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สร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
โดย ดร. อจัฉรา จุย้เจรญิ  

โคช้ผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการรบัรองจากสมาพนัธโ์คช้นานาชาติ (ICF) 

 

Society for Human Resource Management (SHRM) สมาคมวชิาชีพดา้นการบริหารบุคลากร

ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ไดส้ ารวจความคิดเห็นจากองคก์รต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา และไดพ้บวา่ประเด็น

ความทา้ทายของการบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ ท่ีองคก์รจะเผชิญในช่วงสิบปีน้ีคือ การสรา้งผูน้ า

รุ่นต่อไปใหท้นักบัการปรบัเปล่ียนและเจริญเติบโตขององคก์ร การดึงดดูคนดีคนเก่งเขา้มาอยูก่บัองคก์ร 

และรกัษาพวกเขาไวใ้หไ้ด ้  เมื่อพิจารณาปัจจยัต่างๆ  อีกทั้งการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ในบริบท AEC  

หน่ึงในวิธีการท่ีนักบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ล็งเห็นวา่จะช่วยใหร้บัมือกบัความทา้ทายน้ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพคือการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีเน้นบรรยากาศการท างานท่ียดืหยุน่   มีการสื่อสารท่ีอยู่

บนรากฐานของความไวว้างใจต่อกนั  รวมถึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  

ในดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  องคก์รหนัมาใชวิ้ธีการโคช้ตวัตอ่ตวัมากข้ึน  ใน

การน าการโคช้มาใช ้อาจเร่ิมจากการวา่จา้งโคช้ผูบ้ริหารจากภายนอกเขา้มาโคช้ผูบ้ริหารระดบัสงูก่อน  

หรืออาจเร่ิมดว้ยการอบรมทกัษะการโคช้ใหผู้บ้ริหารในระดบัต่างๆในองคก์รและหวงัวา่ทุกท่านจะน า

หลกัการและทกัษะการโคช้ไปใชใ้นการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือใชท้ั้งสองกรณีพรอ้มๆกนั บาง

องคก์รก็สมหวงัดัง่ใจคิด บางองคก์รก็ยงัไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ  การโคช้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไม่กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รอยา่งท่ีตั้งใจ   

หากจะประเมินว่า วฒันธรรมการโคช้ในองคก์รของท่านเกิดข้ึนหรอืยงั ลองประเมิน

สถานการณปั์จจุบนัจากแนวทางต่อไปน้ีค่ะ ซ่ึงแบ่งออกเป็นส่ิงท่ีสงัเกตเห็นได ้และส่ิงท่ีรบัรูไ้ด ้
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สิ่งท่ีสงัเกตเห็นไดคื้อ   

ขอ้หน่ึง ความส าคญัของการโคช้งานถูกระบุไวใ้นกลยุทธแ์ละพนัธกิจขององคก์รหรือไม ่และทกัษะการ

โคช้ถูกระบุวา่เป็นหน่ึงในสมรรถนะท่ีส าคญัของผูบ้ริหารหรือยงั  

 

ขอ้สอง คือดา้นพฤติกรรม  ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการใชส้ไตลก์ารพดูคุยแบบโคช้ในการประชุม ในการ

ระดมสมอง ในการแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนักบัทีมงาน  หรือระหวา่งทีมงาน  นัน่คือถา้ยงัใชก้ารบงัคบั

หรือใครใหญ่ใครอยู ่แสดงวา่วฒันธรรมการโคช้ยงัอยูใ่นวงจ ากดั ไมข่ยายออกไปมากพอ  

 

ส่วนที่มองไม่เห็นแตร่บัรูไ้ดคื้อ   

ขอ้หน่ึง ความเขา้ใจไปในทางเดียวกนัของคนในองคก์ร ท่ีวา่คนทุกคน 

มีศกัยภาพและทรพัยากรความสามารถต่างๆกนัมากมายในตนเอง 

ท่ีรอการดึงออกมาใช ้และคนจะไดร้บัการพฒันาอยา่งรวดเร็ว 

หากเขาไดม้ีสว่นในการคิดหาค าตอบและทางออกดว้ยตนเองดว้ย   

 

ขอ้สองคือ คนในองคก์รมีความรูส้ึก อินและฟินกบัการพฒันาตนเอง  

มีแรงจงูใจในการใชพ้ฒันาตนเองต่อเน่ือง เช่ือในการสรา้งพลงัทวคีณู  

คือหน่ึงบวกหน่ึงไมเ่ป็นสอง แต่เป็นสิบเอ็ด หรือคุยกนัแลว้ไดท้างออกท่ีเหนือกวา่  

 

 

ในการประเมิน เป็นไปไดเ้หมือนกนัท่ีเราอยูใ่นองคก์รมานาน  จนยากท่ีจะประเมินไดช้ดัเจนดว้ยตนเอง  

จึงอาจใชเ้คร่ืองมือ หรือบุคคลภายนอกเขา้มาช่วยก็ได ้  

 

การสรา้งวฒันธรรมการโคช้ในองคก์รทีเ่ป็นระบบเป็นอยา่งไร ขอเปรยีบเทียบกบัการ

สรา้งบา้นหลงัหน่ึงใหแ้ข็งแรง และเราจะไดอ้าศยัอยูไ่ดย้าวนานดงัน้ีค่ะ  
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ขั้นตอนแรก  คือ บา้นจะแข็งแรงได ้โครงสรา้งของบา้น 

ตอ้งแข็งแรงกอ่น  เมื่อมีประเด็นปัญหาภายหลงั 

เราจะมรีากฐานหรือคนสนับสนุนท่ีแข็งแกร่ง 

การวางโครงสรา้งท่ีส าคญัคือ มีเสาบา้นที่แข็งแรงสามเสา 

 

เสาที่หน่ึง การโคช้ไมค่วรเป็นแค่นโยบายขอ้หน่ึงเท่าน้ัน 

และไมใ่ช่เป็นเพียงความคิดริเร่ิมของ HR แต่ควรถกูระบุไวเ้ป็น 

หน่ึงในกลยุทธท่ี์จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย พนัธกิจ หรือการพฒันา 

องคก์รใหส้ าเร็จ เราควรระบุความหมายเฉพาะการโคช้ส าหรบั 

องคก์รของเราเองวา่คืออะไร ความหมายน้ีควรสะทอ้นกลบัไปท่ี 

ความส าเร็จในวสิยัทศัน์ขององคก์รดว้ย 

 

องคก์รมกัสรา้งแนวร่วมเบ้ืองตน้และการยอมรบั จากการใหโ้คช้มอือาชีพมาโคช้ผูบ้ริหารระดบัสงูก่อน 

เพ่ือใหไ้ดพ้ิสจูน์ถึงประโยชน์ท่ีไดร้บัจากการโคช้ดว้ยตนเอง และถา้เห็นประโยชน์แลว้ มกัจะช่วย

สนับสนุนต่อไป  จากน้ันอาจโคช้ใหท่้านเหล่าน้ีเป็นโคช้ในองคก์รไดด้ว้ย บางองคก์รตั้งเป้าหมายไวเ้ลย

วา่ ถา้ยงัโคช้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเองไมไ่ดห้รือไมถ่กูตอ้ง ใหก้ลบัมาไดร้บัการโคช้จากโคช้ภายนอก

ต่อไปก่อน จะเห็นวา่การคดัเลือกโคช้ผูบ้ริหารจากภายนอกเขา้มาตั้งแต่แรก มคีวามส าคญัต่อการสรา้ง

วฒันธรรมการโคช้  ดงันั้น HR ไม่ควรมองขา้มการคดัเลือกโคช้จากภายนอกองคก์รที่เหมาะสม  

จากประสบการณด์ิฉนั พอผลลพัธอ์อกมาดี ผูบ้รหิารเบอรห์น่ึงจะเป็นแม่ทพัใหญด่ว้ยตนเองใน

การผลกัดนัวฒันธรรมการโคช้และการสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรูเ้ลยทีเดยีว 

 

เสาที่สอง กระบวนการโคช้สอดคลอ้งกบัการผลกัดนัการเปล่ียนแปลงในองคก์ร  การสรา้งวฒันธรรม

การโคช้ไมใ่ช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นหนทางท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ปลายทางท่ีตอ้งการคือ การเพิ่มหรือ

ขยายสมรรถนะ ความสามารถของผูบ้ริหาร บุคลากร ทีมงาน องคก์ร ใหป้รบัเปล่ียนไปสู่ประสิทธิผลท่ี

สงูข้ึนและยัง่ยนื   

 

เสาที่สาม  ความเขา้ใจท่ีตรงกนัวา่ การโคช้งานไมจ่ าเป็นตอ้งรอให ้HR มาติดตามกระตุน้ แต่มาจาก 

Line Managers มากกวา่ หนา้ท่ีของ HR คือช่วยสนับสนุนในการสรรหาทกัษะ เคร่ืองมือ ผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยท่ีการริเร่ิมโคช้และการติดตามผลมาจากหวัหนา้ของผูไ้ดร้บัการโคช้เอง บางองคก์รมีความจ าเป็นใน

การพฒันาคนอยา่งรวดเร็วใหต้อบโจทยธุ์รกิจ จึงตอ้งสรา้งโคช้เต็มเวลาภายในองคก์รขึ้ นมา กลุ่มโคช้น้ี

ถูกดึงตวัออกมาจากงานปกติชัว่คราว  และ HR ประสานช่วยจดัคู่โคช้และโคช้ชี่ใหอ้ยา่งเหมาะสม  
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อีกประการทีไ่ม่ควรลืมคือการมองหาและเป็นสมาชิก 

ของเครอืข่ายโคช้ผูเ้ช่ียวชาญที่มีการพฒันาศาสตรก์ารโคช้ 

ตอ่เน่ือง พฒันาเครือ่งมือตา่งๆ  และคอยตดิตามข่าวสาร 

เพื่อจดัใหผู้ท้ีเ่ป็นโคช้ภายในองคก์รไดเ้ขา้ไปรว่มรบัความรู ้

ใหม่ๆ เม่ือเสาบา้นแข็งแรง มาสูข่ั้นตอนท่ีสอง  

 

ขั้นตอนท่ีสอง ในการสรา้งพื้ นของบา้นชั้นล่าง  คือการเสริมสรา้ง 

ทกัษะพื้ นฐานการโคช้ท่ีถูกตอ้งใหผู้บ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งานใน 

องคก์ร  หากมีทกัษะท่ีไมถ่กูตอ้ง เม่ือไปโคช้แลว้ไม่ไดผ้ล อาจท าให ้

พวกเขาถอดใจและมองว่าเสียเวลา   ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าวา่ การเลือก 

โคช้ของโคช้ ควรดวูา่ โคช้ผูส้อนมีการศึกษาดา้นการโคช้มาจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้หรือมคีวามส าเร็จ

ดา้นน้ีมาก่อน โดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการเรียนรูข้องผูใ้หญ่ เขา้ใจในธุรกิจของท่านบา้งหรือยนิดี

เรียนรูเ้พ่ิมเติม 

 

ขั้นตอนท่ีสาม สรา้งบนัไดเช่ือมต่อจากชั้นท่ีหน่ึงไปสู่ชั้นท่ีสอง  นัน่คือการติดตามผลการโคช้จากแต่

ละหน่วยงาน  โดยอาจขอ Feedback จากผูไ้ดร้บัการโคช้  เก็บขอ้มลูดา้นคณุภาพและปรมิาณการโคช้ 

และน าผลมาแบ่งปันใหผู้บ้ริหารระดบัสงูท่ีสนับสนุนไดเ้ห็นความคืบหนา้  ทั้งน้ีจะไดเ้ป็นบนัไดท่ีดีและ

ล าเลียงส่ิงก่อสรา้งไปชั้นสองได ้ ขั้นตอนน้ีรวมถึงการเช่ือมโยงทกัษะการโคช้เขา้ไปในการพฒันาภาวะ

ผูน้ า การบริหารการเปล่ียนแปลงต่างๆในองคก์ร  เพ่ือใหผู้น้ าทุกคนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ใหเ้ห็นวา่การ

โคช้ตวัต่อตวัไมไ่ดจ้ ากดัท่ีผูบ้ริหารระดบัสงูเท่าน้ัน  แนะน าใหผู้บ้ริหารเห็นประโยชน์ของ การพฒันา

แบบ 10-20-70 และเขา้ใจวา่การโคช้เป็นหน่ึงในทกัษะท่ีผูน้ าควรมี และใชไ้ดใ้นการบริการจดัการ

ทีมงานของพวกเขา   

 

ขั้นตอนท่ีส่ี สรา้งพื้ นฐานชั้นท่ีสอง เพื่อขยายพื้ นท่ีใชส้อยท่ีมากข้ึน บา้นจึงมีชั้นสอง  คือการพฒันา

ทกัษะการโคช้ต่อเน่ืองใหผู้ท่ี้ไดร้บัทกัษะการโคช้ไปแลว้  โดยครั้งน้ีเป็นทกัษะตอ่ยอดคือการโคช้แบบ

กลุม่หรือทีม (Group Coaching Skills) เพ่ือใหผู้บ้ริหารสามารถใชก้ารพดูคุยแบบโคช้ในการประชุม ใน

การหารือกนักบัทีม ทกัษะการโคช้แบบกลุม่ไม่เหมือนทกัษะการเป็นวิทยากร หรือการเป็น 

Facilitator นะคะ  อยูค่นละขั้วกนัเลย เช่น โคช้กลุม่ตอ้งเขา้ใจพฒันาการของกลุม่ และจะเลน่

บทบาทใดเม่ือไหร ่จะใชค้  าถามใด ในการรบัมือกบัความคิดเห็นที่แตกตา่ง  พูดอยา่งไรใหก้ระชบั

และคมคาย และดึงศกัยภาพของกลุม่หรือทีมออกมาใหไ้ด ้
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ขั้นตอนท่ีหา้ กระบวนการ HR มีรปูแบบท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งวฒันธรรมการโคช้ เช่น ระบบการ

ตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การสรรหาคนเขา้มาใหม่ เปรียบเสมือนหลงัคาท่ีปกป้องใหก้ารก่อสรา้ง

ต่างๆมีร่มเงาจากแดดฝน ซ่ึงก่อนหน้าน้ีอาจเลือกหรือวางแผนไวไ้ดว้า่อยากไดห้ลงัคาแบบใด กระเบ้ือง

แบบไหน สีใด ท่ีจะเหมาะท่ีสุดกบับา้นหลงัน้ี 

 

ขั้นตอนท่ีหก คือ  การประเมินจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่ พวกเขารบัรูไ้ดว้า่ ผูบ้ริหารของเขาชว่ยใหเ้ขา

บรรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน ในรปูแบบใด บงัคบัหรือผสมผสานการโคช้ หรือแบบใดแบบหน่ึง เป็น

การตรวจสอบวา่โครงสรา้งต่างๆแข็งแรงจริงหรือไม ่ควรปรบัส่วนใด หรือหน่วยงานใดอาจตอ้งการโคช้พี่

เล้ียงมาช่วย 

 

ขั้นตอนสุดทา้ย เพ่ือความมัน่ใจวา่บา้นไมล่ม้ครืนลงมา  ไมใ่ช่แค่เจา้ของบา้นเท่าน้ันท่ีรบัรูไ้ดว้า่ บา้น

น้ีแข็งแรง แต่คนเดินผ่านไปมาก็เห็นวา่บา้นน้ีมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรง นัน่คือบุคคลภายนอกควรรบัรูไ้ดถึ้ง

วฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป  องคก์รสามารถขยบัขยายวิธีการพดูคุยกบัคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอกโดยใช้

สมรรถนะการโคช้ เช่น การฟังอยา่งใส่ใจ การใชค้ าถามเพื่อคน้หาทางออกท่ี win-win ร่วมกนั เป็นตน้  

ซ่ึงอาจตอ้งใชก้ารประเมินจาก Stakeholders ภายนอกองคก์ร สมรรถนะดา้นน้ีจะช่วยเสรมิให้

ผูบ้รหิารและบุคลากรที่ติดตอ่สือ่สารกบับุคคลภายนอกองคก์รสรา้งสมัพนัธภาพ ความรว่มมือกนั 

และความน่าเช่ือถือไดย้ัง่ยนือีกดว้ย 

 

ระยะเวลาในการปฏิบติัจนสมบรูณอ์าจเป็นเวลา ปีกวา่ๆ ไปจนถึงหา้ปี ข้ึนอยูก่บัขนาดขององคก์ร และ

พื้ นฐานการโคช้ท่ีคนในองคก์รมีอยู ่ องคก์รท่ีพฒันาทกัษะการสื่อสารของผูบ้ริหารมาต่อเน่ืองจะไปได้

เร็ว เพราะการโคช้ตอ้งใชท้กัษะการสื่อสาร ยกตวัอยา่งเช่น ทกัษะการฟัง การถามแบบโคช้  อีกทั้งการ 

พดูแบบกระชบั เขา้ใจง่าย พดูเร่ืองยากใหเ้ป็นเร่ืองง่าย  เป็นการเรยีนรูแ้บบไม่มีทางลดั จ าเป็นตอ้งมี

การฝึกปฏิบติั เราจึงเห็นไดว้า่ ผูน้  าที่เก่งมกัสื่อสารเก่ง และเป็นโคช้ที่ดีอีกดว้ยค่ะ 
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วนัสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกบัวนัที่ 8 มีนาคม ของทุกปี  ฉบบัน้ี แอคคอมฯ จึง

ขอแลกเปล่ียนความรูเ้ร่ืองหญิงๆสกัหน่อยนะคะ (ส าหรบับทความฉบบัเต็ม ติดตามอ่านไดใ้น นิตยสาร

สกุลไทย ฉบบัท่ี 3098 ค่ะ) 

 

จ  านวนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเป็นสตรี 
 

ในปี 2553 บริษัทท่ีปรึกษาแมคคินซ่ีแอนดค์อมปะนี ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหารชั้นน าของโลก ได้

เผยขอ้มลูการศึกษาจ านวนสดัส่วนของผูช้ายและผูห้ญิงในต าแหน่งคณะกรรมการบริหารในประเทศ

ต่างๆ  ซ่ึงไดพ้บวา่ ประเทศท่ีมผีูห้ญิงในกลุ่มบริหารน้ีมากท่ีสุดคือประเทศนอรเ์วย ์คือรอ้ยละ 32  และ

ต า่ท่ีสุดคือประเทศอินเดีย คือรอ้ยละ 5 เท่าน้ัน  ส าหรบัประเทศอินเดีย มากกวา่คร่ึงหน่ึงของนักศึกษา

ในกลุ่มมหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดเป็นผูห้ญิง  แต่กลบัมีผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นหญิงน้อยมาก  ส่วนประเทศจีน

อยูท่ี่รอ้ยละ 6 เท่าน้ัน  ส่วนประเทศสหรฐัอเมริกา มีสดัส่วนผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเป็นผูห้ญิงเพียงรอ้ยละ 

15 เท่าน้ัน  ส าหรบับริษัทท่ีจดัอยู่ในกลุ่มฟอรจ์นู 500  มีผูห้ญิงท่ีเป็น CEO เพียงรอ้ยละ 2.6   

 “เชอริล แซนดเ์บิรก์” (Sheryl Sandberg) ซีโอโอหญิงของเฟซบุก๊ ไดเ้คยกล่าวดว้ยความเสียดายวา่ 

เรามีจ านวนผูห้ญิงในต าแหน่งสงูๆนอ้ยเกินไป  โดยเฉพาะในคณะรฐับาลจากทัว่โลก มีผูห้ญิงเพียงรอ้ย

ละ 13 เท่าน้ัน 

 

ประเทศไทย - จาก รายงานสถิติจ าแนกเพศของประเทศไทย ช่วง 2553 – 2556  ประเทศไทยมี

ประชากรชายประมาณ 32.1 ลา้นคน หรือ 49.08% และประชากรหญิง 33.3 ลา้นคน หรือ 50.91% 

ในขณะท่ีอตัราส่วนผูบ้ริหารหญิงในประเทศตะวนัตกเร่ิมลดลงหรือคงท่ีในบางประเทศ ประเทศไทยกลบั

มีสดัส่วนผูบ้ริหารหญิงเพ่ิมมากขึ้ น  การสรุปขอ้มลูจากการส ารวจต่างๆยงัพบวา่ ประเทศไทยมผีูบ้ริหาร

หญิงระดบัประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) มากท่ีถึงรอ้ยละ 30    

 

 

 

สมรรถนะด้าน 
Trans-global 
Leadership 

ของผู้บริหารหญิง 
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TRANSGLOBAL LEADERSHIP 

กลุ่มท่ีปรึกษาองคก์รมาแชล โกลดส์มิทกรุป๊  ใชเ้วลากวา่หา้ปี ในการศึกษาดา้นความสามารถเชิง

สมรรถนะของผูน้ าท่ีไมว่า่จะไปนัง่บริหารอยูท่ี่ประเทศใดก็ตามมกัมีความส าเร็จ (Transglobal 

Leadership Competency)  สมรรถนะท่ีศึกษารวมถึงคุณลกัษณะทั้งในดา้นทกัษะ ความรู ้และ

พฤติกรรม ของบุคคล  และไดเ้ผยขอ้มลูท่ีน่าสนใจในปี 2555 วา่ หน่ึงในสามของผูท่ี้ตอบแบบส ารวจ

เป็นผูห้ญิง และไดพ้บวา่ ค าตอบของทั้งหญิงและชาย แสดงถึงสมรรถนะในดา้น Transglobal Leadership 

เท่าๆกนั โดยมีความแตกตา่งเล็กนอ้ยดงัน้ี  

    

 ผูห้ญิงมกัประเมินความสามารถตนเองต า่กว่าความเป็นจรงิ มากกว่าที่จะประเมินตนเอง

สูงกว่าความเป็นจรงิ 

 ผูห้ญิงมกัตอบแทนคุณงามความดีของผูอ้ื่นแบบปรบัรูปแบบตามใจผูร้บั มากกว่าที่จะให้

แบบมาตรฐานเดียวกนัหมด 

 ผูห้ญิงใชก้ารพฒันาบุคลากรเป็นฟันเฟืองส าคญัในการผลกัดนักลยุทธ ์มากกว่าใช้

เทคโนโลย ี

 ผูห้ญงิมีความมัน่ใจในคนท่ีมีค่านิยมรว่มกนั  มากกว่ามองท่ีว่าคนนั้นปฏิบตักิารงาน

อยา่งไร 

 ผูห้ญิงมกัคาดการณก์ารแสดงออกและการกระท าของคนไวก่้อน แบบไม่รอประหลาดใจ  

 ผูห้ญิงมกัใหค้วามเห็นอกเห็นใจ ถึงแมง้านจะออกมาไม่ตรงที่ตอ้งการ  

 ในสถานการณท์ีห่นทางขา้งหนา้ไม่ชดัเจน ผูห้ญิงมกัแลกเปลี่ยนความรูส้ึก หรอืความไม่

แน่ใจ ออกมา มากกว่าที่จะแสรง้รกัษาภาพความส าเรจ็ของตนไม่ใหเ้สื่อมเสีย 

 

International Women Day:  8 March 
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PROFESSIONAL IMAGE 
ตอนเลือกเครื่องประดบัท่ีเหมาะกบัรูปหนา้  

โดย แอคคอม แอนด ์อิมเมจ อินเตอรเ์นชัน่แนล 

 

หลกัการง่ายๆ ในการเลือกเคร่ืองประดบัเพ่ือการแต่งกายในธุรกิจคือ เลือกเครือ่งประดบัไม่ใหเ้ดน่

กว่าชุดที่คุณใส่ แตเ่ป็นการช่วยเสริมความสง่างามใหชุ้ดที่คณุสวมใสม่ากกว่า นอกจากน้ียงั

สามารถอ าพรางรปูหน้าในแบบท่ีคุณตอ้งการไดอี้กดว้ย 

 

รปูหน้าของคนมีประมาณ 6 แบบ คือ  หนา้รปูไข่  หน้าเหล่ียม  หน้ายาว  หนา้รปูหวัใจ  หนา้ทรงลกู

แพร ์ และหนา้กลม  จะดูวา่เรามีรปูหน้าแบบไหน ใหร้วบผมไปขา้งหลงัใหห้มด  และสงัเกตวา่รปูหน้า

ของคุณเขา้ข่ายรปูหนา้แบบใดดงัต่อไปน้ี 
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หนา้รูปไข่ เป็นรปูหน้าท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุดของผูห้ญิง  ฉะน้ันจึงมีทางเลือกมากมาย  แต่ก็ควรจะ

ค านึงถึงขนาดของเคร่ืองประดบั  ตอ้งมสีดัส่วนพอดีกบัขนาดของใบหนา้และล าคอดว้ย  

 

หนา้เหลี่ยม ควรเลือกเคร่ืองประดบัท่ีชว่ยท าใหช้่วงกรามดเูล็กลง  ตุม้หแูบบกลมเหมาะกบัคุณท่ีสุด  

หลีกเล่ียงตุม้หรูปูส่ีเหล่ียม  หรือรปูทรงเรขาคณิต  เพราะจะยิ่งไปเน้นเหล่ียมของใบหนา้  ควรเลือก

สรอ้ยคอท่ียาวกวา่ปกติ หรือยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 

 

หนา้ยาว ควรเลือกสรอ้ยประดบัท่ีช่วยท าใหห้นา้ดสูั้นลง  นัน่ก็คือ  หา้มใส่ตุม้หแูบบหอ้ยระยา้  ควร

เลือกตุม้หแูบบกระดุมขนาดกลางถึงใหญ่  หรือ รปูทรงเรขาคณิตต่างๆก็ยิง่ดี  แนะน าใหเ้ลือกสรอ้ยคอ

ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หรือสั้นกวา่  ถา้คุณเป็นคนคอยาวดว้ย สามารถใส่สรอ้ยคอสั้นๆ ติดคอได ้  

 

หนา้รูปหวัใจ   คือหนา้ผากกวา้งแต่คางเรียวเล็ก ควรเลือกเคร่ืองประดบัช่วยใหช้่วงคางดกูวา้งขึ้ น  เช่น  

ตุม้หแูบบห่วง หรือ ตุม้หท่ีูมีฐานใหญ่  สรอ้ยคอก็ควรเลือกความยาวประมาณ  45-51 เซนติเมตร  ถา้

คุณเป็นคนคอยาวดว้ย สามารถใส่สรอ้ยคอสั้นๆ ติดคอไดเ้ช่นกนั  

 

หนา้ทรงลกูแพร ์คือหนา้ผากแคบแตช่่วงคางคอ่นขา้งกวา้ง ควรเลือกเคร่ืองประดบัท่ีท าใหก้รามดู

เล็กลงเช่น  ตุม้หแูบบหอ้ยท่ีส่วนบนกวา้งกวา่ส่วนล่าง ตุม้หเูม็ดแบบกระดุมขนาดเล็กถึงปานกลาง  หรือ

ตุม้หแูบบสามเหล่ียมคว า่  ส่วนสรอ้ยคอควรมคีวามยาวประมาณ 50 เซนติเมตร  หรือมากกวา่ 

 

หนา้กลม   หลกัส าคญัในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัส าหรบัคนหนา้กลม  ก็คือเพ่ิมความยาวของหนา้  

ควรเลือกตุม้หแูบบเหล่ียม  เช่น  ส่ีเหล่ียมจตุรสั  หรือส่ีเหล่ียมผืนผา้  รวมถึงตุม้หแูบบยาวเรียว 

แบบหอ้ย  แบบรปูไข่  แต่ควรหลีกเล่ียงแบบห่วงหรือแบบกลม  ส่วนสรอ้ยคอยาวอยา่งต า่ 50 

เซนติเมตร หรือมากกวา่ 

 

รูปหนา้แบบใดก็น่ารกัไดท้ั้งนั้น นอกจากเลือกเครือ่งประดบัเสรมิบุคลิกภาพ อยา่ลืมจติใจท่ีเป็น

มิตร เพราะจะส่งผลโดยตรงใหเ้รามีแววตาจรงิใจและใบหนา้ยิ้ มแยม้แจม่ใสนะคะ   

 



 

All rights reserved.
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รายละเอียดเพิม่เติม: 

 http://www.spg-asia.com/home2.html 

AcComm & Image International 

Tel. (66) 2197 4588-9  

 Mobile: (66) 81 172 3666 

Email: sarun@spg-asia.com  
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