจ คือ นโยบายการขายสินคา้ของเว็บไซต์ขายสินคา้ออนไลน์ Zaloraท่ี

ประทับใจเพราะว่าเว็บไซต์น้ีมีนโยบายการขายท่ีไม่เหมือนเว็บไซต์ขายของทั่วๆไป คือ 
นโยบายการเก็บเงินปลายทาง เม่ือไดรั้บสินคา้แลว้ และสินคา้ทุกี้ินลูกคา้จะไดรั้บเองถึงมือ
ตนเอง ท าใหลู้กคา้สามารถมัน่ใจในการสัง่ซ้ือสินคา้ วา่จะไม่ถูกโกงแน่นอน และนโยบายการ
รับคืนสินคา้ภายใน 7 วนั หากลูกคา้ไม่พึงพอใจในตวัสินคา้ ลูกคา้สามารถน าสินคา้ไปคืนไดท่ี้ 
7-11ทุกสาขา โดยไม่มีค่าใีจ่้ายในการส่งคืน และจะไดรั้บเงินคืนผ่านบญัีีธนาคาร ซ่ึงเป็น
นโยบายท่ีสร้างความเี่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และท าใหบ้ริษทัมีความน่าเี่ือถือยิง่ข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เร่ืองท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด คือ เร่ืองท่ีสามารถใี้ี ีวติคนเดียวในท่ีๆไม่ใี่บา้นเกิดตวัเอง โดยท่ีไม่มี

พอ่แม่อยูด่ว้ยได ้เน่ืองมาจากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยออกจากบา้นนานเกิน 1สปัดาห์ จ าไดว้า่เคยไป
เขา้ค่ายไกลบา้น ก็ร้องไห้คิดถึงบา้นตลอด เพราะเคยอยูก่บัพ่อกบัแม่ตลอดเวลา มีพ่อแม่คอย
ี่วยเหลือ ท าอะไรดว้ยตนเองไม่เป็น ขาดพ่อแม่ไม่ได ้แต่เม่ือสอบติดท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จึงท าให้ตอ้งตดัสินใจวา่จะเรียนต่อใกลบ้า้น หรือจะลองออกจากบา้นเพ่ือเปล่ียนแปลงตวัเอง
ให้โตเป็นผูใ้หญ่ข้ึน สุดทา้ยก็ตดัสินใจมาเรียนท่ีมข. พกัท่ีหอพกัโดยล าพงั เราตอ้งท าทุกอยา่ง



36 
 

 
 
 

ดว้ยตนเอง ตั้งแต่การดูแลตวัเอง ซกัผา้ รีดผา้ หาอาหารกินเอง ตอ้งปลุกตวัเองใหไ้ปเรียน ขบั
รถไปเรียนเอง ซ่ึงในตอนแรกก็รู้สึกคิดถึงพ่อแม่มากๆ แต่ในท่ีสุดก็เร่ิมปรับตวัได้ โดยได้
ก าลงัใจดีๆ จากพ่อแม่ และคนรอบขา้ง ท าให้เราเรียนรู้วา่การไดใ้ี้ี ีวิตดว้ยตนเองนั้นไม่ได้
ยากอย่างท่ีคิด ถือเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่ามาก ท าให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราโตเป็นผูใ้หญ่ข้ึน 
สามารถดูแลตวัเองได ้ไม่ตอ้งพ่ึงพาคนอ่ืนไปตลอดีีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีประทับใจท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ Protex Men 3in1เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรวมทั้ งยาสระผม โฟ

มลา้งหนา้ และสบู่อาบน ้ า ไวใ้นขวดเดียวกนั เป็นการประหยดัค่าใีจ่้าย ไม่ตอ้งซ้ือผลิตภณัฑ์
ทั้ง 3 อยา่ง Protex Men 3in1เพียงขวดเดียวสามารถท าไดค้รบ ซ่ึงเหมาะผู ้ี ายท่ีตอ้งการความ
สะดวกรวดเร็ว เพียงซ้ือแค่ขวดเดียวก็สามารถดูแลร่างกายไดต้ั้งแต่หัวจรดเทา้ จึงรู้สึกวา่เป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยก์ารใี้ี ีวติของผู ้ี ายไดอ้ยา่งดี  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : จากท่ีเคยสัมผสัการท าธุรกิจของครอบครัว ท่ีบา้นท าธุรกิจคา้ขาย ลูกคา้ท่ีีอบ คือ ลูกคา้ท่ี

ตดัสินใจง่าย ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้เร็ว เม่ือคุยรายละเอียดกนัจนพอใจแลว้ เขาก็ตดัสินใจ
ซ้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่ต่อราคาสินคา้มากเกินไป และหากเราใหเ้ครดิตเขาคา้งี าระ ลูกคา้
ท่ีจ่ายเงินตรงเวลา จะเป็นลูกคา้ท่ีเราีอบมาก ไม่ผลดัวนั ท าใหเ้ราสามารถไวใ้จเขาในการท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไปได ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบ คือ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด จากท่ีเคยได้ไปเยี่ยมีมโรงงาน จะเห็นว่า

บริษทัน้ีมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบท่ีดี ทั้ งด้านการผลิต การขนส่งสินคา้ การกระจาย
สินคา้ การตลาดต่างๆ ท่ีท าไดดี้ แต่ท่ีท าใหรู้้สึกวา่บริษทัน้ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ก็คือการท า
การตลาดเพ่ือสงัคม โดยทุกๆปี เม่ือเกิดภยัหนาว บริษทัจะมีโครงการรวมใจตา้นภยัหนาว เพ่ือ
แจกผา้ห่มให้กบัผูท่ี้ขาดแคลน โดยท ามาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี ซ่ึงท าให้เรารู้สึกว่า
บริษทัไดต้อบแทนสงัคม ท าใหภ้าพลกัษณ์ของธุรกิจเป็นไปในทางท่ีดี  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณต๊อบ อิทธิพทัธ์ กุลพงษว์ณิีย ์เจา้ของธุรกิจสาหร่ายเถา้แก่นอ้ย ท่ีให้คุณต๊อบเป็นตน้แบบ

เพราะว่า เขาเคยเป็นเด็กติดเกม แต่เขาสามารถหารายไดจ้ากส่ิงท่ีคนอ่ืนมองว่าไร้ประโยีน์ 
จากการขายไอเท็มในเกม จนท าให้มีเงินใีจ่้ายเองได ้ไม่ตอ้งขอเงินจากพ่อแม่เหมือนเด็กคน
อ่ืนๆ และถึงแมเ้ขาจะเป็นคนไม่ตั้งใจเรียน เกเร แต่เรารู้สึกว่าเขามีความตั้งใจท่ีท ามาหากิน 
ี่วยแบ่งเบาภาระของท่ีบ้านท่ีมีหน้ีสินมากมาย จนสุดท้ายได้มาท าสาหร่าย จนประสบ
ความส าเร็จเหมือนในทุกวนัน้ี คุณตอ๊บเป็นคนทุ่มเท กลา้ไดก้ลา้เสีย กลา้เส่ียง ซ่ึงเราคิดวา่นิสยั
ของนกัธุรกิจแบบน้ี จะท าใหธุ้รกิจนั้นขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดต้ลอด  
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ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : “ไม่มีค าวา่ตลอดไป ส าหรับอะไรทั้งนั้น” ค าพูดน้ีท าให้เรารู้สึกวา่ เราไม่ควรตั้งความหวงักบั

เร่ืองท่ียงัไม่เกิดข้ึน ให้เรามองโลกของความเป็นจริง ท าให้เราอยูก่บัปัจจุบนั ท าปัจจุบนัใหดี้
ท่ีสุด เพราะ เราไม่สามารถรู้ไดเ้ลยวา่ส่ิงๆ นั้นจะอยูก่บัเราไดอี้กนานแค่ไหน อยากท าอะไรก็
ควรลงมือท าเลย ไม่ควรน่ิงนอนใจวา่ส่ิงนั้นมนัจะไม่หายไปจากเรา และไม่ควรท้ิงโอกาสท่ีได้
รับมา เพราะมนัอาจจะสายไป ถา้เราไม่ควา้มนัเอาไวต้ั้งแต่แรก  

 คุณ ญ8. 
ผูส้มัภาษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผูใ้หส้มัภาษณ์ : การบริหารความเ ส่ียงได้ดีส าห รับหนู คือการวางแผนก่อนว่าความเ ส่ียงนั้ น เ ป็น 

ความเส่ียงเร่ืองอะไรจากนั้นจากนั้นก็จะมาคิดวา่จะท ายงัไงใหค้วามเส่ียงนั้นลดลงหรือนอ้ยลง
ให้มากท่ีสุด ส าหรับหนูหากให้ยกตวัอยา่งการบริหารความเส่ียงคือ การเล่นหุ้น การเล่นหุ้น
นั้นมีความเส่ียงมากยิ่งถา้เป็นหุ้นท่ีมีผลตอบแทนสูงก็ยิ่งมีความเส่ียงสูง หนูจึงศึกษาก่อนวา่
ควรจะเล่นหุน้ตวัไหนจากการขอค าปรึกษาจากผูดู้แลพอร์ตหุน้ท่ีเราเปิดดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยกันตอนเรียน MBA เพราะงานท่ีตอ้งส่งเป็นงานท่ียากพอสมควร ตอ้งหา

ขอ้มูลและตอ้งวิเคราะห์เยอะ ทุกคนในกลุ่มก็ี่วยกันท าี่วยกันมากถึงแมว้่าจะเหน่ือย แต่
เพราะความทุ่มเทของทุกคนงานเลยเสร็จสมบูรณ์และออกมาดี  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การตรงต่อเวลา คือ เวลาเรียนถา้เรามาสายเราอาจจะมาควิสตอนเี้าไม่ทันท าให้ตอ้งเสีย

คะแนนในส่วนนั้นไป โดยส่วนตวัคิดวา่หลงัจากท่ีเรียนจบต่อไปคือการท างานหากเรายงัติด
นิสยัท่ีมาไม่ตรงเวลาอาจจะท าใหมี้นิสยัท่ีไม่กระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ี
ไม่ดีมากในการด าเนินีีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนท่ีมีคนโพสขอรับบริจาคเลือดด่วนเพราะภรรยาเขาท้องละเหมือนจะต้องผ่า 

ก่อนก าหนดและลูกในครรภก็์เสียีีวติเขาจ าเป็นตอ้งใีเ้ลือดด่วนมาก หนูเลยติดต่อเขาไปเพ่ือ
ขอี่ือท่ีให้บริจาคใหจ้ากนั้นก็ไปบริจาคใหเ้ขา ซ่ึงเลือดแค่หน่ึงถุงอาจจะี่วยเขาไม่ไดม้ากแต่
หนูรู้สึกภูมิใจแมม้นัจะเป็นส่ิงเลก็นอ้ยก็ตาม 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : หนูีอบธุรกิจการขายสินคา้ออนไลน์เพราะไม่ตอ้งมีค่าใี้จ่ายในการเปิดหน้าร้าน ไม่ตอ้ง

เสียเวลาทั้งวนัไปกบัการเฝ้าร้านหรือเสียเงินจา้งคนดูแลร้าน โดยการขายสินคา้ออนไลน์อยูท่ี่
เราโพสขายสินคา้ โดยท่ีเราสามารถท าอยา่งอ่ืนไดด้ว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบลูกคา้ท่ีสนใจสินคา้และเขา้มาถามจากนั้นก็ตดัสินใจโอนทนัที ไม่ใี่ว่ามาจองสินคา้ไว้
แลว้ไม่โอนเงินค่าสินคา้เพราะหากสินคา้นั้นมีี้ินเดียวแต่มีลูกคา้ท่านอ่ืนตอ้งการเหมือนกนั
เราก็ตอ้งเสียลูกคา้ท่านอ่ืนไปเพราะรับจองสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีจองคนแรก  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นร้านขายนาฬิกาออนไลน์ร้านหน่ึงใน Facebook โดยร้านน้ีจะมีฐานลูกคา้เยอะมากเวลาโพ

สสินคา้ลงจะมีลูกคา้ให้ความสนใจและสั่งซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก ในขั้นตอนการบริหาร
จดัการของร้านมีการท างานท่ีเป็นขั้นตอนมากจึงท าให้ส่งสินคา้ให้ลูกคา้ไดร้วดเร็วและเป็น
ระบบท าใหลู้กคา้พึงพอใจมาก  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คนตน้แบบ คือ ป๊า เพราะป๊าเคยเหน่ือยและล าบากมาก่อน ป๊าท าธุรกิจหลายธุรกิจมากกวา่จะ

ประสบความส าเร็จในทุกวนัน้ี ป๊าเป็นคนท่ีพดูแลว้จะท าเลยจะไม่มีการมาคิดนานเพราะถา้คิด
นานจะไม่ไดท้ า ซ่ึงจากท่ีเห็นท่ีฟังความล าบาก ความอดทนของป๊าท าให้หนูอยากจะเอาเป็น
ตน้แบบในการใี้ี ีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ทางหม่ืนล้ี เร่ิมตน้ท่ีกา้วแรก ค าน้ีหนูจ ามาตลอดหลงัจากท่ีป๊าพูดเพราะการท่ีเราจะท าอะไรถา้

เราไม่ลงมือท าเราจะไม่ไดท้ าและไม่ประสบความส าเร็จเลย ฉะนั้นอยากประสบความส าเร็จก็
ตอ้งท าไม่ใี่รอใหค้นอ่ืนท าก่อน  

 คุณญ9. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงท่ีท าไดดี้และท าประจ าคงเป็นเร่ืองบริหารการใีเ้งินซ้ือของ โดยท่ีจะท า

โดยการเขียน จะลิสรายการซ้ือของในแต่ละคร้ังซ่ึงจะซ้ือในทุกๆเดือนโดยท่ีเขียนตามความ
จ าเป็นเป็นล าดบัๆ ไล่จากมีความจ าเป็นตอ้งใีม้าก ไล่ไปถึงของท่ีมีความจ าเป็นนอ้ยสุด แลว้ก็
จะซ้ือของในอนัดับต้นๆท่ีจ าเป็นก่อน เพ่ือป้องกันการใี้เงินเกินตัว และจะได้มีเงินเก็บ 
ป้องกันการไม่ให้ตวัเองใี้เงินฟุ่ มเฟือย เป็นตน้ค่ะ และอีกเร่ืองคงเป็นการวางแผนในการ
ด าเนินีีวิตในแต่ละวนั โดยท่ีจะคิดไวก่้อนนอนว่าพุ่งน้ีตอ้งไปท าอะไรท่ีไหนบา้ง ก็จะวาง
แผนการเดินทางและการต่ืน เตรียมตวัส าหรับพุง่น้ี เพ่ือเป็นการไม่เสียเวลาในการเดินทางค่ะ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร คงเป็นกลุ่มท่ีท างานตอนเรียน ป.ตรีค่ะ เป็นกลุ่มท่ี

สมาีิกทุกคนให้ความส าคญักนัอยา่งมาก มีความี่วยเหลือกนั ไม่มีการเเบ่งเเยกงาน ไม่เเยง่
กนัท า ไม่เก่ียงกนั ในเวลาท างานก็สนุก เฮฮา มีความสามคัคีเห็นใจกนักนัค่ะ มีการพูดคุยเเลก
เปล่ียนกนัไดทุ้กๆเร่ือง ไม่พดูลบัหลงักนั ท าใหบ้รรยากาศในการท างานนั้นออกมาดี ไม่อึดอดั 
เเละงานก็ออกมาดีเพอเฟกสมบูรณ์เเบบมากค่ะ  
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ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย อะไรท่ีประทบัใจมากท่ีสุด คือนโยบายของของร้านคา้ขายสินคา้ต่างๆท่ี

มีการรับประกนัสินคา้ ท่ีระบุไวอ้ยา่งีดัเจนในเร่ืองของการคืนสินคา้ ถา้ไม่พอใจยินดีคืนเงิน 
หรือคืนสินคา้ภายใน 7 วนั เพราะเป็นกนัซ้ือใจลูกคา้อย่างหน่ึง ถา้ไม่พอใจ เราก็สามารถคืน
สินคา้ไดเ้ป็นตน้ค่ะ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนท าวจิยัตอนป.ตรีค่ะ ไดท้ างานสหกิจใหก้บับริษทัเเห่งหน่ึงท่ีท าเก่ียวกบัยา อาหารเสริมค่ะ 

ซ่ึงตอนนั้นไดท้ าเเลปเก่ียวกบักลูตา้ไทโอน โดยท่ีสงัเคราะห์กลูตา้ไทโอนจากกรดอะมิโน3ตวั
ไดส้ าเร็จ ท าให้บริษทัไดจ้ดสิทธิบตัรเป็นเจา้เเรกเเละไดตี้พิมพล์งวารสารต่างๆ สร้างี่ือเสียง
ใหก้บับริษทั เเละมหาวทิยาลยัค่ะ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจออนไลน์ค่ะ เพราะเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งมีหน้าร้าน สามารถขายไดต้ลอดเวลา เงินก็เขา้

ตลอดๆเป็นอะไรท่ีน่าสนใจ เเละอยากท า  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานร่วมกบัคนท่ีไม่ถือตวั ไม่วา่ตวัเองจะเป็นคนหนา้สูงกวา่ หรือวา่เป็นเจา้ของกิจการ 

ตัวอย่างท่ีเคยพบหัวหน้างานมาคือ ไม่ถือตัว ไม่ว่างานจะเล็กจะน้อย เจ้านายก็ี่วยก็ท า
เหมือนกนั ไม่เเบ่งีนีั้นวรรณะเป็นตน้ค่ะ  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจท่ีมีความเี่ือเเละด าเนินธุรกิจใหส้ าเร็จดว้ยหลกัคิด พอเพียง เเละสร้างสร้าง โดยเป็นมิตร

กับส่ิงเเวดลอ้ม ไม่เอาเปรียบสังคม เเบบฟาร์มสเตย ์บ้านไรไออรุณ จังหวดัระนอง ท่ีเขา
เดินทางกลบับา้นเกิดเพ่ือสร้างฝันของตวัเอง ดว้ยการปลูกบา้นเพ่ืออยู่กบัครอบครัว โดยน า
ความรู้ท่ีเรียนมาพฒันาต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยู ่ดว้ยการออกเเบบบา้นใหผ้สมผสานกนักบัอาีีพ
เกษตรกรของพอ่เเม่ ดว้ยการสร้างเเบนดใ์หเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็นท่ีโด่งดงัมากในตอนน้ีค่ะ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ไดดู้รายการ "PERSPECTIVE (เปอร์สเปกทิฟ)" พูดถึง “คุณเด่ียว – สุวรรณฉัตร พรหมีาติ” 

อาีีพขบัรถเเทกซ่ีค่ะ ซ่ึงเขาได้ี ื่อว่าว่า แท็กซ่ีหัวใจบริการ เพราะเขาคนน้ีเป็นแท็กซ่ีท่ีคอย
ให้บริการรับส่งคนีรา คนป่วย คนพิการ ท่ีส าคญัเขาไม่เคยคิดค่าบริการใดๆ เน่ืองจากเขามี
เเนวคิดท่ีว่า ขนาดเรายงัไม่ีอบให้ใครมาเอาเปรียบเราเลย แลว้เราจะไปเปรียบเทียบคนอ่ืน
ท าไม ท าใหเ้ราีอบตรงน้ี สอนใหเ้รารู้จกัมีน ้ าใจี่วยเหลือคนอ่ืนท่ีเดือนร้อนกวา่เราบา้ง  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : คงเป็นค าพูดของคุณพ่อค่ะ บอกไวว้า่ ห้ามบอกวา่ ยาก ห้ามบอกวา่ ท าไม่ได ้ห้ามบอกวา่ เบ่ือ 
หา้มบอกวา่ เหน่ือย หา้มบอกวา่ เป็นไปไม่ได ้เพราะส่ิงเราน้ีถา้เราคิดตามนั้นเราก็จะไม่มีความ
เจริญรุ่งเรืองค่ะ 

 คุณ ญ10. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ในคร้ังหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งไปสอบท่ีกรุงเทพ ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีตอ้งเดินทางดว้ยตนเอง

จากขอนแก่นไปกรุงเทพ ทั้งไดดู้ข่าวภยัจากแท็กซ่ี การลกัขโมย อีกทั้งไม่รู้จกัเส้นทางในการ
ไปสถานท่ีสอบจึงรู้สึกกงัวลมาก แต่ก็จ าเป็นตอ้งไปจึงไดมี้การมาวางแผนโดยการหาขอ้มูล
รถทัวร์ สายรถเมล์ ศึกษา Google Maps ี่วยในการหาสถานท่ีสอบ และวางแผนไวว้่าจะ
เดินทางจากเท่ียงคืนท่ีขอนแก่นไปถึงเีา้ท่ีกรุงเทพ และเดินทางกลบัตอนเยน็ เน่ืองจากมีการ
ก าหนดเวลาในการสอบท่ีแน่นอน และเวลาของรถทวัร์ท่ีจะเดินทางไปดว้ยก็มีเวลาเดินทางให้
เลือกจนถึงเท่ียงคืน จึงค่อนขา้งมัน่ใจวา่จะมีรถในการเดินทางกลบัขอนแก่นแน่นอน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกบักลุ่มในวิีาเรียน MBA เน่ืองจากจะมีคนหน่ึงในกลุ่มท่ีมีความสามารถในการ

โนม้นา้วจูงใจเพ่ือนในกลุ่มได ้เป็นเสมือนผูน้ าท่ีมีการแบ่งงานแลว้ทุกคนยอมรับ เี่ือฟังและ
ยอมปฏิบติัตาม ทุกคนเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี ความสามารถของตนเองในการท่ีจะี่วยงานกลุ่ม 
ท าใหง้านกา้วหนา้ส าเร็จลุล่วงไดส่้งตามเวลาท่ีก าหนด จุดท่ีเห็นวา่มีความแตกต่างของกลุ่มคือ 
เวลาท่ีนดักนัมาท างานร่วมกนั ทุกคนจะท างานไปพร้อมกบัเสียงหวัเราะ แมง้านจะเครียดก็จะ
มีเสียงหวัเราะปนออกมา ท าใหค้ลายความกดดนั เร่งท างานใหเ้สร็จทนัเวลาลงไดบ้า้ง  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : สมยัปริญญาตรีมีโอกาสสอบได้ทุนไปญ่ีปุ่นรู้สึกว่าได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตนเอง ได้เห็น

วฒันธรรมท่ีแตกต่างออกไป ตั้งแต่ความมีวินยัในการต่อแถว การแยกขยะ การขา้มถนนทาง
มา้ลาย การคาดเข็มขดันิรภยัของผูโ้ดยสารบนรถ มารยาทในการพูดคุยในรถประจ าทาง แต่ท่ี
รู้สึกแปลกใจคือการไปซ้ือของท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีไม่มีถุงพลาสติกใส่สินคา้ให้ ซ่ึงถา้ใคร
ต้องการถุงพลาสติกต้องจ่ายเงินเพ่ิม ซ่ึงเป็นกฎกติกาท่ีดีในการรณรงค์ให้ลดการใี้
ถุงพลาสติก ี่วยลดขยะ ลดโลกร้อน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีภูมิใจในตนเองคือการพ่ึงพาตนเองได ้สมยัท่ีสอบเขา้มธัยมตน้ในเมืองขอนแก่นได ้โดย

บา้นอยูท่ี่ต่างอ าเภอ แต่ไม่อยากอยูห่อ อยากอยูบ่า้นกบัพอ่แม่ ในตอนแรกก็นัง่รถตู ้แต่รู้สึกไม่
มีความสุขเพราะโดนเด็กท่ีอยูก่่อนรังแก จึงทนไม่ไดแ้ละออกมานัง่รถประจ าทางไปกลบัเอง 
ในตอนแรกก็มีความกังวล แต่ี่วงแรกแม่มาส่งข้ึนรถตอนเี้า ตอนเย็นมารับกลบัท่ีหน้า
โรงเรียนเพ่ือเป็นเพ่ือนนัง่รถกลบั เพราะท่านกลวัหลบั สักพกัเร่ิมปรับตวัได ้และเดินทางคน
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เดียวเป็น ต่อมานอ้งก็มาเรียนท่ีเดียวกนั จึงสามารถเป็นท่ีพ่ึงใหก้บันอ้งได ้จึงรู้สึกภูมิในตนเอง
ท่ีผา่นี่วงเวลา 6 ปีนั้นมาได ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : รู้สึกีอบการบริการของรถนครียัแอร์ เน่ืองจากนครียัแอร์เน้นการบริการลูกคา้เป็นหลกั 

โดยให้ความส าคญักบัลูกคา้มาก พนักงานใส่ใจลูกคา้ตั้งแต่ซ้ือตัว๋ อย่าลืมทวนตัว๋เพ่ือความ
รอบคอบ บริการดว้ยรอยยิม้ ในวนันั้นขณะท่ีข้ึนรถมาพร้อมกบัแม่ และนัง่ลง แม่ก าลงัเอายา
ข้ึนมา ซ่ึงท่านก็มีน ้ าด่ืมพกมาดว้ย แต่พนักงานนครีัยแอร์ซ่ึงมีความกระตือรือร้น สังเกต
พฤติกรรมผูโ้ดยสาร รีบเอาน ้ ามาให้แม่ทนัที จึงรู้สึกประทบัใจและเห็นถึงการใส่ใจในการ
บริการของนครียัแอร์ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : สมยัปริญญาตรีจะตอ้งไปขายโจ๊กท่ีงานเกษตร ซ่ึงมนัเป็นเหมือนวฒันธรรมท่ีทุกรุ่นตอ้งท า

ต่อๆ กนัมาในการหาเงินเขา้รุ่น เพ่ือนๆ จึงไดมี้การแบ่งกลุ่มและเวรในแต่ละวนัในการไปขาย
โจ๊ก โดยจะต่ืนตั้งแต่ตี 3 มาท าโจ๊ก 2หมอ้ใหญ่ แลว้เสร็จประมาณ 6 โมงเีา้ จึงเข็นรถออกไป
ขาย ซ่ึงจุดเด่นของโจ๊กของพวกเราคือราคาถูก เน้นปริมาณ ลูกคา้คือพ่อคา้แม่คา้ท่ีมาตั้งร้าน
อาศยัีัว่คราวขายของในงานเกษตร ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะทราบดีวา่ทุกปีจะมีนกัศึกษามาขายโจ๊ก 
พวกเขาก็จะคอยี่วยซ้ืออุดหนุนและแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงรสีาติใหดี้ข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เซเวน่อีเลฟเวน่เป็นธุรกิจร้านสะดวกซ้ือท่ีมีความน่าสนใจ มีการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัธุรกิจ

ให้มีความแตกต่างจากมินิมาร์ททัว่ไป โดยเปิดตลอด 24 ีัว่โมง สินคา้ภายในร้านมีคุณภาพ 
สดใหม่ มีสินคา้ท่ีหลากหลาย มีการจดัวางสินคา้ท่ีเป็นระบบ แยกตามประเภท มีการส่งเสริม
การขายท่ีน่าสนใจ ใี้แสตมป์ในการแลกของซ่ึงเป็นการดึงดูดลูกค้า ทั้ งยงัเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการี าระบิลค่ารายจ่ายต่างๆ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : แม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับหนู ท่านมีความมุมานะมาตั้งแต่เด็ก แมแ้ต่ก่อนท่านยากจนไม่มี

เงินจะเรียน แต่ท่านก็ด้ินรนหาหนทางในการเรียนจนจบ ไดมี้งานท า มีอาีีพท่ีมัน่คงและี่วย
ส่งนา้เรียน แมห้นทางในการท างานของท่านจะไม่ไดร้าบเรียบสะดวกสบาย ท่านก็ไม่เคยยอ่
ทอ้จนไดย้า้ยกลบัมาท างานใกลบ้า้น และแมท่้านจะท างานท่ีมัน่คงแลว้ท่านก็ยงัี่ืนีอบการ
เรียน ท่านจึงเรียนต่อปริญญาโทอีกใบจนส าเร็จ แม่จึงเป็นตน้แบบของหนูในการสู้ี ีวติ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ในี่วงเวลาท่ีเหน่ือยและทอ้ ค าพดูท่ีมีค่าและมีพลงัในการต่อสูก้บัปัญหาส าหรับหนูเป็นค าพูด

ของแม่ท่ีท่านบอกวา่ใหอ้ยูก่บัปัจจุบนัอยา่งมีความสุข อยา่คิดถึงอนาคตจนเป็นทุกข ์จงเี่ือมัน่
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ในตนเองว่าท าไดเ้พราะเธอคือคนเก่งท่ีมีความสามารถไม่แพใ้คร ดงันั้นทุกค าพูดของแม่จึง
เป็นแรงผลกัดนัใหห้นูกา้วต่อไป  

 คุณ ญ11. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "การบริหารความเส่ียง" โดยเร่ืองท่ีจะใี้บริหารความเส่ียงคือเร่ือง การใี้จ่ายเงินใน

ีีวติประจ าวนั โดยในแต่ละวนัจะวางแผนการใีเ้งินวา่ค่าอาหารเท่าน้ี ค่าใีจ่้ายอ่ืนๆเท่าน้ี เพ่ือ
ไม่ใหเ้กินงบประมาณท่ีตั้งไว ้เพ่ือทีจะไดค้  านวณวา่เราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ เพ่ือท่ีในอนาคตจะ
ไดน้ าเงินท่ีเก็บออมไวใ้ีใ้นยามฉุกเฉิน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ทีมท างาน" ท่ีีอบคือ การท างานร่วมกบัพ่ีๆท่ีเคยท างานเสิร์ฟร้านอาหารดว้ยกนั เพราะแต่ละ

คนมีความเป็นมืออาีีพ และมีน ้ าใจไม่เห็นแก่ตวั ี่วยเหลือกนั รู้สึกวา่ท างานดว้ยแลว้สบาย  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "กฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบั" ท่ีีอบตอนไปท างานเป็นพนกังานเสิร์ฟโดยจะมีกฎวา่ ถา้พนกังาน

เขา้สายหลงั 16.30 น.จะโดยหกัเงิน 50 บาท และถา้หากใครลาแลว้ไม่โทรศพัทม์าแจง้ก็จะโดน
หกัค่าแรงเป็นสองแรง ถือวา่เป็นขอ้บงัคบัท่ีทุกคนตอ้งยดึถือปฏิบติั  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ความภาคภูมิใจ"ตอนท่ีท างานแลว้มีเงินเก็บจากน ้ าพกัน ้ าแรงของตนเอง โดยเราตั้งใจท่ีจะเก็บ

เงินเพ่ือน าไปซ้ือส่ิงท่ีเราอยากไดแ้ละเราก็ท าส าเร็จ และเราก็สามารถมีเงินเก็บมาเร่ือยๆ  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "เร่ืองท่ีประทบัใจ" คือ ตอนไปเขา้ร้านอาหารแลว้เวลาเราจะเรียกพนกังาน โดยปกติส่วนมาก

เราตอ้งยกมือเรียกพนักงาน แต่ท่ีน่ีจะมีปุ่มอยู่ขา้งโต๊ะให้เรากด แลว้เบอร์โต๊ะก็จะไปโีวท่ี์
เคาน์เตอร์แลว้พนกังานก็มาจะรับออเดอร์ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ลูกคา้ท่ีี่ืนีอบ" ีอบลูกคา้ท่ีตอนไปท างานเป็นพนกังานเสิร์ฟแลว้เวลาเกิดขอ้ผิดพลาดของ

พนักงานคนอ่ืน เม่ือเราเขา้ไปแกไ้ขสถานการณ์และอธิบายลูกคา้ฟังและลูกคา้ก็เขา้ใจถึงแม้
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะไม่ใี่จากตวัพนกังานเอง  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ธุรกิจตน้แบบ" ท่ีีอบธุรกิจขายของ 20 บาท เพราะเคยดูรายการทีวแีลว้มีคนท าธุรกิจประเภท

น้ีมาบบรรยายเก่ียวกบัความเป็นมาของธุรกิจ โดยท่ีแต่ก่อนเขาเคยเป็นเด็กติดการพนนั แลว้มี
หน้ีสิน จุดน้ีจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของอาีีพธุรกิจขายของ 20 บาทโดยปัจจบันัเขาแฟรนไซส์ถึง 20 
สาขาทัว่ประเทศ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : "บุคคลตน้แบบ" คือวกิรม กรมดิษฐ ์เพราะเขาเป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในีีวติทุกอยา่ง แต่
สุดทา้ยถึงแมเ้ขาจะมีทุกอยา่งในีีวติแลว้ แต่การเป็นอยูข่องเขาก็ใี้ี ีวติแบบเรียบง่าย สมรรถ 

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ค าพูด" คือ"ถา้ไม่เร่ิมตอนน้ี แลว้เม่ือไหร่จะเสร็จ" ท าให้เรามีความคิดว่าจะเราไม่ลงมือท า

ในตอนน้ี แลว้งานเราเม่ือไหร่จะเสร็จ เพราะถา้มวัแต่ข้ีเกียจงานก็จะถาถมเยอะเร่ือยไจนกลาย
เป็นดินพอกหางหมู  

 คุณ ญ12. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : โดยเร่ืองท่ีจะใีบ้ริหารความเส่ียงคือเร่ือง การใีเ้งินในีีวิตประจ าวนั ซ่ึงควรบริหารเงินใน

แต่ละเดือนตอ้งบริหารใหพ้อใีจ่้ายและเหลือเก็บไวใ้ีเ้ม่ือจ าเป็น  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ทีมท างาน" ท่ีีอบคือ ท างานกบัเพ่ือเป็นกลุ่มท่ี MBA ซ่ึงเพ่ือนๆี่วยกนัท างานแบ่งงานตาม

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และี่วยกนัท าจนเสร็จ  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "กฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบั" ีอบกฎของโรงเรียน คือมีการเขา้แถว ใส่ีุดนกัเรียน มีเวลาเลิกเรียน 

ท่ีเป็นกฎตายตวั ซ่ึงมองดูแลว้เป็นระเบียบเรียบร้อยดี  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ความภาคภูมิใจ" ภูมิใจท่ีสุดคือการเรียนจบ ป.ตรี ท่ีเป็นคนเรียนอ่อนและเรียนเก่ียวกบัเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่ค่อยเขา้ใจ แต่ก็พยายามท าความเขา้ใจ และหาความรู้เพ่ิมเติม 
และสามารถท าโปรแกรมเพื่อสอบจบได ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "เร่ืองท่ีประทบัใจ" คือ ธุรกิจพวก เบเกอร่ี ซ่ึงเป็นคนีอบดูคลิปของต่างีาติ ซ่ึงสอนวิธีท า

ขนม โดยท่ีเราสามารถท าตามได ้และเป็นคนท่ีีอบท่ีอาหารและขนมอยูแ่ลว้  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ลูกคา้ท่ีี่ืนีอบ" ีอบคนท่ีมีความรับผิดีอบ ตรงต่อเวลา และซ่ือสตัย ์ซ่ึงเป็นสามอยา่งท่ีทุก

คนควรตอ้งมี และสามารถเขา้กบัเพ่ือร่วมงานไดดี้ และท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างานนอ้ย
ท่ีสุด  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ธุรกิจตน้แบบ" ธุรกิจ Diamondgrainsเป็นธุรกิจกราโนร่า เจา้แรกของไทย ซ่ึงเจา้ของธุรกิจ

อายยุงันอ้ย แต่ถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถมุ่งมัน่ใหย้อดขายดีข้ึน จนติด
ตลาด สามารถวางขายในหลายร้านทัว่ประเทศไทย  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : "บุคคลตน้แบบ" คือวิกรม กรมดิษฐ์ เพราะคุณวิกรม เป็นคนท่ีประสบความส าเร็จในเร่ือง
ธุรกิจและในีีวติ ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความคิดท่ีดีและเป็นคนติดดิน  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ค าพูด" คือ" เม่ือมีโอกาสท่ีดีให้รีบไขว่ขวา้ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป เพราะโอกาส

ไม่ไดเ้ขา้มาหาเราบ่อยๆ 
 คุณ ญ13. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนท่ีบริหารความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด คือตอนท่ีจะตอ้งเดินทางขบัรถด้วยตวัเอง เพราะจะตอ้ง

วางแผนวา่จะใีเ้สน้ทางใดถึงจะถึงท่ีหมาย และตอ้งใีส้ติคิดระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลา รวมถึง
วางแผนการพกัผอ่นใหเ้พียงพอก่อนเดินทางดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานด้วยแลว้ดีท่ีสุด คือกลุ่มท่ีเคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน กลา้ขดัแยง้และ

ตกัเตือนได ้สามารถออกความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นทีมเวร์ิค  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การต่ืนเีา้ คือท่ีบา้นจะมีกฎง่ายๆว่าตอ้งต่ืนเี้าและมาท าธุระให้เสร็จก่อน ถา้ง่วงแลว้ค่อย

กลบัไปนอนต่อได ้ 
ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด (Neo) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ภูมิใจในเร่ืองการไดส้อนพิเศษให้เพื่อนๆใน MBA และจุดเร่ิมตน้ของการีอบการสอนคือ

ไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีดูแลหลานในี่วงปิดเทอมและสอนพิเศษไปดว้ย และรู้สึกวา่ท า
ไดดี้ อีกทั้งเพ่ือนท่ีมาให้สอนเขาไดก้ลบัมาบอกวา่เขาเรียนไดดี้ข้ึน และท าคะแนนไดม้ากข้ึน 
จึงท าให้มีความภูมิใจวา่เราไดใ้ีท้กัษะความรู้ของเราไปเปล่ียนแปลงคนอ่ืนใหดี้ข้ึน ถึงแมจ้ะ
เป็นเร่ืองเลก็นอ้ยก็ตาม  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจเร่ืองความสวยงาม เร่ืองการออกแบบตกแต่งบา้น หรือร้านต่างๆ พอเจอหนังสือ

เก่ียวกับไอเดียร์เร่ืองการตกแต่งใหม่ๆ หรือเจอบทความท่ีเก่ียวกับความสวยงาม หรือการ
ประดิษฐ ์จะเขา้ไปอ่านทนัที  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบลูกคา้ท่ีพดูเพราะ และตรงต่อเวลา เี่นถา้นดัวา่ถึงเวลาจะี าระเงินค่างวดสินคา้ แลว้ลูกคา้

จ่ายตรงต่อเวลานดั จะมีความรู้สึกประทบัใจลูกคา้คนนั้น และอยากขายสินคา้ให้ลูกคา้คนนั้น
ต่อไปเร่ือยๆ  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : Homestay บา้นไร่ไออรุณ จงัหวดัระนอง เพราะเป็นการด ารงวิถีีีวิตท่ีอยู่บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง และพอดีตน รวมถึงแนวคิดเจา้ของธุรกิจท่ีอยากกลบัไปพฒันาบา้นเกิดให้ดีข้ึน และ
ไดดู้แลบุพการีดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณกสัธีร์ธวิตเศรฐไีย เจา้ของเพจ"บนัทึกของตุ๊ด" เพราะเป็นคนมีความสามารถด้านการ

เขียนและถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ให้คนไดอ่้านอยา่งสนุกสนาน และไม่ใีเ้ร่ืองเพศของตนมา
อา้งถึงการไดรั้บความเท่าเทียม รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีมาก เี่น หากเราไดรั้บข่าวสารอะไรมา ให้
มองใหลึ้กและกวา้งหลายๆดา้นก่อน ค่อยตดัสินหรือวพิากษว์จิารณ์ก็ได ้ไม่ใี่รีบแีร์ก่อนใคร
เพื่อน  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพดูท่ีเปล่ียนพฤติกรรมไดคื้อ ค าวา่ "ศีลเสมอกนั" ท าใหรู้้จกัธรรมีาติของผูค้นต่างๆรอบตวั

มากข้ึน และเขา้ใจวา่ท าไมบางคนถึงไดเ้ขา้มาอยูร่อบตวัเรา และท าไมบางคนถึงออกห่างจาก
ีีวติของเราไป  

 คุณ ญ14. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : มีการจดัการบริหารความเส่ียงของตวัเองในดา้นการเรียน คือ จดัการบริการเวลาอย่างไรให้

ท างานส่งทนัเวลา มีเวลาอ่านหนงัสือสอบ  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การท างานเป็นทีมท่ีีอบ คือ กลุ่มเพ่ือนท่ีเรียน MBA ดว้ยกนั โดยเฉพาะตอนท างานวิี า HRM 

เพ่ือนๆ ี่วยกนัท างาน แบ่งงานท างานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เม่ือใครในกลุ่มท างานส่วน
ของตวัเองเสร็จก็จะมาี่วยในส่วนท่ีเหลือท่ียงัไม่เสร็จ ไม่เก่ียงหน้าท่ีกนั และท างานอยู่ดึก
ดว้ยกนั กลบัพร้อมๆ กนั จนกระทัง่งานออกมาจนเสร็จสมบูรณ์  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย ขอ้บงัคบั ท่ีประทบัใจ คือ นโยบายคือสินคา้ของเทสโก้โลตสั 

เพราะเม่ือเราซ้ือสินคา้ไปแลว้เกิดี ารุดเสียหาย สามารถน ามาเปล่ียนคืนหรือขอเงินคืนได ้ซ่ึง
เป็นการไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ความภาคภูมิใจ ในี่วงท่ีผ่านมา คือ การได้ี ่วยีีวิตลูกแมวแรกเกิดท่ีโดนแม่ท้ิงไว ้และคอย

ดูแลเล้ียงดูมนั ซ่ึงปรกติดิฉนัเป็นคนไม่ีอบเล้ียงสตัวเ์ลย แต่พอไดม้าดูแลลูกแมวท าให้ตอนน้ี
มีทศันคติท่ีเปล่ียนไป  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประเภทธุรกิจท่ีขายสินคา้ออนไลน์ผา่นทางอินสตราแกรม เพราะไม่จ าเป็นตอ้งมีหนา้ร้าน ไม่
ตอ้งส้ินเปลืองทุนในการตกแต่งร้าน ซ่ึงสามารถท าเป็นงานอดิเรกควบคู่ไปกบังานปร าได้ 
เพียงแค่มีเวลาเพ่ือตอบลูกคา้หรือใหร้ายละเอียดกบัลูกคา้ท่ีสนใจสินคา้ ก็สามารถเป็นเจา้ของ
ธุรกิจได ้ร้านหรือเสียเงินจา้งคนดูแลร้าน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ลูกคา้ท่ีี่ืนีอบ คือ คนท่ียิม้แยม้ สุภาพ มีมารยาท เม่ือพดูคุยดว้ยแลว้รู้สึกเป็นมิตร  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบ คือ ร้านสะดวกซ้ือ 7-11ท่ีเปิดสาขาทัว่ประเทศไทย ซ่ึงไม่ว่าจะเดินทางไปท่ี

ไหนก็สามารถพบเห็นไดง่้าย ให้ความสะดวกสบายต่อลูกคา้ อีกทั้งเปิดบริการ 24 ีัว่โมง มี
การจดัวางสินคา้เป็นระบบ มีโปรโมีัน่ต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้เป็นระยะๆ และปัจจุบนัอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองการี าระค่าบริการต่างๆ ผา่นเขาเตอร์เซอร์วสิ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : บุคคลตน้แบบ คือ คุณตอ๊บ อิทธิพทัธ์ กลุพงษว์ณิีย ์เจา้ของสินคา้สาหร่ายตราเถา้แก่นอ้ย จาก

เด็กติดเกม ไม่สนใจเรียน แต่เพราอยากแบ่งเบาภาระของครอบครัว และของท าธุรกิจตั้งแต่อายุ
ยงันอ้ย ลม้ลุกคุกคาน จนปัจจุบนัประสบความส าเร็จเป็นเจา้ของธุรกิจสาหร่ายท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ประเทศไทยและยงัส่งออกไปยงัต่างประเทศดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพูดหรือประโยคท่ีประทบัใจ คือ ทุกคนยอ่มตอ้งมีคร้ังแรกเสมอ ถา้ไม่กลา้ ไม่เร่ิม ไม่ลอง 

แลว้เม่ือไหร่จะท าเป็น  
 คุณ ญ15. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การจัดการความเ ส่ียงในการเ ต รียมอ่ านหนัง สือ ก่อนสอบไม่ว่าจะ เ ป็นการสอบ 

กลางภาคหรือปลายภาคก็ตาม เน่ืองจากรู้ว่าตนเองเป็นคนข้ีเกียจจึงเคยลองหาวิธีท่ีจะท าให้
ตนเองอ่านหนงัสือแลว้สามารถท าขอ้สอบไดไ้ม่สอบตก จนไดว้ิธีการคือตอ้งอ่านภายใน3-7
วนัก่อนสอบ ค่อยๆอ่านทุกวนัๆ แลว้จะจ าไดเ้อง  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ทีมท่ีีอบ คือ กลุ่มท่ีไม่เคร่งเครียดจนเกินไป มีการแบ่งงานกนัท า ทุกคนท างานของตนเอง 

หากท างานเสร็จก็ี่วยๆกนัท า  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎท่ีีอบ คือ กฎในการเรียนวิีา creative business ของอาจารยภิ์ญโญเพราะมีกฎท่ีีดัเจน 

หากเขา้เรียนครบทุกคร้ังและท างานส่งครบทุกคร้ังก็จะไดผ้ลการเรียนท่ีดี เป็นการกระตุน้
ความอยากเขา้เรียนเป็นอยา่งดี  
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ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ความภูมิใจท่ีสุดท่ีเคยท าไดคื้อ การลดน ้ าหนกัใหล้งไปต ่าสุด ท่ี 48 กิโลกรัม ี่วงนั้นออกก าลงั

กายแทบทุกวนั ควบคุมอาหาร ด่ืมน ้ าเยอะ ถือเป็นส่ิงท่ีภูมิใจมาก เพราะเป็นคนอว้นตั้งแต่เด็ก  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจการไปท่องเท่ียวต่างประเทศ เน่ืองจากเพ่ิงไปเท่ียวประเทศเกาหลีกบัเพ่ือนๆมา รู้สึก

สนุกสนานอย่างมาก ไดเ้รียนรู้อะไรใหม่ เจออะไรใหม่ๆ ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาหาร
เกาหลี ขนม วฒันธรรมต่างๆ การแต่งตวั สภาพอากาศ ภาษาเกาหลี เป็นไปไดอ้ยากกลบัไป
เท่ียวอีกและแนะน าใหเ้พ่ือนๆลองไปเท่ียวดูสกัคร้ัง  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ลูกคา้ท่ีพดูจาีดัเจน ไม่เร่ืองมาก ตรงเวลา  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ร้านนมป่ัน CM ีอบเพราะเป็นร้านนมป่ันท่ีอร่อยท่ีสุดในบริเวณรอบมหาวทิยาลยัขอนแก่น มี

คุณลุงเจา้ของเป็นคนท าคนเดียว คุณลุงใส่ใจทุกขั้นตอนในการท า เลือกใีน้มสด ใส่ผงกาแฟ/
รสต่างๆแบบจดัเตม็ ป่ันจนน ้ าแขง็ละเอียด รสีาติอร่อยเหมือนเดิมทุกคร้ัง คุณลุงยา้ยท่ีขาย 2-
3คร้ังก็ตามไปกินถึงท่ี  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณตอ็บเถา้แก่นอ้ย ีอบเพราะเขาเป็นคนมีความพยายามมาก ขยนัมาก จนประสบความส าเร็จ 

สามารถพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนได ้ 
ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : มกับอกกบัตนเองเสมอทุกคร้ังท่ีทอ้ หรือมีปัญหา จะกล่าวกบัตนเองวา่ "เราท าได"้ "เด๋ียวมนัก็

ผา่นไป" และจะเี่ือแบบน้ีเสมอ และมกัจะผา่นพน้ความสึกไม่ดีไปไดเ้สมอ 
 คุณญ16. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงในตอนท่ีท างาน ตอ้งน าเขา้Material จากต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งน าเขา้ให้

ทนัต่อความตอ้งการของไลน์การผลิต ซ่ึงตอ้งน ามาประกอบี้ินส่วนและจดัส่งใหต้ามออเดอร์
ของลูกคา้อีกทีนึง ซ่ึงบางคร้ังติดปัญหาดา้นงานบุคคล ดา้นเอกสาร อาจท าให้เกิดความล่าีา้
ในการน าขา้ จึงบริหารความเส่ียงโดยการขอความร่วมมือกบัทุกฝ่ายให้ี่วยกนัส่งงานและ
เอกสารให้อย่างรวดเร็วท่ีสุดเม่ือไดรั้บออเดอร์มา ซ่ึงจะี่วยการลดปัญหาหรือมีเวลาในการ
แกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะน าของเขา้ และสามารถน าเขา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อความ
ตอ้งการ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยคือกลุ่มท่ีท างานเป็นทีม รู้หน้าท่ีและต าแหน่งงานของตนเองว่าต้องท า
อะไรบา้ง มีความสามคัคีและใหค้วามร่วมมือรับผิดีอบงานดว้ยกนั และสูก้บังานใหเ้ป้าหมาย
ประสบผลส าเร็จ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : พนกังานทุกคนตอ้งมาเขา้แถว ร้องเพลงีาติไทย-ญ่ีปุ่น ออกก าลงักายตอนเีา้และMeeting กนั

ในแผนกทุกเีา้ ซ่ึงจะท าให้พนกังานทุกคนเตรียมพร้อมและรู้หน้าท่ีในแต่ละวนัฉันตอ้งท า
อะไรบา้ง คือ 8.00 น. เขา้แถวร้องเพลงีาติ และMeeting ปรึกษากนัในแต่ละแผนกในส่วน
งานวา่แต่ละคนท าอะไร ท่ีผ่านมางานมีปัญหาตรงไหน ซ่ึงทุกคนในแผนกจะไดรู้้ปัญหาและ
ี่วยกนัแกห้าทางออกซ่ึงเป็นการสร้างความรักและสามคัคีในงานกนัอีกรูปแบบหน่ึง  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ภาคภูมิใจในตัวเองท่ีพยายามบากบั่นเรียนมาจนถึงทุกวันน้ีเ น่ืองจากเป็นคนท่ีเ รียน 

ไม่เก่งแต่ก็พยายามเรียนจนถึงทุกวนัน้ี  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตั้งแต่เด็กมีความฝันอยากเปิดร้านคา้มินิมาร์ทแบบครบวงจรตั้งแต่สากกระเบือยนัเรือรบ และ

มีความฝันอยากมีผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบันมเน่ืองจากท่ีบา้นท าฟาร์มววันมเลยอยากต่อยอดธุรกิจ
จากท่ีบา้น  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกบัคนเก่งแต่ไม่เห็นแก่ตวั เพราะถา้เราท างานกบัคนเก่งเราจะรู้วา่ท าไมเขาถึงเก่ง 

เขาท าอยา่งไร มีระบบแบบแผน ความคิดของเขาวา่ท าอยา่งไรเขาถึงเก่งและประสบผลส าเร็จ 
แลว้เราก็น ามาประยกุตใ์ีก้บัตวัเราซ่ึงหากเปรียบเทียบนั้นก็อาจเรียกไดว้า่เป็นไอดอลเลยก็วา่
ไดค้่ะ หากเม่ือเราร่วมงานกบัคนเก่งแต่ไม่เห็นแก่ตวัเราสามารถขอความี่วยเหลือหรือปรึกษา
เขาได ้ซ่ึงเขาจะี่วยและใหค้  าปรึกษาดว้ยความจริงใจและเตม็ใจี่วยเหลือเรา  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนน้ีธุรกิจต้นแบบท่ีีอบคือ ธุรกิจนมอดัเม็ดสวนจิตรลดา มีความนิยมมากทั้ งในและ

ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเพราะมีคุณภาพสูงและอร่อยเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยัซ่ึง
ในขณะน้ีมีไม่เพียงพอส าหรับลูกค้าเน่ืองจากก าลงัการผลิตของผลิตภณัฑ์มีจ านวนจ ากัด
สามารถผลิตได้ 227,000 ซองต่อสัปดาห์และจะไม่เพ่ิมฐานการผลิตเน่ืองจาก โครงการ
จิตรลดามีเจตนารมณ์ให้เป็นโครงการตวัอย่างส าหรับประีาีนให้น าไปขยายผลต่อยอดไป
ท าต่อ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : บุคคลตน้แบบคือแม่ แม่ท างานหนกัไม่รู้จกัค าวา่เหน่ือยเน่ืองจากแม่มีความสุขและรักงานใน

งานท่ีท า แม่ไม่เคยหยดุน่ิงมกัจะต่อยอดงานท่ีท าอยูเ่สมอ มีความรักและเอาใจใส่ในงานท่ีท า
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ไม่เคยปล่อยปละละเลยและมีความอดทนสูงมากและมกัเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยูเ่สมอ ถึงแมว้า่แม่
จะใีโ้ซเี่ียวไม่เป็น เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ไดแ้ต่ความรู้ในงานของแม่นั้นมีมากเน่ืองเกิดจากครู
พกัลกัจ าอยูเ่สมอ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอบ พ่ีคิดวา่ออ้มท าได ้เป็นเหตุการณ์ตอนท่ีสัมภาษณ์งาน ซ่ึงเป็นงานท่ีท าเก่ียวกบั Software 

marketing plan ซ่ึงเป็นงานท่ีหนูคิดว่ายากและท าไม่ได ้เพราะไม่เก่งเร่ือง software เลย แต่พ่ี
เจา้ของบริษทัพดู “พ่ีคิดวา่ออ้มท าได”้ ท าใหต้ดัสินใจลองท างานน้ี  

คุณ ญ17. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : มีการบริหารความเล่ียง ในเร่ืองของการซ้ือหนงัสือทางออนไลน์ เพราะเราไม่สามารถเปิดอ่าน

เน้ือหาภายในเล่มไดเ้ลย ตอ้งใี่วิธีการอ่านจากเร่ืองยอ่ หรือเน้ือหาเท่าท่ีเขามีมาให้ แต่เพราะ
บางคร้ังเราไม่มีเวลาท่ีจะไปซ้ือเองวิธีน้ีจึงสะดวกท่ีสุด แต่ก็อาจท าให้บางคร้ังไดห้นงัสือไม่
ตรงความตอ้งการจริงๆ ก็เป็นไปได ้วิธีจดัการความเล่ียงคือลองถาม หรือขอให้ี่วยแนะน า
หนงัสือ จากเพ่ือนท่ีเขามีความสนใจหนงัสือในแนวนั้นๆ หรือเคยอ่านมาก่อน หรืออาจจะดู
จากรีววิถึงหนงัสือเร่ืองนั้นๆท่ีมีคนมาแสดงความคิดเห็นในเวบ็ต่างๆประกอบ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นกลุ่มน้องๆท่ีมีปัญหาทางสายตา โดยไดมี้โอกาสไปี่วยจดักิจกรรมและไดท้ างานกลุ่ม

ร่วมกบัน้องๆกลุ่มน้ีซ่ึงมองไม่เห็น แต่ตอ้งี่วยกนัท าโปรเจคในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมาย 
และใีก้ารวาดรูปเพ่ือน าเสนอผลงานออกมาไดอ้ยา่งดี จนโปรเจคสามารถประสบความส าเร็จ
ไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมีโอกาสไดท้ างานร่วมกบันอ้งๆท่ีมีลกัษณะพิเศษเี่นน้ี แต่ได้
เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของน้องๆ ท าให้ไดเ้ห็นว่าน้องๆไดใ้ีค้วามมุ่งมัน่และ
พยายามจนผา่นมาได ้และในการท างานก็มีความเป็นมืออาีีพไม่แพค้นอ่ืนๆ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นกฎของครอบครัวอีกขอ้ท่ีทางครองครัวได้ก าหนดข้ึนมาคือ ข้อหากเรา หรือใครใน

ครอบครัวท าผิด เราจะไม่ลงโทษทันทีแต่ตอ้งถามถึงเหตุผลก่อนว่า เพราะอะไรถึงได้ท า
เี่นนั้นลงไป เป็นการพูดถึงเหตุและผลกนัก่อน จนกลายเป็นอีกหน่ึงลกัษณะของครอบครัว
กนั ซ่ึงถา้หากจะท าหรือพดูคุยส่ิงใดกนั ก็จะท าใหนึ้กถึงเหตุและผลท่ีจะตามมาดว้ยอยูเ่สมอ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : จากเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่เม่ือปี 2554 ได้มีโอกาสไปี่วยแพ๊คถุงยงัีีพ เพ่ือน าไปแจกจ่าย

ใหก้บัผูป้ระสบภยัในคร้ังนั้น ซ่ึงในตอนนั้นตอ้งท าแข่งกบัเวลา และเร่งท าทั้งวนัทั้งคืน แต่พอ
ไดเ้ห็นข่าววา่ถุงยงัีีพท่ีเราไดมี้ส่วนร่วมท าดว้ยนั้น สามารถี่วยเหลือคนท่ีเขาเดือดร้อนได ้ก็
รู้สึกภูมิใจและหายเหน่ือยกบัท่ีไดทุ้กมือท าลงไป  
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ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจความสดใสของดอกไม ้รู้สึกว่าเวลาท่ีมนับานเต็มท่ี จะสวย มีความสดใส และส่ง

กล่ินหอมท่ีสุด เหมาะท่ีจะใหใ้นงานมงคลต่างๆหรือตอ้งการจะแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จ
ในโอกาสต่างๆเป็นอยา่งมาก และคิดวา่คนท่ีไดรั้บน่าจะมีความสุขกบัความสวยและกล่ินหอม
ท่ีไม่เหมือนกนัของดอกไมแ้ต่ละีนิด จนท าให้เกิดเป็นความคิดท่ีอยากจะเปิดร้านดอกไม้
ข้ึนมา  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานร่วมกับลูกคา้ ท่ีรับฟังขอ้ี้ีแจ้งของบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นเหตุผลใหม่ท่ีเป็น

ประโยีน์กับตวัของลูกคา้เองแต่เขายงัไม่รับรู้ หรือเป็นการี้ีแจ้งในส่ิงท่ีเขาเขา้ใจผิดให้
ถูกตอ้งเพ่ือไดใ้นในสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจต้นแบบท่ีี่ืนีอบ คือ บริษัท SCG เน่ืองจากว่า เป็นบริษัทแรกๆท่ีไม่เพียงแค่การ

ประกอบธุรกิจ แต่ยงัหันมาให้ความสนใจในดา้นของส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มให้ไดใ้ห้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีความรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ น่าจบัตามอง และทุก
คนไม่ควรจะมองขา้มไป เพราะส่ิงแวดลอ้มถือว่า เป็นส่ิงท่ีทุกคนไดใ้ีป้ระโยีน์ และเม่ือ
เกิดผลเสียก็ไดผ้ลกระทบร่วมกนั รวมไปถึงทาง SCG ยงัมีนวตักรรมใหม่ๆท่ีน่าสนใจและมี
ประโยีน์ในดา้นต่างๆ ออกมาใหเ้ห็นอยา่งต่อเน่ือง  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : บุคคลต้นแบบ คือ Emma Watson ซ่ึงนอกจากจะเป็นนักแสดงอีกคนท่ีมีความสามารถ มี

ี่ือเสียง ความสวย เก่ง ยงัเป็นบุคคลท่ีรู้หนา้ท่ี รู้จกัการวางตวั และท่ีรู้สึกี่ืนีอบท่ีสุดคือ การ
เป็นบุคคลตน้แบบในเร่ืองของการเรียน และการรู้จกัแบ่งเวลา และมีความพร้อมเรียนรู้อยู่
เสมอ เป็นบุคคลท่ีสามารถท าไดห้ลายอยา่งพร้อมกนัไดแ้ละมกัออกมาดีเสมอ ซ่ึงรู้สึกวา่ไม่ใี่
เร่ืองง่ายเลย ท่ีคนเราจะสามารถท าอะไรพร้อมกนัหลายอย่างและผลลพัธ์ออกมาดีด้วย ซ่ึง
แสดงว่าตอ้งเป็นอีกบุคคลท่ีใี้ความตั้งใจ ความพยายาม และรู้จักแบ่งเวลาได้เป็นอย่างดี
ทีเดียว  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นค าพูดของพ่ีสาวท่ีบอกว่า “ท่ีเรายงัท าไม่ได ้เพราะเราอาจจะยงัพยายามไม่มากพอ” เป็น

ค าพูดท่ีท าให้เราไม่ยอมแพ ้แมใ้นบางคร้ังส่ิงท่ีเราท าจะยงัไม่ส าเร็จ และท าให้เราลองกลบัมา
ตั้งใจท าและใีค้วามพยายามท่ีมากกวา่เดิมอีกคร้ัง เป็นค าพดูท่ีท าใหเ้รา ไดก้ลบัมามองท่ีตวัเรา
อีกคร้ัง เพ่ือพิจารณาท่ีตวัของเราวา่ เราไดใ้ีค้วามตั้งใจ และความพยายามมากพอ ท่ีจะท าให้
เราส าเร็จจริงๆหรือไม่  
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 คุณ ญ18. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียง ส าหรับเหตุการณ์การบริหารความเส่ียงของดิฉันคือตอนท่ีท างานpart-

timeร้านกาแฟเน่ืองจากร้านตอ้งมีเงินทอนส ารองเป็นแบงคย์ี่สิบ100บาททุกวนั แต่ดิฉันไดน้ า
เงินส่วนตวัแลกเป็นเหรียญเพ่ือใีส้ ารองยามฉุกเฉิน จะไดไ้ม่ตอ้งใหลู้กคา้คอยเพ่ือออกไปขอ
แลกเงินจากร้านอ่ืน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีท างานดว้ยประจ าขณะเรียนปริญญาโท เพราะเพ่ือนๆ

ในกลุ่มอาจจะไม่เก่งท่ีสุด แต่มีความถนดักนัคนละอยา่ง ทุกคนต่างเขา้อกเขา้ใจกนัถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่มและี่วยกนัแกไ้ขปัญหา อีกทั้งยงัมีรุ่นพ่ี ท่ีเรายกให้เป็นหัวหนา้กลุ่มท่ีมีน ้ าใจ 
สอนงาน และแบ่งงานให้อยา่งยติุธรรม และเพ่ือนๆทุกคนี่วยงานกนัอยา่งดี สามารถคุยเล่น
กนัไดข้ณะท างาน จึงรู้สึกสบายใจและไม่เกิดความเครียด  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบายท่ีประทับใจมากท่ีสุด คือนโยบายท่ีให้พนักงานมีกระจกตั้งไวท่ี้โต๊ะ 

เพ่ือให้พนกังานไดฝึ้กยิม้เวลาตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ทางโทรศพัท์เพราะจะี่วยให้เราพูดคุยกบั
ลูกคา้อยา่งเป็นมิตรมากยิง่ข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีท าใหดิ้ฉนัภาคภูมิใจมากท่ีสุด คือการท าใหค้นในครอบครัวรู้สึกภาคภูมิใจในตวัเรา ไม่วา่

ส่ิงใดก็ตามท่ีเราสามารถท าให้คนในครอบครัวเรารู้สึกดีไปดว้ยไดน้ั่นคือส่ิงท่ีเราภาคภูมิใจ
มากท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นการสามารถสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดห้รือเรียนจนจบตามเป้าท่ีตั้งใจไว ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีเรารู้สึกประทบัใจมากท่ีสุดคือคนรอบขา้งยิม้หรือหวัเราะไดเ้พราะเรา  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบการท างานร่วมกบัลูกคา้ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจกนั มีการพูดจา ตกลงกนัอยา่งดีเก่ียวกบั

งาน สินคา้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงเม่ือผลงานเสร็จส้ินก็มีการจ่ายเงินตรงเวลาท่ีนดัหมาย มีความซ่ือสัตย ์
เป็นตน้ 

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของดิฉนัคือ ธุรกิจร้านขนมafter you เพราะท าใหรู้้วา่การท าธุรกิจจากความีอบ

ก็สามารถประสบความส าเร็จได ้มนัท าให้เจา้ของธุรกิจมีแรงผลกัดนัในการเรียนรู้ถึงการท า
ขนมดว้ยตวัเองโดยไม่ไดเ้รียนท าขนมจากท่ีใดเลย และปัจจุบนัไดเ้ปิดสาขาในหา้งีั้นน าหลาย
แห่ง  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : บุคคลตน้แบบของดิฉัน คือนิรุต ศิริจรรยา เน่ืองจากเป็นดาราอาวโุสท่ีดิฉันี่ืนีอบ และท่าน
ยงัเป็นบุคคลท่ีใี้ี ีวติอยา่งพอเพียง สามารถเก็บเก่ียวความสุขเลก็ๆจากส่ิงรอบตวั เขา้ใจสจัจะ
ธรรมของีีวติ และมีระเบียบวนิยัในการ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "เขา้ใจวา่คนแต่ละคนเหมือนหรือแตกต่างกนัยงัไง" ถา้เราคิดตามน้ีไดเ้ราจะเขา้ใจคนรอบขา้ง

มากข้ึน รู้วิธีปฏิบติัต่อคนรอบขา้งและสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขได ้เพราะคนเราทุกคน
ไม่เหมือนกนั จากเม่ือก่อนท่ีเรามกัจะหงุดหงิดวา่ท าไมคนน้ีไม่ท าแบบนั้น คนนั้นไม่ท าแบบน้ี 
เพราะเราอยากใหค้นอ่ืนท าตามดัง่ใจเราทุกอยา่ง แต่ถา้เราเขา้ใจเราก็จะปล่อยวางได ้  

 คุณ ญ19. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียง โดยเร่ืองท่ีจะใี้ในการบริหารความเส่ียงคือเร่ืองการใี้จ่ายใน

ีีวิตประจ าวนั จะต้องมีการก าหนดในแต่ละวนัว่าวนัน้ีจะใี้เงินทั้ งหมดก่ีบาท มีอะไร
จ าเป็นตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนจากทุกๆ วนัไหม และถา้มีเงินเหลือจากในแต่ละวนัก็จะเอาเงินไปเก็บ
ออมเพื่อน าไปใีใ้นยามจ าเป็นและฉุกเฉิน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานท่ีีอบคือกลุ่มท่ีรู้จกัแบ่งงานกนั ี่วยกนักระจายงานไปใหทุ้กๆ คนได้ี ่วยกนัคิด

และี่วยกนัท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายและท าใหส้ าเร็จตามท่ีตกลงกนั  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบนโยบายของระบบของร้านยูนิโคล่ พนักงานทุกคนดูท างานดว้ยความรัก กระตือรือร้น 

ขยนัพูดเีียร์ลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็จะพบัผา้ไปดว้ย และทุกคนตอ้งสามารถท าไดทุ้กหนา้ท่ี 
สามารถแทนกนัไดโ้ดยไม่บกพร่อง  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีภาคภูมิใจท่ีสุดคือ การไปสอนพิเศษให้กับน้องๆ เป็นวิีา GAT ท่ีจะต้องเี่ือมโยง

ขอ้ความท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนั นอ้งๆท่ีมาเรียนดว้ยท าคะแนนไดม้ากข้ึนหลงัจากท่ีติวให้ รู้สึก
สนุกท่ีไดใ้หค้วามรู้กบันอ้งๆ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบธุรกิจร้านขายอาหาร คือตวัหนูเป็นคนท่ีีอบกินอาหารหลายๆประเภท ไม่วา่จะเป็นของ

หวาน ของคาว หรือวา่อาหารบุฟเฟ่ก็ตาม รู้สึกวา่ธุรกิจน้ีถา้เราใส่ใจในรสีาติของอาหารยงัไง
ก็ขายได ้และเป็นปัจจยั4ท่ีทุกคนตอ้งกินตอ้งใี ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบร่วมงานกบัคนท่ีท างานรอบครอบ คิดถ่ีถว้น จะไดไ้ม่ตอ้งมาแกปั้ญหาทีหลงั  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจห้องเี่าของท่ีบ้านคะ เป็นธุรกิจท่ีไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ก็เป็นธุรกิจท่ีมีรายได้อย่าง
ต่อเน่ืองในทุกๆเดือน เป็นธุรกิจท่ีน่าจะเอาไปคิดและพฒันาต่อยอดต่อไปไดใ้นอนาคต  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบคือคุณยายคะ คุณยายเป็นคนท่ีรู้จกัอดออมประหยัด ขยนัท างาน จนท าให้ลูกและ

หลานมีความสะดวกสบายจนทุกวนัน้ี และคุณยายยงัเป็นคนท่ีใจบุญ ีอบท าบุญกบัทุกๆ คน  
ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าท่ีเป็นแรงบนัดาลใจคือ ความหวงั ทุกคนควรจะมีความหวงั เพราะความหวงัจะเป็นพลงังาน

บวกท่ีจะน าพาใหเ้ราไปสู่เสน้ทางท่ีท าใหเ้ราประสพความส าเร็จ  
 คุณ ญ20. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริการความเส่ียงในีีวิต อนัดบัแรกการท่ีเรารู้วา่ส่ิงไหนคือความเส่ียงนั้นเราจะตอ้งมีวธีิ

รองรับกับส่ิงเหล่านั้นไม่ว่ามนัจะเกิดข้ึนแลว้หรือยงัไม่เกิดข้ึนก็ตาม การมีแผนส ารองไว้
หลายๆทางถือเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดของดิฉนั อยา่งเี่น การสอบเขา้มหาลยัอยา่งแรกเรารู้แลว้วา่เรามี
ความเส่ียงอะไรบา้งเี่นคะแนนอาจจะหวดุหวดิ เราก็อาจจะมีแผนส ารองโดยการมองหาคณะ
อ่ืนหรือมหาลยัอ่ืนท่ีความเส่ียงนอ้ยลงก็จะเป็นผลดีถา้หากเราไม่ไดม้หาลยันั้นเราก็ยงัมีมหาลยั
ส ารองท่ีเราพึงพอใจท่ีจะเขา้ไปศึกษาต่อได ้ในีีวติประจ าวนัก็เี่นกนัเราไม่สามารถรู้ไดว้า่จะ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้งฉะนั้นเราควรมองหาแผนส ารองไวทุ้กอยา่ง  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ในความคิดส่วนตัวแล้วกลุ่มท่ี เราจะท างานด้วยแล้วมีความสุขคือการท่ี ทุกคนได ้

ออกความคิดเห็นต่างๆแลว้เอามาโหวตกนัวา่ความเห็นไหนทุกคนหาจุดร่วมหรืออาจจะตรง
อยูบ่า้งตามความตอ้งการหรือเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าผลจะออกมาดีกลุ่มนั้นจะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีดี
ท่ีสุด 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉันคิดวา่ทุดกฎระเบียบ หรือนโยบายต่างๆมีขอ้ดีทั้งนั้น แต่ถา้ทุกคนเห็นวา่กฎระเบียนนั้น

ถูกตอ้งตามหลกัธรรมและทุกคนพร้อมท่ีจะท าดว้ยความเต็มใจไม่มีใครไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 
และผลของกฎระเบียนนั้นตอ้งเป็นผลท่ีดีดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีสุดไม่มีค่ะ แต่ส่ิงท่ีภูมิใจเลยคือการท่ีท าอะไรแลว้ตนเองพึงพอใจ ครอบครัวพึง

พอใจ คนรอบขา้งมีความสุข ไม่ท าใหใ้ครเดือดร้อน น้ีแหละคือความภูมิใจ  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนน้ีก าลงัศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ี ีวภาพอยู ่ก็ป้ิงไอเดียร์หลายอยา่ง 1คือธุรกิจท่ีเราท า

จะไม่ส่งผลกระทบท่ีไม่ดีต่อผูบ้ริโภคไม่ว่าจะเป็นส่งผลทางร่างกายหรือลายทรัพยากรทาง
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ธรรมีาติ ส่ิงเหล่าน้ีถา้ธุรกิจเราใหคุ้ณกบัผูบ้ริโภคผูใ้ีง้านก่อนดิฉนัเี่ือวา่ผลท่ีเราจะไดรั้บก็
จะดีมากดว้ยเี่นกนั  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่วนตวัีอบท างานกบัคนท่ีใจกวา้งการเปิดโอกาสหลายๆอยา่งส าคญัมากในงานท่ีท า แต่ทั้งน้ี

ทั้ งนั้นเราไม่สามารถเลือกไดว้่าเราจะไดท้ างานกบัคนประเภทไหนบา้ง ดงันั้นข้ึนอยู่กบัเรา
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัทุกลกัษณะ  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : อาลีบาบา นอกจากจะเป็นธุรกิจท่ีใหญ่มากแลว้และการท่ีเขากลา้ท าอะไรท่ีแตกต่างก็ส่งผลดี

ให้กบัธุรกิจของเขาเอง ทั้งน้ีธุรกิจน้ียงัี่วยเหลือสังคมและแบ่งปันให้กบัหลายๆธุรกิจจนไป
ถึงแมก้ระทั้งีาวนา  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ในหลวงของทุกคน) ทรงเป็นตน้แบบท่ีดีมากของดิฉันและทุก

คน  
ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีีวิตก็เหมือนบทเรียน ตอ้งใี้ี ีวิตจึงจะเขา้ใจ คุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจจะบอกเล่าสอนในส่ิงท่ี

เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งส่ิงท่ีควรท า อาจจะมีการบอกสอนในการด าเนินีีวติหลายๆอยา่งเพื่อเตือนสติ
เราไม่ใหเ้กิดความประมาท แต่ีีวติเรานั้นตอ้งเรียนรู้ตอ้งด าเนินต่อไปดงันั้นประสบการณ์การ
ใี้ี ีวติดว้ยตนเองนั้นส าคญัเราตอ้งเรียนรู้กบัส่ิงนั้นต่อไป  

 คุณ ญ21. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงได้ดีท่ีสุด คือ การเปรียบเทียบว่าแต่ละทางเลือกนั้น ทางเลือกไหนมี

ผลกระทบหรือความเส่ียงอะไรบา้ง ถา้มีความเส่ียงมาก ก็จะเตรียมแผนส ารองไว ้เผื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานด้วยแลว้ดีท่ีสุดคือกลุ่มท่ีแบ่งงานแบ่งหน้าท่ีกันท าอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบ

ระเบียบในท างาน และมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ถา้เกิดปัญหาในระหวา่งการ
ท างานก็พร้อมท่ีี่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหง้านออกมาสมบูรณ์  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย ท่ีทบัใจ คือ นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปีนัของเอสซีจี โดยทุกคนใน

องคก์รรับรู้และตอ้งปฏิบติัตาม ซ่ึงถา้พนกังานหรือผูบ้ริหารท าการคอร์รัปีนัจะรับโทษทาง
วนิยัของเอสซีจีรวมถึงโทษทางกฎหมาย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ภูมิใจท่ีสามารถหาเงินไดเ้อง โดยการขายของออนไลน์ แมจ้ะเป็นเงินจ านวนไม่มาก แต่ก็ท า
ใหรู้้คุณค่าของเงิน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจ ธุรกิจขายของออนไลน์ เพราะวา่เราสามารถขายตอนไหนก็ได ้ไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน 

ไม่ตอ้งไปนั่งเฝ้าร้าน เราสามารถท างานอย่างอ่ืนไปพร้อมกนัได ้และลูกคา้สามารถเขา้มาดู
สินคา้ตอนไหนก็ไดท่ี้ลูกคา้สะดวก โดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งเสียเวลาออกไปซ้ือของขา้งนอก  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกบัคนท่ีใหโ้อกาส รับฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน และมีความยติุธรรม  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบ คือ SCG เพราะวา่มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ง

มีการตอบแทนสังคม โดยการจดัตั้งมูลนิธิ เพ่ือสนับสนุนโครงการในดา้นต่างๆ อย่างเี่น 
โครงการดา้นการศึกษา  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบ คือ คุณทิม พิธา ล้ิมเจริญ เน่ืองจากเป็นคนี่างสงัเกตและรู้รายละเอียดของธุรกิจมากๆ 

และมีแนวคิดวา่ถา้เราสามารถเป็นผูก้  าหนดราคาของสินคา้เอง ก็จะสามารถหลีกเล่ียงสงคราม
ราคาได ้เพราะคนจะพุ่งเป้าไปท่ีคุณค่าท่ีสินคา้เรามอบให้มากกวา่ราคาในทอ้งตลาดทัว่ๆ ไป 
นอกจากนั้นคุณทิมสร้างความมัน่ใจให้กบัคนในบริษทั ดว้ยค ามัน่สัญญาอย่างหนักแน่นวา่ 
“ผมจะมากอบกูกิ้จการของบริษทัเองขอใหทุ้กคนี่วยท างานกบัผมก่อน” และใีเ้วลาเพียงแค่ 
3 เดือน ในการปลดหน้ี 100 ลา้น สู่เจา้ของธุรกิจพนัลา้นจากน ้ ามนัร าขา้ว  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพูดท่ีท าให้เปล่ียนพฤติกรรม คือ ถา้เราตั้งใจ ไม่มีอะไรท่ีท าไม่ได ้เพราะเี่ือว่าทุกส่ิงทุก

อยา่งเร่ิมตน้จากตวัเรา  
 คุณ ญ22. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเ ส่ียงท่ีคิดว่าตนเองท าได้ดี ท่ี สุด เป็นเ ร่ืองของการวางแผนการใี ้

เงินในแต่ละเดือน จะวางแผนวา่ไดเ้งินใีเ้ท่าน้ี มีภาระค่าใีจ่้ายเท่าไหร่ เหลือใีเ้ท่าไหร่ ส่วน
ใหญ่จะวางแผนวา่เหลือใีเ้ท่าไหร่หารจ านวนสปัดาห์ในเดือนนั้น จะไดจ้ านวนเงินท่ีใีไ้ดใ้น
แต่ละสัปดาห์และตอ้งมีวินยัในการใีเ้งินมากๆ ตอ้งบงัคบัตวัเองวา่ห้ามใีเ้กินเท่าน้ีเพ่ือท่ีจะ
ไดไ้ม่ใีเ้งินของสปัดาห์ถดัไป  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุด ถา้ในมุมมองท่ีเราเป็นผูต้ามีอบกลุ่มท่ีมีผูน้ าวางแผนการท างาน

เป็น รับฟังความคิดเห็นจากสมาีิก มีความยติุธรรม ไม่ล าเอียง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ถา้



56 
 

 
 
 

ในมุมมองท่ีเราเป็นผูน้ าีอบกลุ่มท่ีผูต้ามใหค้วามสนใจในการท างาน กลา้แสดงความคิดเห็น 
เพราะเคยมีประสบการณ์ท่ีเคยขอความคิดเห็นจากสมาีิกแต่ทุกคนเงียบ ไม่มีความคิดเห็น
ใดๆ ผลท่ีไดคื้อสุดทา้ยข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของเราคนเดียว ซ่ึงในการท างานจริงๆไม่ค่อย
เป็นผลดีเท่าไหร่  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เม่ือสมยัท่ียงัเป็นเด็กและตอนนั้นีอบเล่นเกมมาก กลบัจากโรงเรียนจะตอ้งเปิดคอมพิวเตอร์

เพ่ือเล่นเกมเกือบทุกวนั ท่ีบา้นเลยออกกฎว่าก่อนจะเล่นเกมไดต้อ้งทานขา้ว อาบน ้ าและท า
การบา้นให้เรียบร้อยเสียก่อน และเล่นเกมไดถึ้งเวลาเท่าน้ี ห้ามเล่นเกินน้ี โดยส่วนตวัท่ีีอบ
เพราะเป็นการฝึกวินยัให้ตวัเองไดแ้บบง่ายๆ คือถา้อยากเล่นเกมก็ตอ้งท าตามเง่ือนไขก่อน ซ่ึง
เง่ือนไขเหล่าน้ีลว้นเป็นประโยีน์แก่ตวัเองทั้งส้ิน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เม่ือประมาณ 2ปีท่ีแลว้ พี่สาวของดิฉันจะแต่งงาน และโดยส่วนตวัดิฉันีอบถ่ายภาพอยู่แลว้

และเคยรับงานบ้างเล็กน้อย พ่ีสาวเลยอยากให้ดิฉันถ่ายภาพ PreWeddingให้ ดิฉันดีใจและ
ภูมิใจมากท่ีมีคนไวใ้จให้ท างานส าคญังานหน่ึงในีีวิต พอผลงานท่ีออกมาไม่เพียงแต่ดิฉันท่ี
ภูมิใจ ส่ิงท่ีมีค่ามากกวา่นั้นคือพ่ีสาวและพี่เขยและคนรอบขา้งท่ีไดเ้ห็นผลงานี่ืนีอบและมี
ความสุขกบัผลงานของดิฉนั ท าใหค้วามรู้สึกของดิฉนัมนัมากกวา่ค าวา่ภูมิใจเสียอีก  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจท่ีีอบมากท่ีสุดหรือประทบัใจท่ีสุดคงไม่พน้ธุรกิจยานยนต ์เพราะเป็นคนท่ีีอบรถยนต์

มาก เวลามีรถยนตอ์อกมาใหม่ก็จะศึกษาขอ้มูลและเก็บรายละเอียด เวลามีคนมาปรึกษาวา่ควร
ออกรถยนตย์ีห่อ้ไหน รุ่นไหนดี อยา่งนอ้ยเราไดใ้ีค้วามรู้ท่ีเรามีในการี่วยเหลือคนอ่ืนไดบ้า้ง 
และท่ีคิดไวคื้ออยากท างานในสายน้ีเพราะคิดว่าเป็นงานท่ีเราท าแลว้น่าจะมีความสุขกบัมนั
มากท่ีสุด  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานร่วมกบัคนท่ีรู้หนา้ท่ีของตวัเอง มีการวางแผนการท างาน มีใจรักในการท างาน ไม่

เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน มีความยติุธรรม รับฟังผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เห็นแก่ตวั  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจต้นแบบของดิฉันคือ Facebook เพราะเร่ิมแรก Facebook เป็นแค่เครือข่ายหน่ึงท่ีใี้

ภายในมหาวิทยาลยัท่ีมาร์คเรียนอยู่ จนปัจจุบนักลายเป็น Social Network ท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุด เน่ืองจากผูใ้ีง้านสามารถใีง้านไดห้ลากหลาย ทั้งตั้งกลุ่มเพ่ือการท างาน เปิดเพจ
เพ่ือตั้งสมาคม หรือแมก้ระทัง่ใี ้Facebook ในเีิงพาณิีย ์ 

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : บุคคลต้นแบบคงหนีไม่พน้คุณพ่อของดิฉันเอง เพราะคุณพ่อสามารถท าหน้าท่ีได้หลาย
บทบาท ไม่วา่จะเป็นคุณพ่อ ผูบ้งัคบับญัีา ผูใ้ตบ้งัคบับญัีา แต่ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด คุณ
พ่อไม่เคยท าหน้าท่ีขาดตกบกพร่องเลย คุณพ่อเป็นตน้แบบให้ดิฉันในหลายเร่ือง เี่น การ
วางแผนในีีวติประจ าวนั คุณพอ่จะวางแผนเสมอวา่ในแต่ละวนัจะท าอะไรบา้งเพ่ือจดัเวลาให้
เป็นระเบียบ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ คุณพ่อจะมองปัญหาทั้งหมดก่อนวา่มีอะไรบา้ง ปัญหาใด
ใหญ่ ปัญหาใดเล็ก ปัญหาใดควรแกไ้ขก่อนและหลงั การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาี่วย
ให้การแกไ้ขปัญหาง่ายข้ึน และท่ีดิฉันอยากเป็นเหมือนคุณพ่อท่ีสุดคือคุณพ่อมีความเป็นผูน้ า
สูงมาก เป็นผูน้ าท่ีดี ยติุธรรม รักลูกนอ้ง ส่ิงท่ีคุณพ่อปฏิบติักบัทุกคน ท าให้ดิฉันไดเ้ห็นวา่ทุก
คนรัก เคารพและนบัถือคุณพอ่เี่นกนั  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : นิสยัของดิฉนัท่ีเป็นขอ้ดีจนบางทีกลายเป็นขอ้ดอ้ยก็คือเป็นคนแคร์ความรู้สึกของผูค้นอ่ืนมาก 

บางทีก็แคร์มากกวา่ความรู้สึกของตวัเอง เี่น ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีดิฉันรู้สึกวา่คนๆนั้นมีอาการ
และท่าทีแปลกๆ ดิฉันจะเร่ิมคิดว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า ดิฉันท าอะไรให้เขาโกรธเคือง
หรือไม่พอใจหรือเปล่า และเป็นแบบน้ีค่อนขา้งบ่อย จนมีคนคุยกบัดิฉันวา่ "บางคร้ังเราก็ไม่
จ าเป็นตอ้งแคร์ความรู้สึกของทุกคน เพราะถา้เราเก็บความรู้สึกของทุกคนมาใส่ใจ คนท่ีเหน่ือย
ใจ คนท่ีทุกขใ์จก็คือตวัเราเองโดยท่ีคนๆนั้นไม่ไดม้ารับรู้กบัเราดว้ยว่าเรารู้สึกอย่างไร" และ
บางทีมนัอาจท าให้ดิฉันไม่สามารถเดินไปขา้งหนา้ไดเ้ลยเพราะมวัแต่คิดมากกบัเร่ืองพวกน้ี 
ดิฉันรับฟังและลองไม่ใส่ใจกบับางเร่ืองท่ีคิดวา่มนัไม่ส าคญัและผลท่ีไดม้นัก็ท าใหดิ้ฉนัสบาย
ใจข้ึน  

 คุณ ญ23. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงท่ีคิดว่าดีท่ีสุดคือการประหยดั เน่ืองจากถา้เราใี้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย 

ปัญหาท่ีจะตามมาอาจเป็นการท าให้เกิดหน้ีสินโดยไม่รู้ตัว เม่ือเกิดหน้ีสินแลว้ก็ต้องเกิด
ดอกเบ้ีย ยิ่งเรามีหน้ีเยอะเท่าไหร่ ดอกเบ้ียก็จะทวีคูณมากข้ึนเท่านั้น ยิ่งในยคุปัจจุบนั ขา้วยาก 
หมากแพง เศรษฐกิจถดถอย เราก็ต้องใี้เงินมากข้ึน เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เราควร
ประหยดั ใีเ้งินกบัส่ิงท่ีจ าเป็น เดินตามรอยพระราีด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง ใี3้ส่วน ออม2ส่วน เราตอ้งรู้จกัอดออม จะไม่ท าให้เรามีหน้ีแลว้ ยงัมี
เงินเหลือเก็บเหลือใีไ้ดอี้กดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดคือกลุ่มท่ีท างานี่วยกนัทุกคน ต่างคนต่างแบ่งหน้าท่ีกนั แีร์

ความคิดเห็นกนั หรือถา้คนใดคนหน่ึงเสร็จก็มาี่วยคนท่ียงัไม่เสร็จ อาจท าใหง้านเสร็จเร็วข้ึน 
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เี่น มีการแบ่งกลุ่มกนั7คน คนในกลุ่มทั้งหมด7คนตอ้งมีงานทุกคน ไม่ว่าจะมากหรือนอ้ยก็
ตาม  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย ท่ีประทบัใจคือนโยบายของโฮมโปร โฮมโปรเป็นบริษทัท่ีเนน้ขายพวก

วสัดุ อุปกรณ์ตกแต่งบา้นหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใีห้ลายีนิด การบริการของพนกังานตอ้นรับ
ตั้งแต่ประตูทางเขา้ จะยกมือไหวค้นทุกเพศ ทุกวยั แมจ้ะมีอายุมากหรือน้อยกว่า พนักงาน
บริการดว้ยหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส เม่ือไปเดินซ้ือของไม่ตอ้งกลวัวา่จะหาอะไรไม่เจอ พนกังาน
ได้ยืนอยู่ทุกมุมเพ่ือให้เราสอบถาม เน่ืองจากทางโฮมโปรได้ให้ความส าคัญและพัฒนา
บุคลากรให้มีศกัยภาพในการท างาน มีความรับผิดีอบต่องานและลูกคา้ รวมทั้งมีความพอใจ 
ความสุข และความผกูพนัต่อโฮมโปร ท าใหท้ั้งพนกังานและลูกคา้มีความสุข  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉันภูมิใจท่ีครอบครัวของขา้พเจา้ไดรั้บรางวลัีนะเลิศ "พ่อตวัอยา่ง" ของระดบัจงัหวดั โดย

คุณปู่ไดเ้ป็นตวัแทนของระดบัอ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย โดยทางหมู่บา้นไดเ้ลือกครอบครัว
ดิฉันเป็นตัวแทนเพ่ือไปคดัเลือกให้เป็นตัวแทนของอ าเภอ มีหลายหมู่บ้านท่ีเขา้ร่วม แต่
ครอบครัวดิฉันก็ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานของอ าเภอ เน่ืองจากทางอ าเภอไดล้งพ้ืนท่ี
เพ่ือมาส ารวจว่าขอ้มูลท่ีเราส่งไปนัน่เป็นตามท่ีเราเขียนไปหรือไม่ ครอบครัวดิฉันเลยไดรั้บ
การคดัเลือก หลงัจากนั้นเม่ือเร่ืองถึงจงัหวดั ทางกระทรวงและวฒันธรรมของจงัหวดั ไดล้งพ้ืน
ท่ีมาส ารวจบา้นของดิฉนัอีกรอบ วา่ขอ้มูลท่ีส่งไปเป็นจริง และสุดทา้ยครอบครัวดิฉันก็ไดรั้บ
โล่ห์พระราีทานจากสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ว่าเป็นครอบครัวท่ีใี้ี ีวิตแบบเรียบง่าย อยู่อย่าง
พอเพียง บริเวณบา้นสะอาดร่มร่ืน ทุกคนในบา้นปฏิบติัธรรมสม ่าเสมอ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่เพ่ือน
บา้น ลูกหลานในครอบครัวประสบความส าเร็จทุกคน จึงท าใหข้า้พเจา้ภูมิใจและดีใจทีสุด  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ประทบัใจ ธุรกิจร้านอาหารคลีน เน่ืองจากในยคุสมยัน้ีมีอาหารประเภท fast food จ านวนมาก 

อาหารประเภทน้ีจะตอบโจทยลู์กคา้ไดดี้ในระดบัหน่ึง เพราะเป็นอาหารท่ีไดร้วดเร็วทนัใจ หา
ซ้ือง่าย สะดวก แต่อาหารประเภทน้ีค่อนขา้งท่ีจะท าให้เกิดโรค โดยเฉพาะโรคอว้น คนไทย
เป็นกันมากข้ึน อาหารคลีนี่วยให้คนท่ีต้องการจะลดน ้ าหนัก หรือต้องการท่ีจะได้รับ
ประโยีน์จากสารอาหารมากข้ึน ไดรั้บประทาน อาหารคลีนยงัี่วยป้งกนัการเกิดโรคได้อีก
ดว้ย เพราะอาหารคลีนส่วนมากจะเนน้ส่ิงท่ีมีประโยีน์มาก นอกจากคนอว้นจะทานแลว้ คนท่ี
ตอ้งการดูแลหุ่นใหเ้ฟิร์ม กระีบั ก็หนัมารับประทานอาหารคลีนมากข้ึน 

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : จากท่ีได้ท างานกับคนหลายรูปแบบท าให้ทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท่ีเราประทบัใจและอยาก 
ร่วมงานดว้ยคือ เพ่ือนท่ีี่วยงานเราดว้ยความเต็มใจ ทุ่มเทกบังาน ไม่ทะเลาะกนัเม่ืองานมี
ปัญหา คอยี่วยแกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เน่ืองจากท่ีบา้นเป็นร้านขายของี าทัว่ไป ธุรกิจร้านขายของี าอาจเป็นธุรกิจท่ีมีก าไรนอ้ย แต่

เป็นธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ขา้ทุกวนั ลูกคา้เวียนมาซ้ืออยู่ประจ า ท าให้มีเงินเขา้ครอบครัวทุกวนัๆ 
ร้านขายของี าสามารถเปิดกนัไดข้ายกนัง่ายแค่มีเงินลงทุนในการเปิดก็ท าไดแ้ลว้ ในีุมีน
หน่ึงๆมีร้านขายของี าอยูม่ากกวา่หน่ึงร้านแต่ก็ขายไดทุ้กร้านยิ่งมีร้านเยอะโอกาสท่ีลูกคา้จะ
เลือกก็มีเยอะ จึงตอ้งแข่งกันเองในพ้ืนท่ีตนเอง แต่เราก็สามารถบริการให้ลูกคา้ประทบัใจ 
ขยายกิจการไปเร่ือยๆท าให้ธุรกิจใหญ่ข้ึน ครอบครัวดิฉันจะเก็บเงินเป็นส่วนๆ ส่วนตน้ทุน 
ส่วนก าไร ส่วนใี ้ส่วนออม ท าใหก้ารจดัการภายในครอบครัวหรือท่ีร้านบริหารงานไดดี้  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบคือ คุณตนั ภาสกรนที หรือคุณตนั อิีิตนั บุคคลท่ีประสบความส าเร็จจากเคร่ืองด่ืมีา

เขียว ท่ีสามารถทะยานสู่ความเป็นท่ี 1ของตลาดเคร่ืองด่ืมีาเขียว เขาคือบุคคลท่ีมีมนัสมอง
แพรวพรายม่ีเหล่ียมคิดแง่มุมต่างๆท่ีน่าจะท าให้เราสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเร่ิมท า
ธุรกิจ ทั้งน้ีคุณตนัยงัเป็นนกัธุรกิจท่ีใครๆตา่งยดึเป็นตน้แบบในการท าธุรกิจ ท่ีส าคญัคุณตนัท่ีมี
ตน้ทุนในการท าธุรกิจท่ีเร่ิมจากศูนย ์แต่สามารถท าใหมี้อาณาจกัรเคร่ืองด่ืมีาเขียวเป็นแบรนด์
ีั้นน าของประเทศ คุณตนัเี่ือว่าส่ิงท่ีดีท่ีสุดยงัไม่เกิดและส่ิงท่ีดีกว่ามีโอกาสเกิดไดเ้สมอ มี
ความกลา้เส่ียง กลา้ลม้เหลว และคุณตนั ใฝ่รู้ - ทุ่มเท – อดทน อยูเ่สมอ จึงท าใหท่้านมีทุกวนัน้ี  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ี่างมนัเถอะ" ค าน้ีอาจจะดูฟังง่ายๆ ท าง่ายๆ แต่มนัอาจส่งผลเสียให้เรามาก ดิฉันีอบพูดวา่

ี่างมนัเถอะ จึงท าให้ติดเป็นนิสัย เลยคิดว่าอะไรก็ดูน่าจะง่ายไปหมด หรือเวลาท่ีท าอะไร
ไม่ไดแ้ลว้รู้สึกทอ้แทก็้จะีอบพูดวา่ี่างมนัเถอะ ท าให้เราแกปั้ญหาไม่ส าเร็จ ครอบครัวดิฉนั
จึงสัง่สอนวา่ โอกาสไม่ไดมี้มาใหเ้ราพบเจออยูบ่่อยๆ ถา้มวัแต่บอกวา่ี่างมนัเถอะ ีีวติก็จะไม่
พบความส าเร็จ   

 คุณ ญ24. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงในเร่ืองการลงทุนขายของออนไลน์ ปัจจุบนัการขายของออนไลน์ มีทั้ง

แบบสต็อคสินคา้และไม่ตอ้งสต็อคสินคา้ แต่ท่ีเคยขายนั้นตอ้งมีสินคา้เอง ก่อนท่ีจะลงทุนก็
พยายามศึกษาว่าขายสินคา้แบบน้ีจะดีไหม มีลูกคา้ตอ้งการสินคา้มากน้อยแค่ไหน ตอ้งลอง
ศึกษาดูก่อนนานๆ และเลือกสินคา้ท่ีคิดวา่ขายออกไดเ้ร็ว และไม่ตอ้งสตอ็คของเยอะ  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 



60 
 

 
 
 

ผู้ให้สัมภำษณ์ : ทีมท างานท่ีีอบ คือการท างานตอนเรียนปริญญาโทเทอมแรก ตอ้งมีการท างานร่วมกนั ส่วน
การน าเสนอนั้น อาจารยใ์ห้น าเสนอแบบใดก็ได ้เลยลองคุยกบัเพ่ือนวา่ เรามีคลิปวิดีโอท่ีเรา
ถ่ายท ากนัเองดีไหม เพ่ือนก็เห็นดว้ย และก็เร่ิมท างานกนั ทุกคนใหค้วามร่วมมือดีมาก เป็นงาน
ี้ินแรกท่ีเรียนปริญญาโท ผลออกมาก็เกินความคาดหมาย 

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบขอ้บงัคบัในการใีร้ถใีถ้นน คนส่วนใหญ่จะเคารพกฎกติกาดี คือ ให้รถในวงเวียนไป

ก่อน ขับี้าีิดซ้าย ยิ่งตอนน้ีถนนมิตรภาพบังคับให้ขับความเร็วไม่เกิด 80 ก็ท าให้รู้สึก
ปลอดภยับา้ง  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ความภาคภูมิใจคือ สอนใหเ้พื่อนๆและนอ้งๆขบัรถเป็น และกลา้ท่ีจะขบัออกถนน  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "เร่ืองท่ีประทบัใจ" ประทับใจธุรกิจขายของออนไลน์ ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งมีหน้าร้านเลย เรา

สามารถขายสินคา้ไดท้ัว่โลก  
ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบลูกคา้ท่ีคุยเขา้ใจง่าย ไม่เร่ืองมาก ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ธุรกิจตน้แบบ" ท่ีีอบตอนน้ีคือ ธุรกิจร้านตดัผมีายสไตล์วินเทจของเพ่ือน เพราะตอนน้ี

ผู ้ี ายเร่ิมใหค้วามสนใจกบัการดูแลตวัเองมากข้ึน เลยท าใหมี้ลูกคา้ี่ืนีอบและใีบ้ริการมาก
ข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "บุคคลตน้แบบ" คือ คุณพ่อค่ะ คุณพ่อเคยท ามาหลายอาีีพ ทั้งเป็นครู ท าธุรกิจส่วนตวัมาก็

มาก กวา่จะมาประสบความส าเร็จได ้คุณพอ่มีความพยายามและความอดทนจริงๆ  
ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ความทุกขอ์ยูก่บัเราไม่นานหรอก" ตราบใดท่ีเรายงัมีครอบครัว มีเพ่ือน พ่ีนอ้ง และมีก าลงัใจ

ดีๆ เร่ืองท่ีเราทุกขใ์จก็หายไป แลว้เปล่ียนเป็นความสุขแทน  
คุณ ญ25. 

ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงท่ีเห็นได้ี ดัเจนคือ เม่ือ 2ปีท่ีผ่านมา เป็นี่วงท่ีเร่ิมเรียนปริญญาโทใหม่ 

ท าให้บริหารเวลาไดอ้ยากข้ึน ส่งผลใหก้ระทบต่องานอดิเรกคือการขายเส้ือผา้ท่ีตลาดเปิดทา้ย 
มข. ท่ีท ามาเป็นเวลา4-5 ปี ท าใหไ้ดไ้ปขายบา้งไม่ไปบา้ง แต่ตอ้งเสียค่าเี่าลอ็คทุกเดือน เดือน
ล่ะ 1,890 บาท จึงตดัสินใจบอกร้านคา้ใกลเ้คียงวา่ หากถึงวนัขายของแลว้ เวลา 17.00 น. ยงัไม่
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เห็นเรามาขาย ฝากขายล็อคให้เลย ในราคาทุน แลว้จะมาเก็บเงินทีหลงั เป็นการบริหารความ
เส่ียงวา่ เม่ือใกลเ้วลาเราไปไม่ทนั ก็สบายใจวา่ไม่ตอ้งจ่ายค่าเี่าฟรีๆ ถึงแม่จะไม่มีก าไร แต่ก็
ไม่ขาดทุน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานด้วยแลว้ดีท่ีสุดคือกลุ่มเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกันี่วงปริญญาตรี เน่ืองจากท างาน

ร่วมกนัตั้งแต่ปี 1ในกลุ่ม 5 คน ค่อนขา้งเขา้ใจและไวใ้จซ่ึงกนัและกนั ท าใหม้ัน่ใจวา่งานท่ีจะ
ออกมานั้นจะไม่มีปัญหา เพราะแต่ละคนมีความี านาญคนละดา้น  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบ นโยบาย ท่ีประทบัใจ เป็นนโยบาย ของทางร้าน บาร์ บี คิว พลาซ่า เป็นร้านขาย

อาหารป้ิงย่าง บนห้างสรรพสินคา้ จะมีแคมเปญี่วงวนัแม่ ท่ีให้พนักงานแต่ละคนสลบักนั
หยุดงาน เพ่ือพาแม่มาทานอาหารท่ีร้านไดฟ้รี 1ม้ือ เม่ือไดดู้คลิปวีดีโอท่ีเป็นไวรัล เห็นภาพ 
ความสุขของคนบริการ ความสุขของลูกท่ีไดพ้าแม่ไปทานอาหารท่ีปกติ อาจไม่มีโอกาส จึง
ประทบัใจ เหมือนเขาใส่ใจพนกังานรวมไปถึงครอบครัวของพนกังานดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ในี่วงน้ีมีหน่ึงเร่ืองท่ีมีความประทบัใจ คือ ในเทอมน้ีมีเพ่ือนสนิทคนหน่ึงตอ้งลงเรียนวิีา

บญัีีใหม่อีกรอบ เขามาปรึกษาขอให้ี่วยติวให้ เห็นวา่เราพอเขา้ใจและสอบผ่านมา ทั้งท่ีเรา
ไม่เก่งจึงบอกว่า จะพยายามนะ แต่ก็ลืมๆไปบา้งแลว้ดว้ย เขาบอกว่าไม่เป็นไร เขาไวใ้จ เขา
บอกเวลาเราพดูเขาเขา้ใจและกลา้ถาม จึงได้ี ่วยติวเพ่ือน เท่าท่ีได ้ผลสอบออกมาเขาสอบผ่าน 
เขาโทรมาหาและเล่าดว้ยน ้ าเสียงดีใจและขอบคุณเรา จึงท าใหรู้้สึก ภูมิใจท่ีได้ี ่วยเพ่ือนแมจ้ะ
ไม่มากก็ตาม  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีประทับใจในตอนน้ีคือ การท าธุรกิจแบบออนไลน์ การท าโฆษณาของเฟซบุ๊ก ท่ี

ประทบัใจคือ เขาสามารถท าารเจาะกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น ีดัเจน สังเกตุจากการท่ี
ถา้เรา ไปกดถูกใจร้านคา้ประเภทใด ไม่นานร้านคา้ในแนวเดียวกนัจะเดง้มาหนา้ข่าวเฟซบุ๊ก 
เยอะมากๆ และมีมาเร่ือยๆ จึงรู้สึกสนใจ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกับคนประเภทท่ีมีความมัน่ใจในตัวเอง กลา้พูด กลา้แสดงความคิดเห็น และ

ยอมรับความคิดเห็นคนอ่ืน อาจเป็นเพราะส่วนตวัเป็นคนค่อนขา้งมัน่ใจในตวัเอง เม่ือตอ้ง
ท างานจะคนท่ีไม่ค่อยมัน่ใจในตวัเองจะอึดอดั และรู้สึกไม่สบายใจในขณะท างาน  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจท่ีสนใจ คือ ธุรกิจทีม บุรีรัมยย์ไูนเต็ด ของคุณเนวิญ สาเหตุท่ีสนใจ เพราะ แรกเร่ิมท่ีเขา

ท าการลงทุน หลายคนมองวา่เป็นการท าเพ่ือหาเสียง หรือเพ่ือกิจกรรมทางการเมือง แต่ต่อมา
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กลบัเป็นธุรกิจท่ีเรียกไดว้า่เปล่ียนเมืองบุรีรัมยไ์ปเลย ท าใหมี้เงินหมุนเวยีนจากการมาเยอืนของ
นกัท่องเท่ียว และการขายของท่ีระลึกต่างๆ ท าใหบุ้รีรัมยก์ลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทั้งประเทศอีก
ดว้ย ประกอบกบัเคยอ่านเจอบทสัมภาษณ์ท่ีคุณเนวิญ เคยกล่าววา่ วนัหน่ึงเขาจะท าให้คนทัว่
ประเทศใส่เส่ือทีมฟตุบอลของเขา และวนัน้ีเรารู้สึกวา่เขาท าไดจ้ริง  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบในีีวติหลายๆดา้น คือคุณพอ่ เน่ืองจากเติบโตมาพร้อมกบัเห็นเขาพยายามท าทุกอยา่ง

ทุกทาง ทั้ งท่ีไม่เคยมีความรู้ในดา้นนั้นๆมาก่อนก็ตาม เพียงเพราะเพ่ืออยากให้ทุกๆคนใน
ครอบครัวไดมี้ีีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน อดทนมาตลอด กลา้ท่ีจะท าอะไรท่ีทา้ทาย เพ่ือใหค้นท่ี
เขารักมีความสุข เขาไม่เคยทอ้หรือบ่นอะไรใหไ้ดย้นิเลยสกัค าเดียว  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เน่ืองจากเคยตามใจตวัเอง ท าอะไรตามความคิดของตวัเอง จนมีคนรอบขา้ง และหลายคน

พดูจาดูถูกวา่จะไม่ประสบความส าเร็จในทุกดา้น พอไดย้นิหนกัเขา้จึงทอ้ใจวา่ ท าไมมาพดูมน
ขณะท่ีไม่รู้จกัเราดี วนัหน่ึงคุณพอ่ไดเ้ดินเขา้มาหา และพดูวา่ “ป๊าไม่เคยดูถูกพลอย และไม่เคย
สอนลูกดูถูกตวัเองนะ เสียใจท่ีพลอยก็ยงัดูถูกตวัเอง” ประโยคน้ีพอไดฟั้ง จึงรู้สึกวา่ จริงสิ เรา
เองยงัดูถูกตวัเองเลย ไม่แปลกท่ีคนอ่ืนจะดูถูกเรา ท าให้ลุกข้ึนมาตั้งใจและท าตามแนวทาง
ตวัเองอีกคร้ัง และจากนั้นมา เม่ือมีปัญหาหรือเจอเร่ืองแยจ่ะนึกถึงค าพดูน้ีเสมอ  

 คุณ ญ26. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การบริหารความเ ส่ียงท่ีคิดว่าตนเองท าได้ดี ท่ี สุด เป็นเ ร่ืองของการวางแผนการใี ้

ีีวิต ดว้ยการท่ีอยู่ในสังคมท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงย ัว่ยุให้ประพฤติตนไปในทางท่ีดีและไม่ดีมีมาก 
และีีวิตในี่วงวยัรุ่นก็ไม่ไดใ้ี้ี ีวิตอยู่กบัครอบครัวมากเท่าไหร่เพราะอยู่โรงเรียนประจ า 
ตอ้งตั้งระเบียบวนิยัในตวัเองในหลายๆส่ิง เี่น เวลาอ่านหนงัสือ เวลาเรียน เวลาท ากิจกรรมใน
หอพกัเวลาท ากิจกรรมในโรงเรียน และลดความเส่ียงดว้ยการไม่สร้างปัญหาท่ีจะท าใหต้วัเองมี
ผลการเรียนและคะแนนจิตพิสัยในหอพกัท่ีไม่ดีดว้ยเี่นกนั เี่น การไม่เถลไถลเขา้เรียนตรง
ตามเวลา การไม่ต่ืนสายแลว้ลงจากหอพกัีา้ ไม่ท าผิดกฎระเบียบ ดูแลรับผิดีอบหนา้ท่ีของ
ตนเองใหไ้ดดี้ท่ีสุด  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ทีมงานหรือการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีีอบคือกลุ่มไส้กรอกปลา ตอนเรียนวิีา OM ท่ีทุกคนใน

กลุ่มรู้หนา้ท่ีตวัเอง เก่งหรือไม่เก่งอะไรนั้นไม่ส าคญัเท่ากบัการเปิดใจและการมีส่วนร่วมใหก้บั
คนในกลุ่ม เี่น แบ่งงานแลว้ทุกคนรับผิดีอบตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้การเอาใจใส่ต่องาน และ
การพยายามเรียนรู้ในส่ิงต่างๆท่ีแมไ้ม่เคยท ามาก่อน การไม่สร้างก าแพงอคติในใจของสมาีิก
ทุกคน  
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ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบท่ีประทบัใจ คือ กฎระเบียบของท่ีบา้น พอ่กบัแม่จะไม่หา้มปรามในดา้นการเรียนรู้

ประสบการณ์ต่างๆของลูกในี่วงวยัรุ่น เี่น การไปเท่ียวกบัเพ่ือน การคบเพ่ือนประเภทต่างๆ 
การเลือกเรียนวิีาท่ีตนเองีอบ และให้มีการเรียนรู้เองว่าอะไรควรท าไม่ควรท าโดยการ
สังเกตการณ์จากตวัอยา่งของคนแบบต่างๆท่ีอยูร่อบๆตวั วา่เขาไดรั้บผลอะไรจากการกระท า
นั้นๆโดยท่ีไม่ไดเ้อามาเปรียบเทียบกบัลูกตวัเอง ท าให้ลูกยอมรับกฎระเบียบต่างๆอยา่งเตม็ใจ
ไม่บงัคบั  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด คือ การเปล่ียนแปลงตนเองให้สามารถปรับตวักบัส่ิงต่างๆรอบตวัไดดี้ 

เี่น อาหารการกิน ีีวิตความเป็นอยู ่การท างาน สภาพแวดลอ้มต่างๆในสังคมเี่น ในตอนท่ี
เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆและเขา้ท างานท่ีธนาคารแห่งหน่ึงในจงัหวดับา้นเกิด ใครๆก็บอกวา่
งานหนกัมากและแม่ก็บอกใหล้าออกตั้งแต่สปัดาห์แรกของงานก็ไดมี้ความคิดวา่จะเรียนรู้จาก
การท างานน้ีไปก่อน เพราะการเรียนรู้ในองคก์รต่างๆนั้นเม่ือเขา้มาแลว้ก็ควรเรียนรู้ให้เขา้ใจ
ให้ถ่องแท ้แมง้านจะหนัก การใี้ี ีวิตดา้นต่างๆเปล่ียนแปลงไปทั้งหมด อะไรท่ีไม่เคยท าก็
ตอ้งท าใหเ้ป็น ตอ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้ เจอคนดีและไม่ดีก็ไม่ตอ้งปรับตวัใหส้ามารถท างานร่วมกนั
ได ้จนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการท างานดา้นต่างๆจนครบในการให้บริการในธนาคารและ
พบวา่ตนเองมีความสามารถในการท างานต าแหน่งอ่ืนมากกวา่จึงไดล้าออกมาเรียนต่อ ถือเป็น
ความภูมิใจท่ีไดล้าออกเพราะกลวัความล าบากแต่ไดใ้ีเ้วลาเพ่ือคน้พบตนเองมากกวา่  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจฉายหนังแบบโรงภาพยนตร์ส่วนตวัท่ีบ้าน(หนังใหม่เขา้พร้อมโรงภาพยนตร์ท่ีก าลงั

ขยายตวัในต่างประเทศ เพราะเป็นธุรกิจท่ีมีความแปลกใหม่และตอบสนองความตอ้งการของ
คนในปัจจุบนัไดจ้ริงๆ เราไม่ตอ้งไปเจอกบัปัญหารบกวนในการดูหนงัในโรงภาพยนตร์ ไม่
ตอ้งออกไปขา้งนอกบา้นท าให้มีเวลาใี้ี ีวิตกบัคนในครอบครัวไดม้ากข้ึน อยากกินอะไร
ระหว่างดูหนังก็กินได้ไม่มีข้อห้ามและดูก่ีรอบก็ได้ตามระยะเวลาท่ีซ้ือมา ท าให้ความ
ประทบัใจในการดูหนงัของเราเพ่ิมข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกบัคนดีมากกวา่คนเก่ง เพราะความเก่งนั้นสามารถฝึกฝนได ้แต่ความคิดดี ท าดี มา

จากจิตใตส้ านึก เวลาท างานกบัคนดีจึงมกัไดรั้บความสบายใจมากกว่าและเกิดความรู้สึกดี
มากกวา่ท างานกบัคนเก่ง 

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบ คือ ร้าน Eveandboyเน่ืองจากประสบการณ์ในการใีบ้ริการของตนเองท่ีเขา้ไป

ในร้านทีเดินไดไ้ม่ต ่ากวา่ 30 นาทีทั้งท่ีจดรายการสินคา้ท่ีจะซ้ือไปก่อนแลว้และมีความคิดว่า
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เป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูห้ญิงในปัจจุบนัไดจ้ริง เี่น ความหลากหลายของ
สินคา้เี่น สินคา้ท่ีอ่ืนยงัไม่มีขายแต่มีท่ีน่ี เี่น ลิปสติก4U2ท่ีจ  าหน่ายแค่ท่ี Eveandboyความ
หลากหลายของโปรโมีัน่เี่น ลดราคาถูกกว่าร้านอ่ืนๆ ท่ีจ าหน่ายเคร่ืองส าอางเหมือนกัน 
เม่ือก่อนเวลาซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีมีราคาถูกคนก็จะคิดถึงเจ้เล้ง แต่ตอนน้ีทุกคนจะคิดถึง 
Eveandboyแทนทั้ งท่ีมีจ านวนสาขาเพียงไม่ก่ีสาขาปัจจุบันมี 6 สาขา โดยเฉพาะสาขาใน
กรุงเทพท่ีมีโปรโมีัน่สินคา้ออกมาบ่อยมากและน่าซ้ือน่าดึงดูดให้ไปใีบ้ริการไดต้ลอดจน
บางทีเสียดายท่ีตวัเองไม่ไดอ้ยูก่รุงเทพ  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : พ่อกบัแม่ เพราะเป็นคนใกล้ี ิดท่ีสุดและเป็นตวัอยา่งในการด าเนินีีวิตให้ลูกๆเสมอในทุกๆ

ดา้น พ่อเป็นคนเถรตรงท่ีแมห้ลายๆคนท่ีท างานร่วมดว้ยจะไม่ีอบแต่ในความคิดของขา้พเจา้
พอ่เจ๋งมากท่ีพอ่ยดึถือความถูกตอ้งและความยติุธรรมเป็นหลกัและมาก่อนทุกส่ิงทุกอยา่ง โดย
ในยคุท่ีคนเป็นครูถูกหา้มตี ห้ามให้เกรดศูนยแ์ก่เด็กพ่อยงัคงเป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีครูอยา่งแทจ้ริง
เสมอผิดถูกว่าไปตามหลักการโดยพ่อจะปรับเปล่ียนวิธีการของตนเองให้เขา้กับยุคสมยั
มากกวา่ และแม่ แม่เป็นผูห้ญิงท่ีขา้พเจา้อยากเหมือนมากท่ีสุด แม่ไม่ใี่คนท่ีเห็นแลว้จะตอ้ง
พูดว่าสวยทนัที แต่แม่เป็นผูห้ญิงแกร่ง เป็นผูห้ญิงท่ีมีความสามารถไม่แพผู้ ้ี าย เป็นคนท่ียึด
มัน่ในความคิดและอุดมการณ์ของตวัเอง นอกจากน้ียงัเป็นคนตลกท่ีอยูด่ว้ยแลว้สบายใจซ่ึงส่ิง
น้ีเองท าใหแ้ม่สวยกวา่ผูห้ญิงคนไหนๆท่ีขา้พเจา้รู้จกัมา 

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : พ่อกบัแม่ เพราะเป็นคนใกล้ี ิดท่ีสุดและเป็นตวัอยา่งในการด าเนินีีวิตให้ลูกๆเสมอในทุกๆ

ดา้น พ่อเป็นคนเถรตรงท่ีแมห้ลายๆคนท่ีท างานร่วมดว้ยจะไม่ีอบแต่ในความคิดของขา้พเจา้
พอ่เจ๋งมากท่ีพอ่ยดึถือความถูกตอ้งและความยติุธรรมเป็นหลกัและมาก่อนทุกส่ิงทุกอยา่ง โดย
ในยคุท่ีคนเป็นครูถูกหา้มตี ห้ามให้เกรดศูนยแ์ก่เด็กพ่อยงัคงเป็นครูท่ีท าหนา้ท่ีครูอยา่งแทจ้ริง
เสมอผิดถูกว่าไปตามหลักการโดยพ่อจะปรับเปล่ียนวิธีการของตนเองให้เขา้กับยุคสมยั
มากกวา่ และแม่ แม่เป็นผูห้ญิงท่ีขา้พเจา้อยากเหมือนมากท่ีสุด แม่ไม่ใี่คนท่ีเห็นแลว้จะตอ้ง
พูดว่าสวยทนัที แต่แม่เป็นผูห้ญิงแกร่ง เป็นผูห้ญิงท่ีมีความสามารถไม่แพผู้ ้ี าย เป็นคนท่ียึด
มัน่ในความคิดและอุดมการณ์ของตวัเอง นอกจากน้ียงัเป็นคนตลกท่ีอยูด่ว้ยแลว้สบายใจซ่ึงส่ิง
น้ีเองท าใหแ้ม่สวยกวา่ผูห้ญิงคนไหนๆท่ีขา้พเจา้รู้จกัมา 

 คุณ ญ27. 
ผู้สัมภำษณ์ :  การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนท่ีไดว้างแผนส ารอง มีตั้งแต่แผน A แผน B แผนซี C เพ่ือป้องกนัการผิดพลาดให้น้อย

ท่ีสุดเน่ืองจากเวลาท างานคือการลงทุนเงินจ านวนมาก การวางแผนส ารองจึงจ าเป็นมาก เี่น 
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การถา้มีสบู่ 5000 กอ้น แผน A ตอ้งขายให้ใคร แผน B ถา้ขายไม่หมดตอ้งท ายงัไง แผน C ถา้
ไม่พอขายตอ้งเพ่ิมการผลิตส่วนไหน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กลุ่มคนท่ีไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน การแีร์ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั กลุ่มคนท่ีแบ่งปัน 

ต่างคนต่างี่วยกนัใหง้านส าเร็จ มีระบบในการจดัการ  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : มีคร้ังหน่ึงเคยไปท่ีประเทศญ่ีปุ่น กฎระเบียบของประเทศน้ีท่ีีอบมากท่ีสุดคือการตรงต่อเวลา 

จะนัง่รถไฟเวลา 13.54 น. ก็ตอ้งมาใหถึ้งก่อน 13.54 น. ไม่อยา่งนั้นตกรถไฟแน่ๆ เพราะประตู
รถไฟเปิดตรงเวลามาก ตามตารางรถไฟออก 13.55 น. ก็คือตามเวลานั้นเป๊ะๆ จึงท าใหรู้้สึกวา่ 
ถา้หากเราน ามาปรับใีท่ี้บา้นเราคงจะดีไม่นอ้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : จงัเป็นคนหดัถูกหดัผดิมาตั้งแต่ตอน ป.ตรี ท างานตั้งแต่ปี1เร่ิมจากการเฝ้าร้านเกม ปี2มาท างาน

เฝ้าร้านขายของี า ขายของเปิดทา้ย ปี3เป็นเด็กเสริฟ ปี4 ท าพิธีกร ท าร้านฟิตเนส พอเก็บเงิน
ไดก้อ้นเล็กๆ ป.โทปี1จึงเร่ิมมาลงทุนขายสบู่เป็นเจา้ของแบรนด์ ปรากฏวา่ขายดี ป.โทปี2จึง
เร่ิมเปิดโรงงานเพ่ือผลิตเองจากวนันั้นถึงวนัน้ีจากคนไม่มีอะไร จากคนท่ีมีเงินแค่หลกัร้อยใน
กระเป๋า หาเงินต่อเดือนไป ปัจจุบนั มีเงินลา้น ท าใหค้รอบครัวภูมิใจ ท าใหต้วัเองภูมิใจ วา่การ
ท่ีเราพยายามอะไรสกัอยา่งจะท าใหเ้ราประสบความส าเร็จ  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การขายของออนไลน์ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท าใหเ้กิดการฝืดเคือง ในการใีจ่้ายการ

คา้ขาย เกิดวกิฤติคนตกงานเป็นจ านวนมาก จึงเกิดการคิดวา่เม่ือคนตกงานคนจะไปท าอะไร จึง
เกิดการประทบัใจวา่ทุกคนีอบเล่นอินเตอร์เน็ต เล่นเเฟซบุ๊ก หากมีี่องทางท าให้แค่การเล่น
เป็นการหาเงินไดจ้ะท าใหค้นสนใจมากขนาดไหน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ีอบท างานกบัคนประเภท ค าพูดเป็นค าพูด จะเอาคือตอ้งเอา เี่น เม่ือลูกคา้บอกจองสินคา้ 

เม่ือมีสินคา้มาถึง แลว้เกิดการยกเลิก จะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้เน่ืองจากการสัง่สินคา้ในแต่
ละรอบจะสั่งผลิตให้ตรงกบัยอดจองเท่านั้น เม่ือมีสินคา้ตกคา้งอาจท าให้เราทุนจมได ้เพราะ
ในการสั่งสินคา้ของตวัแทนจะไม่มีการเก็บเงินมดัจ า จะเป็นการใจซ้ือใจเท่านั้น ถา้หากได้
ท างานกบัคนท่ีพดูค าไหนเป็นค านั้น จะท าใหไ้ม่เกิดเหตุการณ์ในลกัษณะน้ี  

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : Amway เพราะธุรกิจน้ีคือการบริหารคน เพ่ือหาผลตอบแทนใหไ้ดม้ากท่ีสุด การหาเงินโดยไม่

ตอ้งท างานปล่อยใหง้านหาเงิน การอบรมคนก่อนท างาน เน่ืองจากการขายของของจงัคลา้ยๆ
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กบัการท าธุรกิจแบบน้ี น่ีคือธุรกิจตน้แบบท่ีจะสามารถต่อยอดให้การขายของจงัง่ายข้ึน และ
ใหผ้ลตอบรับมากยิง่ข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตน้แบบคือ วรรณภา พวงสน เจา้แม่ธุรกิจเคร่ืองส าอางออนไลน์ เน่ืองจาก คุณวรรณภาคือ 

ผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะ อว้น น ้ าหนักประมาณ 80 กิโล แต่ส่ิงท่ีแปลกคือ คุณวรรณภาขายยาลด
น ้ าหนกั !! แต่คุณวรรณภาสามารถขายดิบดี มีเงินเป็นพนัลา้น แต่ส่ิงท่ีขายและภาพลกัษณ์กลบั
ตรงกนัขา้มไดอ้ย่างไร? ส่ิงท่ีแตกต่างคือ คุณวรรณภา ไม่ไดข้ายสินคา้ แต่จริงๆแลว้คือขาย
ตวัเอง บอกความเป็นตวัเองใหค้นรู้จกั การตลาดทั้งหมดคือการทุ่มใหต้วัเอง เพราะฉะนั้นไม่
วา่คุณวรรณภาจะขายอะไร ก็จะมีคนติดตาม และคนซ้ือเสมอ  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : "ทอ้เป็นถ่าน ผา่นเป็นเพีร" กวา่จะมาถึงจุดน้ีได ้คือผา่นอุปสรรคมามากมาย ทั้งการเอาใจคน

มากมายเป็นพนัๆคน การเจอปัญหาเร่ืองเงิน การถูกวา่กล่าว ทุกๆคร้ังคือเหน่ือยและเสียใจ แต่
เม่ือรู้จกักบัประโยคน้ีท าให้มีก าลงัในการฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย เพราะถา้อยากจะเป็นเพีร 
เราก็ตอ้งหา้มทอ้เด็ดขาด การเป็นผูน้ าคนเป็นร้อยๆ พนัๆ คนไม่ใี่เร่ืองง่าย แต่เราตอ้งท าใหไ้ด ้ 

 คุณ ญ28. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ขอ้น้ี คือ เวลาท่ีไปท่องเท่ียว จะไปเท่ียวไหน เราจะมีการเดินทางท่ีรอบคอบคิดค านวณหาตัว๋ท่ี

ถูก ท่ีพกัก็หาท่ีพกัใจกลางเมืองใกล้แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือลดค่าใี้จ่ายในส่วนท่องเท่ียงลง 
วางแผนล่วงหนา้ก่อนไปหลายเดือน เก็บเงินในส่วนท่ีจะเป็นค่าใีจ่้ายท่ีจะไปท่องเท่ียว แบ่ง
เก็บไวใ้นแต่ล่ะเดือน  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ี่วงเวลาน้ีเลยค่ะ ม่ีมาเรียนMBA เพราะไดม้าเจอกบักลุ่มท่ีมีความเป็นกนัเองทีมเวิคดี ี่วยกนั

ท างานอยา่งดี แบ่งงานกนั เวลาจะสอบก็มีการติวหนงัสือใหก้นัเป็นอยา่งดี  
ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : กฎระเบียบในโรงเรียน มหาลยั เี่น ตอนประถมครูจะให้นั่งเรียนท่ีเกเรท่ีสุด โง่ท่ีสุดเป็น

หัวหนา้ห้องเพ่ือให้นัง่เรียนคนน้ีมีความรับผิดีอบ มีเวลาวา่งนอ้ยลง และเวลาท่ีเพ่ือนคุยใน
ห้องหรือจะโดนเรียนเพ่ือนคนน้ีจะี่วยจบัตาดูเพ่ือนและมองออกวา่เพ่ือนจะเป็นยงัไงและท า
ใหเ้ด็กนกัเรียนคนน้ีอยูใ่นกฎระเบียบดีข้ึน  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : การสอบเขา้โรงเรียนในีั้นมธัยม ซ่ึงเป็นโรงเรียนประจ าจงัหวดัและมีนกัเรียนมาสมคัรกนั

มากข้ึนี่ือว่าเป็นโรงเรียนท่ีสอบเขา้ยากโรงเรียนหน่ึง เราสามรถสอบเขา้เรียนไดแ้ละไดอ้ยู่
หอ้งคิงอยา่งภาคภูมิใจ  
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ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เป็นคนท่ีีอบพวกของแบรนดนมดย์ี่หอ้ต่างๆมากและมีความรู้ในเร่ืองพวกน้ีค่อยขา้งมาก จึง

ไดป้ิ้งไอเดียจากเป็นคนซ้ือไดเ้ปล่ียนมาเป็นคนขายแทน เพราะเราซ้ือของบ่อยท าให้เรารู้จกั
แม่คา้หลายคนและไดร้าคาพิเศษอีกดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ต่อจากขอ้5เวลาท่ีขายของจะีอบมากลูกคา้ท่ีรู้เร่ืองในส่ิงของท่ีตวัเองอยากทั้งเร่ืองรุ่นและ

ราคาเป็นอยา่งดี. ไม่ถามอะไรมากมายดว้ย  
ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เวบ็อะโกดา้ท่ีขายเก่ียวกบัโรงแรม ท่ีพกัในประเทศไทยและต่างประเทศทัว่โลก และมีราคาท่ี

ถูกสุดถา้เทียบกบัเวบ็ต่างๆ  
ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณพ่อเป็นตน้แบบ เพราะพ่อไม่เคยอยู่เฉยๆเพ่ือได้เงินมา เป็นคนหัวธุรกิจคิดส่ิงต่างๆท่ี

น่าสนใจท าตลอดเวลา สู้ีีวิต เรียนหนงัสือจบแค่ ป.4 แต่คุณพ่อสามารถประสบความส าเร็จ
ได ้ตอนน้ีคุณพอ่มีธุรกิจถึง3ธุรกิจและประสบความส าเร็จในทุกธุรกิจอีกดว้ย  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ค าพูดท่ีวา่ เธอเป็นคนท่ีไม่มีประโยีน์ต่อส่ิงรอบขา้งเลย มนัเป็นค าพูดท่ีไดย้ินแลว้เราคิดเลย

ว่าเราต่องอยู่เฉยๆแบบน้ีต่อไปไม่ได ้เราตอ้งท าอะไรและมีประโยีน์มากกว่าน้ีท าให้คิดท่ี
อยากมาเรียนต่อและขยนัท างานมากข้ึน 

 คุณ ญ29. 
ผู้สัมภำษณ์ : การบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดท าอยา่งไร  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ตอนบริหารความเส่ียงไดดี้ท่ีสุดของดิฉันคงจะเป็นตอนจะสอบเขา้ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น 

ดว้ยความท่ีตวัดิฉนัไม่ค่อยเก่งวิี าค  านวณจึงตอ้งเลือกเรียนคณะท่ีเหมาะสมกบัความถนดัของ
ตนเองมากท่ีสุดเพ่ือให้สอบติดม.ขอนแก่นได้ คือ เลือกเป็นคณะทางมนุษย์ศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ท่ีไม่ไดเ้รียนวิีาค านวณเท่าไหร่ ดงันั้นสุดทา้ยดิฉันจึงไดเ้ลือกเรียนและสอบติด
ในคณะวทิยาการจดัการ สาขาการตลาด ม.ขอนแก่น ท่ีไม่มีวิี าค  านวณมากท่ีตวัดิฉนัไม่ถนดั  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : จะเป็นกลุ่มท างานตอนเรียนปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ ม.ขอนแก่น คือเป็นกลุ่มเพ่ือนท่ี

เป็นเพ่ือนสนิทกนัแลว้เป็นกลุ่มท่ีท างานดว้ยกนัตลอดตั้งแตปี่ 2ถึงปี 4 ท่ีดิฉนัรู้สึกวา่เป็นกลุ่มท่ี
ท างานดว้ยกนัแลว้ไม่รู้สึกกดดนั ไม่เครียด ต่างคนต่างแบ่งกนัท างานตามท่ีตนเองถนดัท าให้
ท างานดว้ยกนัแลว้รู้สึกมีความสุข มีความเขา้ใจกนั  

ผู้สัมภำษณ์ : กลุ่มท่ีท างานดว้ยแลว้ดีท่ีสุดเป็นอยา่งไร 
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ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉันประทบัใจกฎระเบียบของบา้นลุงของดิฉันท่ีอยูก่รุงเทพ ท่ีมีตั้งกฎของบา้นไวว้า่ ก่อนจะ
เขา้ไปในบา้นทุกคร้ัง ทุกคนตอ้งลา้งเทา้ใหส้ะอาดก่อนเสมอ เพ่ือไม่ให้เดินเทา้สกปรกเขา้ไป
ในบา้น ซ่ึงโดยปกติดิฉันจะไม่เคยเห็นบา้นไหนมีกฎระเบียบแบบน้ีมาก่อน ซ่ึงตวัดิฉันเองก็
รู้สึกประทับใจว่าเป็นกฎระเบียบท่ีดี ท่ีี่วยให้ทุกคนรู้จักรักษาความสะอาด เพ่ือี่วยให้
พ้ืนบา้นไม่สกปรก  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณภาคภูมิใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีดิฉนัภาคภูมิใจท่ีสุดในีีวิตคือ การท่ีไดดู้แลคุณยายก่อนท่ีจะเสียีีวติ ซ่ึงในีีวติของดิฉัน

ยงัไม่เคยดูแลพยาบาลใครท่ีป่วยหนกัใกลเ้สียีีวิต แต่ดิฉันได้ี ่วยดูแลคุณยายไม่วา่จะเป็นเี็ด
อุจจาระ ปัสสาวะ เี็ดตัว ป้อนข้าวให้ให้โดยท่ีไม่รู้สึกรังเกียจแม้แต่น้อยเพราะคุณยาย
ี่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ดิฉันจึงรู้สึกภูมิใจท่ีี่วยให้คุณยายไดมี้ความสุขยิม้ไดใ้นี่วงเวลาหน่ึง
ก่อนจะเสียีีวติ และแม่ก็ไดบ้อกกบัดิฉนัวา่ี่วยดูแลคุณยายไดดี้มากเลยท าใหดิ้ฉนัรู้สึกดี  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณประทบัใจอะไรท่ีสุด 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ส่ิงท่ีดิฉันประทบัใจท่ีสุดคือ ธุรกิจ เซเวน่ อีเลเวน่ เป็นธุรกิจหรือร้านสะดวกซ้ือท่ีมีส่ิงของทุก

อยา่งท่ีตอบสนองผูบ้ริโภคได ้รวมถึงเปิดตลอด 24 ีม. นอกจากน้ียงัมีการท าโปรโมีัน่อยา่ง
การะสมแสมป์แลว้แลกซ้ือส่ิงของหลายๆอย่างได ้รวมถึงซ้ือครบ 40 บาทไดรั้บสิทธ์ิแลกซ้ือ 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโปรโมีัน่การท าการตลาดท่ีดิฉนัีอบมาก จึงเป็นธุรกิจท่ีดิฉนัประทบัใจท่ีสุด  

ผู้สัมภำษณ์ : คุณีอบท างานร่วมกบัคนประเภทไหน 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ดิฉนัีอบท างานกบัคนท่ีมีความขยนั มีความรับผิดีอบ และมีความอดทน ดว้ยความท่ีดิฉนัยงั

ไม่เคยมีประสบการณ์การท างานจึงสามารถอธิบายไดถึ้งในการท างานร่วมกนักบัเพ่ือนท่ีเรียน 
ปริญญาโทดว้ยกนั ซ่ึงเป็นกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความรับผิดีอบสูงมากกนัทุกคน และตั้งใจท างานกนั
มากเม่ือมีงานกลุ่มท าดว้ยกนั ท าให้ี ่วยใหง้านกลุ่มนั้นมีผลงานออกมาดีอยา่งท่ีตั้งใจไว ้ 

ผู้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของคุณคือ  
ผู้ให้สัมภำษณ์ : ธุรกิจตน้แบบของดิฉันคือ ธุรกิจของ บริษทั ซีพีออล ์ท่ีเรียกไดว้า่ตอนน้ีเป็นบริษทัของไทยท่ี

สามารถท าธุรกิจจนสามารถขยายครอบคลุมการบริโภคของมนุษยไ์ดห้มด มีความส าคญัต่อ
การบริโภคของประีาีนเป็นอย่างมาก อย่างเี่นการมีฟาร์มไก่ของตนเอง ผลิตไข่ไก่ 
เน้ือสัตว ์อาหารแี่แขง็ เป็นตน้ รวมถึงการมีบริษทัในเครืออีกหลายบริษทั อยา่ง เซเวน่ทรูมูฟ 
เป็นตน้ ท่ีเรียกไดว้า่ปัจจุบนับริษทัซีพีออลเ์ป็นบริษทัท่ีมีการเจริญเติบโตข้ึนในทุกๆปี  

ผู้สัมภำษณ์ : คนท่ีคุณคิดวา่เขาเป็นตน้แบบของคุณคือใคร (เขาแตกต่างอยา่งไร) 
ผู้ให้สัมภำษณ์ : คุณตนั เจา้ของอิีิตนั ท่ีสามารถน าความรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่แลว้สร้าง ธุรกิจน าีา

เขียวอิีิตนัข้ึนมาใหม่ได ้แข่งกบั ยี่ห้อโออิีิ ท่ีตนเองเคยบริหารมาก่อน ท าให้ดิฉันรู้สึกว่า 
คนเราลม้แลว้ก็ลุกข้ึนมาใหม่ไดข้อแค่มีความพยายามและมีความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงๆ รวมถึง
ความรู้ความสามารถท่ีเก็บเก่ียวมาโดยตลอด ก็สามารถท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จไดจ้น
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ตอนน้ีน าีาเขียวอิีิตนั ก็ขายดีไม่แพย้ี่หอ้ โออิีิ รวมถึงมีการท าการตลาดท่ีท าให้ไดรั้บความ
สนใจจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เี่น การส่งรหสัใตฝ้าีิงโีคเพ่ือลุน้รับรถเบนซ์ เป็นตน้  

ผู้สัมภำษณ์ : ค าพดูหรือประโยค ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมของคุณได ้
ผู้ให้สัมภำษณ์ : เม่ือตอนท่ีดิฉนัเกิดอุบติัเหตุกระดูกท่ีเข่าแตกตอ้งผา่ตดัเขา้โรงพยาบาลเป็นเวลา 1สัปดาห์แลว้

หมอให้ดิฉันตอ้งกายภาพงอเข่าให้ได ้90 องศา เพื่อให้สามารถเดินใี้ี ีวิตไดต้ามปกติ ถึงจะ
อกจากโรงพยาบาลได ้แต่ดิฉันก็มีความรู้สึกปวดมากเวลาตอ้งงอเข่าเองให้ได ้90 องศา แลว้
ตอ้งท าอยา่งนอ้ยวนัละ 3 ีม. ซ่ึงดิฉนัปวดมากเลยไดแ้ค่วนัละ 1ีม.จนหมอตอ้งบอกวา่ อยาก
กลับบ้านไปไหม ถ้าอยากกลับบ้านก็ต้องท าให้ได้ ต้องตั้ งใจ ไม่อยากเดินได้เหรอ อยาก
กลายเป็นคนพิการท่ีเดินขาเขยกๆ เหรอ หมอบอกกบัดิฉันแบบน้ี จึงท าให้ดิฉนันึกฮึดสู้ข้ึนมา
ตอ้งกายภาพงอเข่าใหไ้ด ้90 องศาเพื่อใหส้ามารถเดินไดเ้ป็นปกติไม่เป็นคนพิการ แลว้ไดอ้อก
จากโรงพยาบาล  

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวกข 
ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ทีข่อรับค ำปรึกษำ 
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ประสบกำรณ์ กำรโค้ชเพศหญิง 
 ในการโค้ี น้ี นอกจากเพศท่ีเนน้ไปท่ีเพศหญิงแลว้ ไดแ้บ่งผูเ้ขา้รับค าปรึกษาเป็นทิศต่างๆเพ่ือคน้หา

เทคนิคการโค้ี ท่ีเหมาะสมในแต่ละทิศ 
 

 คุณ พ.(ทศิ หนู) 

กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 เร่ืองท่ีเราพดูคุยกนัอยูใ่นกรอบท่ีวา่ดว้ย แรงบนัดาลใจท่ีผลกัดนัใหอ้อกมาท าธุรกิจดว้ยตวัเอง  

กำรค้นพบ (Discovery)  

เดิมทีผูศึ้กษานั้นหมายหมัน่ว่าจะี่วยเป็นท่ีปรึกษาให้กบัคุณพิมพเ์น่ืองจากเธอถึงเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่จึง

คาดว่าเธอคงตอ้งการท่ีปรึกษาในทางธุรกิจอย่างแน่ เราเร่ิมตน้กันดว้ยค าถามท่ีว่าอะไรเป็นแรงบนัดาลใจให้

ส าหรับการมาเปิดร้านGreen W.H.ร้านน้ี เร่ืองราวทั้งหดเร่ิมตน้จากเธอยา้ยจากกรุงเทพกลบัมาท างานท่ีแถวบา้น 

โดยไดส้มคัรเขา้ท างานท่ีส างานขายของบริษทั U NARA เธอเราใหฟั้งวา่เธอมีเจา้นายท่ีดีมากและใหอิ้สระกบัการ

ท างาน โดยยดึท่ีเน้ืองานเป็นหลกั กล่าวคือเจา้นายของเธอนั้นไม่ค่อยจองจบัผิดวา่เธอจะเขา้งานก่ีโมง เขา้งานแลว้

จะตอ้งท างานตลอดเวลา ในทางกลบักนัเจา้นายของเธอกลบับอกว่า ถา้งานท่ีสั่งเรียบร้อยแลว้ จะนัง่เล่นเกม เฟ

ซบุ๊ก หรือดูซีร่ียก็์สามารถท าไดเ้ต็มท่ี ไม่ตอ้งมาแกลง้ท างานตลอดเวลาจนท าให้ตวัเองอึดอดัหรอก ในบางคร้ัง

เจา้นายยงัีวนคุยถึงเร่ืองซีร่ียเ์องเสียดว้ยซ ้ า นอกจากนั้นคนอ่ืนๆก็ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีเี่นน้ีดว้ยกนั  

อีกเร่ืองท่ีท าใหเ้ธอมีความสุขท่ีสุท่ีไดท้ างานกบัองคก์รน้ีก็คือการท่ีเจา้นายมีนโยบายท่ีดีอยา่งเี่น ก็แบ่ง

โบนสัจากการขายบา้นให้กบัพนกังานทุกคน ตัง่แต่แม่บา้นไปจนถึงผูจ้ดัการ โดยลดหลัน่กนัไปในแต่ละคนน่ียิง่

เป็นแรงจูงใจท่ีดีท่ีท าให้ทุกคนตัง่ใจท างานและดูแลลูกคา้ทุกคนตามหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสุด เี่น แม่บา้น

บริการน ้ าท าความสถานท่ีอย่างเต็มใจท่ีสุดเพ่ือให้ลูกคา้ประทบัใจ พนักงานออกแบบออกแบบภาพโฆษณาให้

หนา้ดึงดูดใจมากท่ีสุด 

 เธอเหล่าต่ออีกวา่ หลงัจากนั้นไม่นานเธอมีปัญหาเร่ืองความเห็นไม่ลงรอยกบัท่ีบา้น เธอจึงเลือกท่ีจะเดิน

ออกมาและเี่าหอพกัอยู ่ในขณะี่วงวนัหยดุ เธอไดไ้ปเดินเล่นท่ีสวนเกษตรแลว้สะดุดตากบัตน้แกว้เจา้จอมราว

กบัตอ้งมนตส์ะกด เธอเดินเขา้ไปสอบถามราคา พร้อมกบัการทราบข่าววา่ร้านขายตน้ไมก้ าลงัจะยา้ยออกในเวลา

อนัใกลน้ี้ เธอใีเ้วลาทบทวนอยูพ่กัใหญ่ เน่ืองดว้ยตน้แกว้เจา้จอมท่ีเธอปารถนาจะไดน้ั้นค่อนขา้งมีขนาดใหญ่ จึง

ล าบากต่อการขนยา้ยอีกทั้งในขณะนั้นเธอเองก็ออกมาอยูห่อ เธอจึงปรึกษากบัแฟนจนไดข้อ้สรุปท่ีว่าเธอจะเี่า

ร้านนั้นต่อเพ่ือเก็บตน้แกว้เจา้จอมไวท่ี้นัน่ก่อน จนเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนเธอตดัสินใจว่าจะตอ้งท าอะไรสัก

อยา่งดีกวา่ท่ีจะเสียเงินเี่าท่ีท้ิงไวแ้บบนั้น  

เธอปรึกษากับแฟนและเพ่ือนๆอยู่พกัใหญ่จนสุดทา้ยไดข้อ้สรุปว่า เธอจะสร้างร้านกาแฟท่ีน้ี เธอจึง

ตดัสินใจเรารถยนตซ่ึ์งเป็นทรัพยสิ์นเดียวท่ีเธอมีเขา้ค ้าประกนัในการกูเ้งินกอ้นออกมาเพ่ือท าร้าน โดยมีก าลงัใจ
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และแรงผลกัดนัจากเจา้นาย โดยเจา้นายเธอกล่าวว่าน้ีจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับเธอ และดีกว่าการท่ี

เจา้นายของเธอจะส่งเธอเขา้เรียน MBA เพราะน้ีคือีีวติจริงมนัจะเป็นประสบการณ์ท่ีล ้าค่าท่ีสุด ไม่ตอ้งกลวัวา่จะ

ลม้เพราะมนัจะดีกว่าถา้เธอลม้ตัง่แต่ตอนน้ีและเรียนรู้ท่ีจะลุกข้ึน เธอเร่ิมตอนน้ีเธอไดเ้ปรียบกว่าคนอ่ืนเพราะมี

เวลามากกวา่ ในขณะท่ีแฟนท่ีสถาปนิกเธอี่วยเหลือโดยการออกแบบร้าน เพ่ือนของเธอท่ีทราบข่าวี่วยสอนสูตร

ีงนมีงน ้ าให้โดยไม่เรียกรองส่ิงใดตอบแทน เพ่ือนท่ีขายตน้ไมน้ าตน้ไมม้าี่วยตกแต่งร้าน เพ่ือน(ผูศึ้กษา)ท่ีมี

ทกัษะการใีอุ้ปกรณ์ครัวและเคยท างานในร้านนมมาก่อนสอนทกัษะการใีอุ้ปกรณ์ให้ รุ่นพ่ีท่ีท างานไมด้้วย

เลเซอร์ ท าป้ายร้านให ้ท าเขียงใหเ้ป็นของขวญั จนทุกอยา่งเป็นรูปเป็นร่างข้ึนและนัน่ก็เป็นเหตุผลท่ีท าใหเ้ธอปรับ

ความเขา้ใจกบัท่ีบา้นดว้ยเี่นกนั ตน้แกว้เจา้จอมถูกยา้ยกลบับา้นเพ่ือน าลงดินและร้านก็ถูกสร้างสรรคอ์อกมาอยา่ง

ลงตวัท่ีสุดราวกบัท่ีวาดฝันเอาไว ้ 

วนัเปิดร้านเพ่ือของแม่เธอคือคนท าพิธีเปิดร้านให้อยา่งเรียบง่ายโดยการจุดธูปบอกเจา้ท่ีเจา้ทางแลว้ใี้

ทองค าเปลวเจิมลงท่ีร้านใหเ้พราะค าอวยพร ไม่มีพรใดจะส าคญัไปกวา่พรของพอ่กบัแม่อีกแลว้ เม่ือเปิดร้านเพ่ือน

ท่ีรู้จกัคนเยอะๆ แนะน าให้ทุกคนมาลองเคร่ืองด่ืมสุดพิเศษของร้าน ร้านของเธอถูกบอกเล่าปากต่อปากออกไป

เร่ือยๆ ลูกคา้ท่ีประทบัใจในบรรยากาศร้านไดแ้บ่งปันบรรยากาศในร้านจนเป็นทีสนใจมาข้ึนเร่ือยๆ จนท าใหเ้ธอ

ตอ้งเลือกวา่จะท าอยา่งไรกบัร้านและงานประจ าของเธอ เธอเลือกท่ีจะเดินเขา้ไปปรึกษากบัเจา้นายของเธอ และ

ดว้ยความมีเมตตาของเจา้นายและลกัษณะงานของเธอ เจา้นายของเธอจึงอนุญาตใหเ้ธอสามารถมาท างานท่ีร้านได ้

โดยส่งงานผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต จึงท าใหเ้ธอสามารถท่ีร้านและงานประจ าท่ีรักต่อไป เธอกล่าวท้ิงทา้ยไวว้า่

น้ีเป็นร้านแรกของเธอ แต่มนัจะไม่ใีร้้านสุดทา้ย เม่ือเธอท าให้มนัมัน่คงและพร้อมเม่ือไหร่ เธอจะกา้วสู้กวา้งท่ี

ยิง่ใหญ่ข้ึนอีกโดยขยายร้านของเธอสู่กลุ่มลูกคา้และสถานท่ีใหม่ 

กำรสร้ำงฝัน (Dream) 

ท าให้เร่ืองราวของเธอเป็นแรงผลกัดนัและแรงบนัดาลใจให้กบัผูห้ญิงคนอ่ืนๆ ไดลุ้กข้ึนพฒันาตวัเอง

และกลา้ท่ีจะก้าวไปสู่ีีวิตท่ีประสบความส าเร็จแลว้มีความสุขต่อไป โดยอา้งอิงและเี่ือมโยงกบัทฤษฎีหรือ

แนวคิดทางAI ซ่ึงเร่ืองราวของเธอนั้นท่ีเธอกา้วมาถึงจุดน้ีไดก็้เพราะ ทฤษฎีจุดพลิกผนั (Tipping Point) โดยท่ีเธอ

พึงจะรู้ตวัเม่ือไดมี้โอกาสไดพ้ดูคุยกบัผูศึ้กษา   

กำรออกแบบ (Design) 

บอกเราเร่ืองราวน้ีใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจ และกระตุน้ให้ผูท่ี้รับค าปรึกษามองหา สามคนไม่ธรรมดาท่ีอยู่

รอบกายของเคา้และขอความี่วยเหลืออยา่งเหมาะสมเพ่ือใหส้ามารถ สร้างโอกาสท่ีดีใหก้บัผูรั้บค าปรึกษาเองบา้ง   

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

แบ่งปันเร่ืองราวของเธอให้กบัเพ่ือนๆ ในีั้นเรียนฟังเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ โดยเร่ืองราวนั้นมีพลงั

มากมายกระทบใจใหเ้พ่ือนในีั้นเรียนนั้นถึงกบัหลัง่น ้ าตาดว้ยความซาบซ้ึง 
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 คุณ น.(ทศิ กระทงิ) 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 กรณีน้ีคุณ น. เธอเขามาปรึกษาดว้ยปัญหาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัคนรอบตวัในท่ีท างานซ่ึงท าให้เธอ

ไม่ค่อยมีความสุขกบัส่ิงท่ีท าอยู ่

กำรค้นพบ (Discovery) 

คุณ น. เธอเล่าให้ฟังวา่เธอไดรั้บการเลือนต าแห่งให้สูงข้ึน มีความรับผิดีอบมากข้ึน ท าให้เธอไม่ค่อย

สบายใจและออกจะล าบากใจมากกวา่ภูมิใจ เธอรู้สึกเหน่ือยหายใจทุกคร้ังท่ีตอ้งต่ืนไปท างาน เน่ืองดว้ยภาระงานท่ี

มีมารกข้ึน ซ ้ าร้ายยงัตอ้งเปล่ียนหวัหนา้งานคนใหม่ ซ่ึงยิง่ท าใหทุ้กอยา่งดูเลวร้ายลงไปเม่ือหัวหนา้งานของเธอนั้น

ไม่เขา้ใจเธอเลย เธอเล่าต่อวา่ ใหทุ้กคร้ังท่ีโดนลูกคา้ต านิเธอแทบจะไม่เคยเก็บมาใส่ใจจนเป็นทุกข ์แต่การท่ีลูกคา้

ร้องเรียนแลว้คนท่ีเป็นหัวหน้าโดดเดียวเธอ ปล่อยให้เธอตอ้งเผีิญหน้ากบัปัญหาเพียงล าพงัน้ีมนัสร้างแผลท่ี

ยิ่งใหญ่ข้ึนภายในจิตใจของเธอ น าไปสู่การแสดงออกประีดประีนัมากมายเพ่ือท่ีจะ ส่ือไปถึงหัวหนา้งาน แต่

ในทางกลบักนัแทนท่ีหวัหนา้จะเรียกเธอเขาไปพดูคุยเพ่ือแสดงทศันะต่อกนั และบอกเล่าถึงปัญหา กลบัมองวา่เธอ

ท าหนา้ท่ีไดบ้กพร่อง ท าใหปั้ญหายิง่บานปลายจนยากจะเยยีวยาเพราะเธอตอ้งการจะลาออก 

กำรสร้ำงฝัน (Dream)  

การสร้างฝันร่วมกนันั้น ผูศึ้กษาปรารถนาใหคุ้ณ น. สามารถเขา้ใจหวัหนา้งานมากข้ึนแลว้มีความสุขกบั

งานมากข้ึน  

กำรออกแบบ (Design) 

การออกแบบร่วมกนัหรือการให้ค  าปรึกษานั้น ผูศึ้กษานั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไดส้องส่วน คือ 

ความไม่เขา้ใจระหวา่งคุณ น. และหวัหนา้งาน และ ความทุกขท่ี์เกิดจากความรับผิดีอบในงานท่ีมีมากข้ึนทั้งท่ีเธอ

ยงัไม่พร้อม ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าใหเ้ธอรู้จกักบั สตัวส่ี์ทิศและสภาวะไหลล่ืน เพ่ือท าใหเ้ธอเห็นมุมมองท่ีต่างออกไป 

และเขา้ใจกบัเร่ืองราวท่ีก าลงัเผีิญหนา้อยูม่ากยิง่ข้ึน 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

เล่าเร่ืองสัตวส่ี์ทิศ โดยจากการวิเคราะห์แลว้ตวัคุณ น. มีความเป็นกระทิงสูงมาก ใจร้อนพูดจาโผงผาง

และตรงเกินไป จึงท าใหดู้กา้วร้าว อนัเป็นน ามาซ่ึงความไม่เขา้ใจกบัหวัหนา้งานท่ีเป็นหนู ดัง่นัน่จึงอธิบายการเขา้

หนา้กลุ่มคนประเภทหนูวา่จะตอ้งเป็นการเขา้หาโดยนอบนอ้ม และเป็นมิตรมากกวา่การเขาไปพดูตรงๆ เี่น พ่ีคะ

หนูไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองน้ีเลยค่ะ รอบวนอธิบายอีกทีไดไ้หมคะ หรือ พ่ีคะลูกคา้มีปัญหาแบบน้ีค่ะ พ่ีว่าหนูควรท า

แบบน้ีดีไหมคะ โดยใีน้ ้ าเสียงท่ีอ่อนนอ้มให้มากท่ีสุด เพ่ือแสดงถึงความเป็นมิตรและเรียนรู้ลกัษณะพ้ืนฐานเพ่ือ

ท าความเขา้ใจ 

ส่วนเร่ืองความรับผิดีอบต่องานท่ีมีมากข้ึนนั้ น ผู ้ศึกษาได้แนะน าให้เธอรู้จักกับ  The Flow อัน

ประกอบดว้ยปัจจยัสองประการคือ ความทา้ทาย (Challenge) กบัทกัษะ (Skill) โดยสะถานะการของเธอตอนน้ีคือ
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การท่ีความทา้ทายมีมากข้ึนแต่ตวัเธอเองยงัปรับตวัไม่ทนัจึงท าใหเ้ธอไม่มีความสุขในงานท่ีท า ดงันั้นจึงแนะน าให้

เธอลองสังเกตดูว่าคนท่ีโดนยา้ยต าแหน่งข้ึนมาเหมือนกนักบัเธอหรือคนท่ีอยู่ในต าแหน่งน้ีอยู่ก่อนแลว้ เขาท า

อยา่งไรถึงอยูใ่นต าแหน่งน้ีไดน้านและมีความสุข เพราะเธอจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทกัษะเพ่ือใีใ้นการรับมือความทา้ยท่ี

สูงข้ึน 

  

คุณ บ.(ทศิ หม)ี 

กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 คุณมีปัญหาในดา้นการแสดงออกและการขาดพลิกแพลงสถานกรณีเพื่อเอาตวัรอด 

กำรค้นพบ (Discovery) 

คุณบ. เป็นคนท่ีข้ีอายมากจะในบา้งคร้ังแสดงออกไปถึงขั้นขาดความมัน่ใจในตวัเอง เธอมกัจะพูดเสียง

ในล าคอเสมอ เม่ือตอ้งออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะจนเกิดอาการต่ืนตระหนก มือเยน็น ้ าเสียงสั่นเครือ ไปจนถึง

พดูจาติดขดั ท่ีหนกัท่ีสุดคือการท่ีร่ายกายสัน่เทาราวกบัจะเป็นลมีกั นัน่เป็นอาการท่ีผูศึ้กษาพบแลว้รู้สึกตกใจมาก 

นอกเหนือจากนั้นการท่ีไม่กลา้แสดงออกของเธอยงัส่งผลใหเ้ธอพลาดโอกาสดีๆ เพียงเพราะเธอเลือกท่ีจะรอตาม

ค าบอกแทนท่ีจะติดตามข่าวสาร ดงัเร่ืองท่ีเธอเล่าใหฟั้งวา่ คร้ังหน่ึงเธอไดติ้ดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือเสนอหวัขอ้

งานท่ีสนใจ อาจารยท่ี์เธอเลือกแจง้วนัเวลาใหร้อ เธอเลือกท่ีจะรอแทนท่ีจะหาอาจารยท่์านอ่ืนท่ีสามารถใหค้  าตอบ

ท่ีเร็วกว่า และเม่ือถึงเวลาท าให้เธอพลาดท่ีจะได้อาจารยท่์านนั้นเป็นท่ีปรึกษาเน่ืองด้วยอาจารย์สามารถรับ

นกัศึกษาไดใ้นจ านวนจ ากดั 

กำรสร้ำงฝัน (Dream)  

ส่ิงท่ีผูศึ้กษาและคุณ บ. ตอ้งการจะเปล่ียนแปลงนั้นคือความกลา้แสดงออก และการคิดนอกกรอบเพ่ือ

การเอาตวัรอด 

กำรออกแบบ (Design) 

 การออกแบบร่วมกนัหรือการใหค้  าปรึกษานั้น ผูศึ้กษานั้นวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาไดส้องส่วน คือการ

แสดงออกต่อหนา้ีุมีน และการเป็นคนท่ีเถนตรงเกินไป ดงันั้นผูศึ้กษาจึงท าให้เธอรู้จกักบั สัตวส่ี์ทิศและการ

พฒันาบุคลิกภาพ เพ่ือท าใหเ้ธอเห็นมุมมองท่ีต่างออกไป และพฒันาบุคลิกภาพของเธอใหม้ัน่ใจในตวัเองมากข้ึน 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ส่ิงท่ีเร่ิมท าดว้ยกนัอย่างแรกเลยคือการฝึกพูดเสียงดงั กระตุน้ให้เธอพูดเสียงดงัข้ึนโดยการถามซ ้ าๆ

เหมือนกบัวา่ไม่ไดย้นิท่ีเธอพดูจนกวา่เธอจะพดูไดด้งัข้ึน ส่วนท่ีสองคือการใหเ้ธอลองกลบัฝึกพดูหนา้กระจกดว้ย

เสียงบท่ีฝังีดั และเม่ือเวลาผ่านไปเถอะสามารถพูดเสียงดงัข้ึนกบัผูศึ้กษาแบบเป็นไปโดยธรรมีาติ แต่ในส่วน

ของการผูต้่อหนา้ีุมีนนั้นยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันาท่ีเป็นไปในทางท่ีดี 
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 ในส่วนมุมมองจากทฤษฏีสัตวส่ี์ทิศนั้น คุณ บ. เป็นหมีอยา่งเห็นได้ี ดั ซ่ึงจะยึดถือในกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัดจนเหมือนการมาองภาพรวมหรือการมองหาแผนส ารองความเส่ียง ดงันัน่มุมมองท่ีเธอยงัขาดไปคือการ

มองให้เห็นอนาคตกวา้งๆแลว้อินทรี ดงัน้ีกระตุน้ให้ลองท าส่ิงท่ีต่างจากท่ีเคย หรือการพาไปเปิดประสบการณ์

ใหม่ๆหรือท่ีเรียกอยา่งกนัเองวา่การพาหมีออกจากถ ้า จะกระตุน้ให้เขาไดเ้จอประสบการณ์ใหม่ๆและน าไปสู่การ

รมองโลกท่ีต่างออกไป 

 

คุณ ป. (ทศิ หม)ี 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 ขอบเขตเร่ืองของคุณ ป. นั้นก็เป็นเร่ืองความสุขในการท างานเี่นกนักบัคุณ น. แต่จะต่างก็ตรงท่ี คุณ ป. 

มีปัญหาท่ีเกิดจากภายในจิตใจ  

กำรค้นพบ (Discovery) 

คุณ ป.ีอบเล่าใหฟั้งวา่ เธอมีความทุกขใ์จท่ีเกิดจากงานท่ีท าอยู ่จนส่งผลใหเ้ธอขอลาป่วยบ่อย เพ่ือท่ีจะ

หยดุงาน จนสุดทา้ยร่างกายเธอตอบสนองต่อสภาวะจิตใจของเธอ โดยการกระตุน้ใหร่้างกายป่วยข้ึนจริงๆอยา่งไม่

ทราบสาเหตุอยูห่ลายคร้ัง เม่ือเป็นเี่นนั้นท าใหเ้ธอจ าเป็นตอ้งลางานบ่อย จนกระทบต่อการท างาน เม่ือถามลึกลง

ไปถึงเหตุผลท่ีส่งผลให้ไม่อยากไปท างานนั้นมาจากอะไร เธอเล่าต่อวา่เหตุผลมาจากว่าเธอไม่มีความสุขในการ

ท างานเลย ทั้งทัง่ก่อนหนา้น้ีเธอมีความสุขมากกวา่น้ี ผูศึ้กษาถามเธอต่อวา่ แลว้ในคร้ังนั้นทีเธอยงัมีความสุขอยูเ่กิด

อะไรข้ึนแลว้ตอนน้ีมนัต่างไปอย่างไร เธอนัง่นึกอยูพ่กัใหญ่ แลว้ก็ตอบออกมาว่า ก่อนหนา้น้ีเวลาท่ีเธอมีปัญหา

เธอสามารถเลาให้เพ่ือร่วมงานฟังเพ่ือแบ่งปัญหาเร่ืองราวให้กันและกันฟังตลอด แต่ี่วงหลงัมาน้ีเพ่ือนท่ีเคย

แบ่งปันเร่ืองราวกลบัทยอยลาออกกนัไปสุดทา้ยแลว้เธอจึงไม่เหลือใครท่ีใหแ้บ่งปันปัญหา เลยท าใหเ้ธอไดแ้ต่เก็บ

เร่ืองราวปัญหาต่างๆไวจ้นเกิดความเครียดในท่ีสุด  

กำรสร้ำงฝัน (Dream)  

จากการพูดคุยกนัหลายคร้ังผูศึ้กษาไดค้นพบวา่เธอมีทกัษะการรับมือลูกคา้ท่ีสูงมากดงันั้น จึงจะเลือกท่ี

น าเอาความสามารถของเธอมาสร้างความสุขใหก้บัเธอและกระตุน้ใหเ้ธออยากไปท างานทุกวนั 

กำรออกแบบ (Design) 

การออกแบบร่วมกนัหรือการใหค้  าปรึกษานั้น ผูศึ้กษานั้นวเิคราะห์สาเหตุและแนะน าใหเ้ธอรู้จกักบัThe 

Flow อนัประกอบดว้ยปัจจยัสองประการคือ ความทา้ทาย (Challenge) กบัทกัษะ (Skill) และจุดพลิกผนั ท่ีกล่าวถึง

ผู ้ี ่วยเหลือ 3 ประเภท คือ ผูเ้ี่ือมโยง ผูรู้้ นกัขาย เพ่ือใหเ้ธอมีความสุขกบัการท างานและขอรับความี่วยเหลือไป

ถูกคน 
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กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ส่ิงท่ีท าให้เป็นจริง อนัดบัแรกอธิบายให้เธอเขา้ใจก่อนว่าเธอมีทกัษะความสามารถสูงเพียงใดโดยการ

อธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัสภาวะล่ืนไหลในการท างาน เป็นเพราะเธอมีทกัษะในการท างานและรับมือสูงอยูแ่ลว้ ท่ี

เกิดความไม่สบายใจเป็นเพียงไม่มีความทา้ทายในงานท่ีท าอยูเ่น่ืองจากลกัษณะงานท่ีท าอยู่มีลกัษณะเป็นระบบ

และขั้นตอนเดิมๆ ท าซ ้ าๆ ซ่ึงท าให้ภาวะเบ่ือหน่ายและไม่มีผูค้นให้คอบระบายเพ่ือปรับทุกข ์จึงท าให้เกิดเป็น

ความเครียดสะสม ดงัน้ีเธอความหาส่ิงแปลกใหม่ในงานท่ีท า ทั้งน้ีการแนะน าจึงเป็นการใหเ้ธอลองเปล่ียนเวลาเขา้

งาน เพราะเธอจะไดเ้จอกบัลูกคา้กลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาใีบ้ริการ ซ่ึงท าให้เกิดความทา้ทายในีีวิตท าให้ีีวิตเธอดูมี

สีสนัมากข้ึน 

 ในส่วนของปัญหาท่ีเผีิญอยูน้ี่ไดแ้นะน าให้เธอแยกประเภทปัญหาออกเป็นสามประเภท คือประเภท

ปัญหาท่ีตอ้งการผูเ้ีียวีาญเฉพาะเร่ืองในการแกไ้ข หรือประเภทท่ีตอ้งการทกัษะในการโนม้นา้วใจ และสุดทา้ย

เม่ือหาผูท่ี้เีียวีาญเฉพาะหรือคนท่ีี่วยโนม้นา้วไม่ได ้ก็ตอ้งมองหาผูท่ี้จะเี่ือมโยงเธอเขา้ไปหาคนเหล่านั้นใหไ้ด ้

และให้เธอเร่ิมมองหาคนรอบตวัท่ีมีความสามารถในดว้ยต่างๆ เพ่ือเตรียมไวส้ าหรับการแกปั้ญหาท่ีจะตามมาใน

อนาคต 

 แต่อยา่งไรก็ตามเธอกลบัมาเล่าใหฟั้งภายหลงัวา่ หลงัจากท่ีเธอไดย้า้วเวลาไปท างานในี่วงเวลาท่ีเีา้ข้ึน 

เธอมีความสุขกบัการไปท างานมากข้ึน เธอลาป่าวนอ้ยลง และในบางเดือนเธอไม่ลาเลยเธอเจอกบัลูกคา้ท่ีมีความ

หลากหลายมากข้ึน และมีเวลาในี่วงเยน็ไปสังสรรค์กบัเพ่ือนกลุ่มใหม่และแบ่งปันทุกข์สุขในีีวิตไดอี้กคร้ัง

เพราะเพ่ือนีนใหม่เหล่านั้นเขา้ใจเร่ืองท่ีเธอเล่าเพราะตกอยูใ่นสถานการณ์เหมือนๆกนั  

 

 คุณ ม. (ทศิ หนู) 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

คุณ ม. เขา้มาปรึกษาดว้ยปัญหาทางดว้ยความมัน่ใจในตวัเอง และการเขา้ใจผูอ่ื้น 

กำรค้นพบ (Discovery)  

คุณ ม. เขา้มาปรึกษาดว้ยปัญหาท่ีว่า เธอนั่นไม่มีความมัน่ใจเลยท่ีจะเขา้พบอาจารย ์เพราะไม่แน่ใจใน

เน้ือหางานท่ีท าว่าดีพอท่ีจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ คร้ังนั้นเธอโทรถามเพ่ือนตลอดเพ่ือหาขอ้มูลเก่ียวกบั

ลกัษณะหรือของเขตงานของเพ่ือนคนอ่ืนก่อน เพ่ือสร้างความมัน่ใจและเม่ือเขา้พบอาจารย ์แลว้เธอโรกลบัมาเล่า

ดว้ยอาการวติกกงัวลมากกวา่เก่า เม่ือเจอความบรรเจิดของกลุ่มคนประเภทอินทรีเขา้ไป จึงใหเ้ธอหาใจลึกๆ ตัง่สติ

แลว้ให้ค่อยเล่าเร่ืองราวทั้ งหมดให้ฟังอีกคร้ัง เม่ือเธอเร่ิมไดส้ติเธอ เธอจึงเล่าต่อว่าเม่ือเธอมีโอกาสไดเ้ขา้พบ

อาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ได้บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเธอสนใจให้กับอาจารยเ์ม่ืออาจารยไ์ด้ฟังเร่ืองราวทั้ งหมดจึงเกิด

ความคิดสร้างสรรคพ์ร่ังพรูออกมาดว้ยวิสยัทศัท่ีมองไกลมากวา่ปัญหาท่ีเธอเผีิญอยูน่ั้นสามารถสร้างแรงผลกัดนั

มหาศาลซ่ึงท าใหโ้ลกเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 
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ซ่ึงเธอเองรู้สึกตกใจมากเพราะเธอกลบัทึกทกัไปวา่งานของเธอตงจะตอ้งขยายผลต่อไปถึงระดบัประเทศ

และระดบัโลกเลย ซ่ึงถา้เป็นเี่นนั้นแลว้ขอบเขตงานตอ้งใหญ่มากและอาจท าให้เธอจบการศึกษาไม่ทันในปี

การศึกษาน้ี เม่ือไดฟั้งดงันั้นผูศึ้กษาจึงี่วยเรียบเรียง และสร้างความเขา้ใจกบัเธอใหม่อีกคร้ังโดยแจกแจงใหเ้ธอฟัง

ทีละประเด็นโดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได ้ซ่ึงในกรณีน้ีส่ิงท่ีอาจเธอพูดนั้นคือส่ิงท่ีวาดหวงัไวใ้นอนาคต 

เพราะหากส่ิงท่ีเธอท าไดม้นัสามารถขยายแนวคิดี่วยใหค้นทั้งโลกท่ีประสบปัญหาอยูเ่ี่นเดียวกนัอยูต่อนน้ี 

กำรสร้ำงฝัน (Dream)  

 การสร้างฝันนั้นผูศึ้กษาและคุณ ม. มีจุดมุ่งหมายดว้ยคือสร้างความเขา้ใจระหว่างเธอกบัท่ีปรึกษาและ 

พฒันาทกัษะในการเรียนรู้และเขา้ใจผูอ่ื้นของเธอเพ่ือเพ่ิมความสุข 

กำรออกแบบ (Design) 

 สร้างการรับรู้การออกแบบร่วมกนัหรือการให้ค  าปรึกษานั้น ผูศึ้กษานั้นวิเคราะห์สาเหตุและแนะน าให้

เธอรู้จกักบัThe Flow อนัประกอบดว้ยปัจจยัสองประการคือ ความทา้ทาย (Challenge) กบัทกัษะ (Skill) และ สตัว์

ส่ีทิศเพ่ือใหเ้ธอมีมีความเขา้ใจคนในประเภทอ่ืนๆท่ีมีความแตกต่าง และมีความสุขในการใี้ี ีวติมากข้ึน 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ส าหรับการท าใหเ้ป็นความจริงนั้น เร่ิมตน้โดยการใหเ้ธอวเิคราะห์ตวัเองตามทฤษฎีสตัวส่ี์ทิศ เป็นอนัดบั

แรก นัน่จะท าใหเ้ธอเขา้ใจลกัษณะนิสัยรวมถึงกระบวนและวิธีการคิดท่ีเป็นลกัษณะพ้ืนฐานของคนแต่ละกลุ่มซ่ึง

มีลกัษณะการคิดท่ีแตกต่างกนั โดยจากการวิเคราะห์แลว้เธอนั้นพบวา่เธอเองเป็นหนู ส่วนท่ีปรึกษาของเธอเป็น

อินทรีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมองการณ์ไกล และมองภาพไดก้วา้งและไกลกวา่ ในขณะท่ีหนูเี่นเธอนั้นจะไม่ถนดัในการ

มองภาพใหญ่โดยรวม  

ดงันั้นน้ีคือความถา้ทายท่ีเธอจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะ เพ่ือรับมือกบัความทา้ทายท่ีเกิดข้ึน โดยการศึกษา

แนวคิดและวิธีการมองโลกแบบอินทรีใหไ้ด ้และนอกเหนือจากนั้นคือการฝึกฟังเพ่ือจบัใจความ วา่ส่ิงท่ีท่ีปรึกษา

ของเธอตอ้งการคืออะไร หากยงัมองภาพไม่ไดแ้บบอินทรีใหล้องใหเ้พ่ือนท่ีเป็นอินทรียข์องเธอี่วยมองภาพี่วย

และค่อยๆอธิบายใหเ้ธอเขา้ใจอีกคร้ัง เม่ือทกัษะเธอมีมากข้ึนเธอก็จะสามารถจกัการปัญหาตรงหนา้ไดดี้ข้ึน 

 

 คุณ ฟ. (ทศิ หม)ี 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 การปรับตวัเพื่อใหส้ามารถมองปัญหาในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 

กำรค้นพบ (Discovery)  

 หลงัจากการคลุกคลีกบัคุณ ฟ. อยูพ่กัใหญ่ผูศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นปัญหาของคุณ ฟ. ได้ี ดัเจนท่ีสุดคือดา้นการ

มองปัญหาด้านเดียวและขาดความเขา้ใจท่ีครอบคลุมจึงหาทางแก้ปัญหาไดไ้ม่ค่อยดีนัก และเธอมกัติดอยู่ใน

มุมมองเดิมๆ เน่ืองดว้ยลกัษณะนิสัยพ้ืนฐานท่ีเป็นหมีของเธอ  ท าให้ยึดติดในหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนท าใหอ้ยูใ่น
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กรอบมากเกินไป กระทั้งขาดการขาดการบรูการการละแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงเธอเอวก็ตระหนกัรู้ในจุดน้ี

ไดดี้  ซ่ึงเธอเองก็ตอ้งการพฒันาตวัเองโดยในขณะเดียวกนัก็ยงัหวาดกลวัการเปล่ียนแปลง  

กำรสร้ำงฝัน (Dream)  

กรณีศึกษาน้ี เป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งให้เธอเปิดใจเพ่ือยอมรับส่ิงใหม่ๆ เพ่ือเป็นการพฒันาตวัเองใหมี้

ความสุขมากยิง่ข้ึน 

กำรออกแบบ (Design) 

 สร้างการตระหักรู้เก่ียวกบัสัตว ์ส่ีทิศให้กบัคุณ ฟ. โดยท าให้เธอเห็นผลเสีย หากเป็นทิศใดทิศหน่ึงมาก

เกินซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งไม่ท าใหเ้ธอรู้สึกถูกคุกความมากจนเกินไป 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ในส่วนการท าใหเ้ป็นจริงนั้น ปราการส าคญัท่ีสุดเลยคือการเปิดใจท่ีจะเปล่ียนแปลงดงันั้น การจะเดินเขา้

ไปในีีวติเธอแลว้ แนะน าใหเ้ปล่ียนเลยทนัทีนั้นแทบไม่มีความเป็นไดไ้ดเ้ลย  

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงใีว้ิธีการท่ีเป็นธรรมีาติท่ีสุดคือ การท่ีค่อยๆเปล่ียนพฤติกรรมเร่ิมง่ายคือการจบัคู่

ทิศตรงขา้ม โดยใหเ้ธอจบัคู่กบัเพ่ือนท่ีเป็นอินทรีและเรียนรู้วธีิคิดและลองใี้ี ีวติแบบอินทรีดูบา้ง เี่นลองหาสถา

รนท่ีใหม่ๆ บรรยากาศใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่

ภายหลงั 

ซ่ึงภายหลงัจากท่ีเธอไดเ้ปล่ียนบรรยากาศไดเ้ปิดหูเปิดตามากข้ึน ท าใหเ้ธอไดใ้ี้ี ีวติไดส้นุกมากข้ึน เธอ

มีร้านรวงต่างมากมายท่ีเอาไปแนะน าต่อ เธอมีเร่ืองเล่าสนุกๆท่ีไม่เคยรู้ไปเล่าสู่ครอบครัวของเธอ และในทา้ยท่ีสุด

เธอยอมรับฟังความเห็นท่ีแตกต่างออกไปจากมุมมองของเธอ  

 

 คุณ บ. (ทศิ หม)ี 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 ส าหรับคุณ บ. เธอยงัคงกลบัมาปรึกษาด้วยเร่ืองเดิม คือ คุณมีปัญหาในดา้นการแสดงออกและการขาด

พลิกแพลงสถานการณ์เพื่อเอาตวัรอด 

กำรค้นพบ (Discovery)  

 หลังจากรอบท่ีแล้วคุณ บ. พลาดการได้ท่ีอาจารย์ปรึกษาไปอย่างหน้าเสียดาย เวลาล่วงเลยมาเป็น

ระยะเวลา 1 เดือนสถานการณ์ทุกอยา่งวนกลบัมาเกิดข้ึนอีกคร้ังราวกลบัประวติัศาสตร์ท่ีก าลงัจะซ ้ ารอยอีกคร้ัง 

เม่ือเธอเอาแต่รอและรออยูเ่ี่นเดิมไม่กระตือรือร้นในการติดตามงานเหมือนเคย จนเวลาล่วงเลยเกือบจะหมดเวลา

อีกเี่นเคย ซ่ึงถา้พลาดคร้ังน้ีอีกเธออาจจะไม่สามารถจบการศึกษาไดท้นัเวลาตามก าหนด เธอเอาแต่วติกกงัวลและ

จมอยูอ่ยูก่บัความเครียดเหมือนมืดแปดดา้น 
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คุณกำรสร้ำงฝัน (Dream)  

 ท าใหเ้ธอกา้วผา่นความวติกกงัวลและความกลวัผา่นในจิตใจใหไ้ด ้ 

กำรออกแบบ (Design) 

 สร้างก าลงัใจให้เธอมีความมนัใจในตวัเอง และท าให้เธอเห็นวา่เธอจะตอ้งพลาดอะไรไปหาเธอน่ิงเฉย

อยูเ่ี่นน้ี 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 หาขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนเธอโดยการพาเธอลงไปสอบถามโควตาการรับ นักศึกษาของอาจารยท่์านนั้น

จากนั้นหาข่าวว่ามีนกัศึกษาท่ีสนใจอาจารยท์ั้ งหมดท่ีรอการแต่งตัง่ท่ีปรึกษาอยู่ก่ีคน ผลปรากฏว่า ทางท่ีปรึกษา

สามารถรับไดอี้ก 2 คน 1ในนั้นคือคนท่ีติดต่อนดัไวล่้วงหนา้และฝากใบแต่ตัง่ไวเ้รียบร้อยแลว้ เท่ากบัวา่ตอนน้ี

เหลือท่ีว่างอีก 1 ท่ีโดยท่ีอาจารยน์ัดเธอเพ่ือคุยในวนัรุ่งข้ึนแต่ดว้ยสถานการณ์ท่ีบีบคนัเี่นน้ี สถานการณ์ท่ีไม่

สามารถคาดเดาไดว้า่ จะเกิดอะไรข้ึนในเวลาแค่ไม่ก่ีีัว่โมงขา้งหนา้ 

 ผูศึ้กษาแนะน าใหเ้ธอโทรหาท่ีปรึกษาทนัที และแจง้เหตุผลใหท่ี้ปรึกษาทราบและใหข้อความอนุเคราะห์

จากท่ีปรึกษาให้เซนแต่งตัง่ให้เร่ืองจากมีการเสนอเคา้โครงและพูดคุยเน้ือหาของงานไปแลว้ในคร้ังก่อนหนา้น้ี  

เธอมีอาการมือสั่น เสียงสั่น ประหม่า อยา่งเห็นได้ี ดัเจน ผูศึ้กษาจึงก าลงัใจเธอโดยบอกเธอวา่ เธอจะมีคนนัง่อยู่

ตรงน้ีขา้งๆเธออยูไ่ม่ตอ้งเป็นกงัวนใจ สูดหายใจใหลึ้กๆ ตัง่สติดีๆ แลว้โทรหาท่ีปรึกษา และในท่ีสุดท่ีปรึกษาก็รับ

เธอ และใหเ้ธอติดต่อเจา้หนา้ท่ี โดยทางอาจารยจ์ะโทรไปบอกทางเจา้หนา้ท่ีใหอี้กคร้ัง 

 หลงัวางสาย เธอดีใจจนแทบส้ินสติเธอพดูขอบคุณซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งและเป็นก าลงัใจใหก้บั

เธอ จนผา่นพน้ความกลวัน้ี 

คุณ ข. (ทศิ อนิทรี) 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 ส าหรับคุณ ข. นั้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการทุกอยา่งเป็นภาพรวมและใหญ่เกินไปท าให้ ความละเอียดใน

การท างานในส่วนปลีกยอ่ย 

กำรค้นพบ (Discovery)  

 คุณ ข. เขา้มาปรึกษาโดยมีปัญหาของดา้นการส่ือสารเี่นเดียวกบัผูเ้ขา้รับค าปรึกษาท่านอ่ืน คุณ ข. เล่า

ใหฟั้งวา่ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการอบรม และแผนงานท่ีวางไวไ้ม่อาจเสร็จทนัไดต้ามก าหนด ท าใหเ้ธอมีความกงั

ลงอยูม่ากเพราะ หาไม่สามารถเสร็จไดท้นัเวลาจะสงผลใหเ้ธอไม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดท้นัเวลาท่ีก าหนด ผู ้

ศึกษาใหเ้ธอเล่าแผนงานทั้งหมดวา่เธอตอ้งการจะท าอะไรบา้งตัง่แต่ตน้จนจบโครงการ วา่เธอจะใีเ้คร่ืองมือต่างๆ

ในหารพฒันาศักยภาพของคนในองค์กร ซ่ึงนับได้ 8 เคร่ืองมือ จะต้องท าทุกอย่างต่อเน่ืองกันและจะท าให้

ระยะเวลาถูกยดืออกไป 
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คุณกำรสร้ำงฝัน (Dream)  

 จดัการทุกอยา่งใหเ้ป็นระบบ และประหยดัเวลามากท่ีสุด 

กำรออกแบบ (Design) 

 ใี ้The Heron Modelอธิบายปัญหาท่ีเธอก าลบัเีิญอยูแ่ละหาทางออกร่วมกนั ใีส้ตัวส่ี์ทิศ อธิบายปัญหา

เีิงลกัษณะนิสยัพ้ืนฐานท่ีน าไปสู่ปัญหาท่ีคิดไม่ตก ใีจุ้ดพลิกผนัในการขอแรงี่วยสนบัสนุน 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ขั้นแรกคือท าให้เขามองปัญหาอยา่งเขา้ใจก่อนจากนั้นให้ลองทบทวนความส าคญัของเคร่ืองมือแต่ละ

ขั้นวา่มีความจ าเป็นมากนอ้ยขนาดไหน สามารถยบุรวมกระบวนการเก็บขอ้มูลหรือกระทัง่การแบ่งงานตามเงือน

ไขของเวลาไดห้รือไม่เพราะดว้ยนิสัยพ้ืนฐานของคนทิศอินทรีจะมีจินตนาการสูงถูกใจไปหมดเสียทุกอยา่ง จึงมี

ความไม่จ าเป็นบางอยา่งท่ีสามารถตดัออกไดบ้า้งหลงัจากนั้นให้เธอลองคิดแบบหมีดูบา้งวา่ ควรจะวา่งแผนงาน

ให้รัดกุมไดอ้ยา่งไรบา้ง รวมไปถึงการขอความี่วยเหลือจากคนรอบๆขา้ง โดยอาจแบ่งส่งงานบางส่วนใหค้นท่ีรู้

แลว้เขา้ใจในงานท่ีท าอยู่ี ่วยเหลือหรือี่างจดัการงานบางส่วนให้จะท าให้ประหยดัเวลาในการท างานลงไดม้าก

พอสมควร และใหว้างก าหนดการอยา่งหลวมๆ เพ่ือใหเ้ห็นภาพได้ี ดัมากข้ึนวา่ควรเร่ิมท างานจากจุดไหน 

 

คุณ ณ. (ทศิ อนิทรี) 

 กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define)  

 ส่ิงท่ีมุมหาส าหรับคุณ ณ. นั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการระบบความคิด 

กำรค้นพบ (Discovery)  

 คุณ ณ ค าปรึกษาดว้ยปัญหาเก่ียวกับการศึกษา อิสระ เก่ียวกับการมองหาความส าคญัของปัญหา ซ่ึง

พ้ืนฐานความเป็นทิศอินทรี เธอจึงท าให้มีจินตนาการสูง มองเห็นปัญหาอย่างกวา้งหลายๆภาพแต่ขาดความ

เี่ือมโยงระหว่างภาพ ผูศึ้กษาจึงมองเห็นขอ้บกพร่องในส่วนน้ี และน าไปสู่การให้ค  าปรึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึน โดยใส่ความเป็นหมีเพ่ิมลงไป  

คุณกำรสร้ำงฝัน (Dream)  

 เพื่อสร้างการจดัระบบความคิดท าใหส้ามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 

กำรออกแบบ (Design) 

 ผูศึ้กษาThe Heron Model ในการอธิบายเพื่อผลกัใหคุ้ณ ณ. เผีิญกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน และใีท้ฤษฎีสตัวส่ี์

ทิศ ในการจัดระบบความคิดส าหรับส่ือสารกับคนหลายๆกลุ่ม เพ่ือให้มองปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากข้ึน 

จากนั้น ใีส้ภาวะล่ืนไหลในการอธิบายความยากง่ายของปัญหา เพ่ือให้เกิดการจดัการปัญหาและทกัษะท่ีมีอยู่

อยา่งเกิดความสมดุล 
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กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 ผูศึ้กษาใี ้The Heron Model ในการก าหนดปัญหา ท่ีคุณ ณ. เลือกหรือสนใจในการหยบิมาท าการศึกษา 

ท าให้มองเห็นวา่ส่ิงท่ีเธอก าลงัคิดอยูน่ั้น ยงัไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกนั ดงันั้นการเล่าเร่ืองท่ีท าให้เห็น

ภาพอยา่งีดัเจนจะท าใหผู้เ้ขา้รับค าปรึกษามองเห็นทุกอยา่งเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การ

ก าหนดหัวขอ้ปัญหาท่ีมีความทา้ทายและการพฒันาศกัยภาพตวัเองเพ่ือไปให้ถึงความทา้ทายนั้นจึงท าให้เกิด

สภาวะล่ืนไหลเกิดข้ึนดงันั้น นอกจากการพฒันาศกัยภาพตวัเองดว้ยสภาวะเล่ือนไหลและการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน

ก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเี่นเดียวกันการคิดหรือวางแผนอย่างเป็นระบบก็มีส่วนี่วยเหลือในการส่ือสารกับ

บุคคลภายนอกดังนั้นการให้ค  าแนะน าในการคิดอย่างเป็นระบบแบบหมีนั้นจะท าให้ผูท่ี้เป็นอินทรียเ์ี่นเธอ

สามารถส่ือสารกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน  

 

คุณ น.(ทศิ กระทงิ) 

กำรก ำหนดส่ิงทีเ่รำมองหำ (Define) 

 กรณีคุณ น. ยงัคงเป็นเร่ืองความสุขกบังานท่ีท าอยู ่แต่คร้ังน้ีเธอตดัส้ินใจลาออกแลว้ 

กำรค้นพบ (Discovery)  

 ดว้ยความใจร้อนจากการเป็นกระทิงของเธอ เธอโทรกลบัมาหาอีกคร้ังเพราะเล่าใหฟั้งวา่เธอลาออกจาก

งานแลว้ ี่วงแรกท่ีลาออกเธอมีความสุขมาก เธอไดใ้ีเ้วลาอยูก่บัตวัเอง นอนดูซีร่ียท่ี์เธอีอบ จนเวลาล่วงเลยไป 1

สปัดาห์ เธอเร่ิมรู้สึกวา่ทุกอยา่งน่าเบ่ือ เธอเร่ิมรู้สึกวา่ตวัเองไร้ประโยีน์ ในขณะเพ่ือนทุกคนไปท างานตามปรกติ

แต่เธอเอาแต่ฟุ้งซาน  

คุณกำรสร้ำงฝัน (Dream)  

 ท าใหเ้ธอมองเห็นคุณค่าในตวัเองและมองเห็นความสามารถท่ีมีอยู ่

กำรออกแบบ (Design) 

  คน้หากิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะของเธอ และท าใหเ้ธอไดพ้บเจอส่ิงแวดลอ้มใหม่ดีกวา่การท่ี จะ

อยูใ่นหอ้งและท าอะไรซ ้ า ระหวา่งท่ีหางานใหม่ 

กำรท ำให้เป็นจริง (Destiny) 

 หลงัจากท่ีพูคุยกบัเธอเอยูร่่วมีัว่โมง จ าหาขอ้สรุปไดว้า่เธอจะลงเรียนภาษาองักฤษ เพ่ิมเพ่ือวา่จะสมคัร

ไปท างานท่ีต่างประเทศดูบา้ง เพ่ือวา่จะไปเจอีีวิตใหม่ทีดีกวา่น้ี และในขณะท่ีอยูว่า่งๆตอนกลางวนั เธอก็จะเร่ิม

เปิดร้านขายของออนไลน์ไปด้วย เป็นการหารายได้เสริมระหว่างรองานใหม่ ปัจจุบันเธอได้เปิดเพจขาย

เคร่ืองส าอางน าเขา้จากเกาหลี และไม่ไดมี้ความกงัวนเหมือนี่วงแรกๆ 
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นายเวีาพฒัน์ ฟูวฒันะสุวรรณ เกิดเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2532 ท่ีจังหวดัหนองคาย ส าเร็จ

การศึกษาในระดบัประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวดักลาง จงัหวดัขอนแก่น เม่ือปี พ.ศ. 2546 ส าเร็จการศึกษา

ในระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั จงัหวดัขอนแก่น เม่ือปี พ.ศ. 2551หลงัจากนั้นไดเ้ขา้ศึกษาต่อ

ในระดบัปริญญาตรีท่ี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญา

วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิีาเอก วิทยาโรคพืี เม่ือปี พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2557 ไดเ้ขา้ศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) ท่ีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ หาวิทยาลยัขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

 


