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สร้ างวัฒนธรรมการโค้ ชในองค์ กรอย่ างมีประสิทธิผล
โดย ดร. อัจฉรา จุย้ เจริญ
โค้ชผูบ้ ริหารที่ได้รบั การรับรองจากสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)
Society for Human Resource Management (SHRM) สมาคมวิชาชีพด้านการบริหารบุคลากร
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้สารวจความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆ ในปี ที่ผ่านมา และได้พบว่าประเด็น
ความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ที่องค์กรจะเผชิญในช่วงสิบปี นี้ คือ การสร้างผูน้ า
รุ่นต่อไปให้ทนั กับการปรับเปลี่ยนและเจริญเติบโตขององค์กร การดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาอยูก่ บั องค์กร
และรักษาพวกเขาไว้ให้ได้ เมื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ อีกทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ในบริบท AEC
หนึ่ งในวิธีการที่นักบริหารทรัพยากรมนุ ษย์เล็งเห็นว่าจะช่วยให้รบั มือกับความท้าทายนี้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบรรยากาศการทางานที่ยดื หยุน่ มีการสื่อสารที่อยู่
บนรากฐานของความไว้วางใจต่อกัน รวมถึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์กรหันมาใช้วิธีการโค้ชตัวต่อตัวมากขึ้ น ใน
การนาการโค้ชมาใช้ อาจเริ่มจากการว่าจ้างโค้ชผูบ้ ริหารจากภายนอกเข้ามาโค้ชผูบ้ ริหารระดับสูงก่อน
หรืออาจเริ่มด้วยการอบรมทักษะการโค้ชให้ผบู้ ริหารในระดับต่างๆในองค์กรและหวังว่าทุกท่านจะนา
หลักการและทักษะการโค้ชไปใช้ในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือใช้ท้งั สองกรณีพร้อมๆกัน บาง
องค์กรก็สมหวังดัง่ ใจคิด บางองค์กรก็ยงั ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ การโค้ชผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ไม่กลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรอย่างทีต่ ้งั ใจ
หากจะประเมินว่า วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรของท่านเกิดขึ้ นหรือยัง ลองประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบนั จากแนวทางต่อไปนี้ ค่ะ ซึ่งแบ่งออกเป็ นสิ่งที่สงั เกตเห็นได้ และสิ่งที่รบั รูไ้ ด้
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สิ่งที่สงั เกตเห็นได้คือ
ข้อหนึ่ง ความสาคัญของการโค้ชงานถูกระบุไว้ในกลยุทธ์และพันธกิจขององค์กรหรือไม่ และทักษะการ
โค้ชถูกระบุวา่ เป็ นหนึ่ งในสมรรถนะที่สาคัญของผูบ้ ริหารหรือยัง
ข้อสอง คือด้านพฤติกรรม ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การใช้สไตล์การพูดคุยแบบโค้ชในการประชุม ในการ
ระดมสมอง ในการแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันกับทีมงาน หรือระหว่างทีมงาน นัน่ คือถ้ายังใช้การบังคับ
หรือใครใหญ่ใครอยู่ แสดงว่าวัฒนธรรมการโค้ชยังอยูใ่ นวงจากัด ไม่ขยายออกไปมากพอ
ส่วนที่มองไม่เห็นแต่รบั รูไ้ ด้คือ
ข้อหนึ่ง ความเข้าใจไปในทางเดียวกันของคนในองค์กร ที่วา่ คนทุกคน
มีศกั ยภาพและทรัพยากรความสามารถต่างๆกันมากมายในตนเอง
ที่รอการดึงออกมาใช้ และคนจะได้รบั การพัฒนาอย่างรวดเร็ว
หากเขาได้มีสว่ นในการคิดหาคาตอบและทางออกด้วยตนเองด้วย
ข้อสองคือ คนในองค์กรมีความรูส้ ึก อินและฟิ นกับการพัฒนาตนเอง
มีแรงจูงใจในการใช้พฒ
ั นาตนเองต่อเนื่ อง เชื่อในการสร้างพลังทวีคณ
ู
คือหนึ่ งบวกหนึ่ งไม่เป็ นสอง แต่เป็ นสิบเอ็ด หรือคุยกันแล้วได้ทางออกที่เหนื อกว่า

ในการประเมิน เป็ นไปได้เหมือนกันที่เราอยูใ่ นองค์กรมานาน จนยากที่จะประเมินได้ชดั เจนด้วยตนเอง
จึงอาจใช้เครื่องมือ หรือบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยก็ได้
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรทีเ่ ป็ นระบบเป็ นอย่างไร ขอเปรียบเทียบกับการ
สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แข็งแรง และเราจะได้อาศัยอยูไ่ ด้ยาวนานดังนี้ ค่ะ
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ขั้นตอนแรก คือ บ้านจะแข็งแรงได้ โครงสร้างของบ้าน
ต้องแข็งแรงก่อน เมื่อมีประเด็นปั ญหาภายหลัง
เราจะมีรากฐานหรือคนสนับสนุ นที่แข็งแกร่ง
การวางโครงสร้างที่สาคัญคือ มีเสาบ้านที่แข็งแรงสามเสา
เสาที่หนึ่ง การโค้ชไม่ควรเป็ นแค่นโยบายข้อหนึ่ งเท่านั้น
และไม่ใช่เป็ นเพียงความคิดริเริ่มของ HR แต่ควรถูกระบุไว้เป็ น
หนึ่ งในกลยุทธ์ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ หรือการพัฒนา
องค์กรให้สาเร็จ เราควรระบุความหมายเฉพาะการโค้ชสาหรับ
องค์กรของเราเองว่าคืออะไร ความหมายนี้ ควรสะท้อนกลับไปที่
ความสาเร็จในวิสยั ทัศน์ขององค์กรด้วย
องค์กรมักสร้างแนวร่วมเบื้ องต้นและการยอมรับ จากการให้โค้ชมืออาชีพมาโค้ชผูบ้ ริหารระดับสูงก่อน
เพื่อให้ได้พิสจู น์ถึงประโยชน์ที่ได้รบั จากการโค้ชด้วยตนเอง และถ้าเห็นประโยชน์แล้ว มักจะช่วย
สนับสนุ นต่อไป จากนั้นอาจโค้ชให้ท่านเหล่านี้ เป็ นโค้ชในองค์กรได้ดว้ ย บางองค์กรตั้งเป้าหมายไว้เลย
ว่า ถ้ายังโค้ชผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเองไม่ได้หรือไม่ถกู ต้อง ให้กลับมาได้รบั การโค้ชจากโค้ชภายนอก
ต่อไปก่อน จะเห็นว่าการคัดเลือกโค้ชผูบ้ ริหารจากภายนอกเข้ามาตั้งแต่แรก มีความสาคัญต่อการสร้าง
วัฒนธรรมการโค้ช ดังนั้น HR ไม่ควรมองข้ามการคัดเลือกโค้ชจากภายนอกองค์กรที่เหมาะสม
จากประสบการณ์ดิฉนั พอผลลัพธ์ออกมาดี ผูบ้ ริหารเบอร์หนึ่งจะเป็ นแม่ทพั ใหญ่ดว้ ยตนเองใน
การผลักดันวัฒนธรรมการโค้ชและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ลยทีเดียว
เสาที่สอง กระบวนการโค้ชสอดคล้องกับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในองค์กร การสร้างวัฒนธรรม
การโค้ชไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็ นหนทางที่สาคัญที่จะนาไปสู่ปลายทางที่ตอ้ งการคือ การเพิ่มหรือ
ขยายสมรรถนะ ความสามารถของผูบ้ ริหาร บุคลากร ทีมงาน องค์กร ให้ปรับเปลี่ยนไปสู่ประสิทธิผลที่
สูงขึ้ นและยัง่ ยืน
เสาที่สาม ความเข้าใจที่ตรงกันว่า การโค้ชงานไม่จาเป็ นต้องรอให้ HR มาติดตามกระตุน้ แต่มาจาก
Line Managers มากกว่า หน้าที่ของ HR คือช่วยสนับสนุ นในการสรรหาทักษะ เครื่องมือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยที่การริเริ่มโค้ชและการติดตามผลมาจากหัวหน้าของผูไ้ ด้รบั การโค้ชเอง บางองค์กรมีความจาเป็ นใน
การพัฒนาคนอย่างรวดเร็วให้ตอบโจทย์ธุรกิจ จึงต้องสร้างโค้ชเต็มเวลาภายในองค์กรขึ้ นมา กลุ่มโค้ชนี้
ถูกดึงตัวออกมาจากงานปกติชวั ่ คราว และ HR ประสานช่วยจัดคู่โค้ชและโค้ชชี่ให้อย่างเหมาะสม
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อีกประการทีไ่ ม่ควรลืมคือการมองหาและเป็ นสมาชิก
ของเครือข่ายโค้ชผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีการพัฒนาศาสตร์การโค้ช
ต่อเนื่อง พัฒนาเครือ่ งมือต่างๆ และคอยติดตามข่าวสาร
เพื่อจัดให้ผทู ้ เี่ ป็ นโค้ชภายในองค์กรได้เข้าไปร่วมรับความรู ้
ใหม่ๆ เมื่อเสาบ้านแข็งแรง มาสูข่ ้นั ตอนที่สอง

ขั้นตอนที่สอง ในการสร้างพื้ นของบ้านชั้นล่าง คือการเสริมสร้าง
ทักษะพื้ นฐานการโค้ชที่ถูกต้องให้ผบู้ ริหาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างานใน
องค์กร หากมีทกั ษะที่ไม่ถกู ต้อง เมื่อไปโค้ชแล้วไม่ได้ผล อาจทาให้
พวกเขาถอดใจและมองว่าเสียเวลา ผูเ้ ชี่ยวชาญแนะนาว่า การเลือก
โค้ชของโค้ช ควรดูวา่ โค้ชผูส้ อนมีการศึกษาด้านการโค้ชมาจากสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือมีความสาเร็จ
ด้านนี้ มาก่อน โดยมีความรูค้ วามเข้าใจด้านการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ เข้าใจในธุรกิจของท่านบ้างหรือยินดี
เรียนรูเ้ พิ่มเติม

ขั้นตอนที่สาม สร้างบันไดเชื่อมต่อจากชั้นที่หนึ่ งไปสู่ช้นั ที่สอง นัน่ คือการติดตามผลการโค้ชจากแต่
ละหน่ วยงาน โดยอาจขอ Feedback จากผูไ้ ด้รบั การโค้ช เก็บข้อมูลด้านคุณภาพและปริมาณการโค้ช
และนาผลมาแบ่งปั นให้ผบู้ ริหารระดับสูงที่สนับสนุ นได้เห็นความคืบหน้า ทั้งนี้ จะได้เป็ นบันไดที่ดีและ
ลาเลียงสิ่งก่อสร้างไปชั้นสองได้ ขั้นตอนนี้ รวมถึงการเชื่อมโยงทักษะการโค้ชเข้าไปในการพัฒนาภาวะ
ผูน้ า การบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์กร เพื่อให้ผนู้ าทุกคนเป็ นแบบอย่างที่ดี ให้เห็นว่าการ
โค้ชตัวต่อตัวไม่ได้จากัดที่ผบู้ ริหารระดับสูงเท่านั้น แนะนาให้ผบู้ ริหารเห็นประโยชน์ของ การพัฒนา
แบบ 10-20-70 และเข้าใจว่าการโค้ชเป็ นหนึ่ งในทักษะที่ผนู้ าควรมี และใช้ได้ในการบริการจัดการ
ทีมงานของพวกเขา

ขั้นตอนที่สี่ สร้างพื้ นฐานชั้นที่สอง เพื่อขยายพื้ นที่ใช้สอยที่มากขึ้ น บ้านจึงมีช้นั สอง คือการพัฒนา
ทักษะการโค้ชต่อเนื่ องให้ผทู้ ี่ได้รบั ทักษะการโค้ชไปแล้ว โดยครัง้ นี้ เป็ นทักษะต่อยอดคือการโค้ชแบบ
กลุม่ หรือทีม (Group Coaching Skills) เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถใช้การพูดคุยแบบโค้ชในการประชุม ใน
การหารือกันกับทีม ทักษะการโค้ชแบบกลุม่ ไม่เหมือนทักษะการเป็ นวิทยากร หรือการเป็ น
Facilitator นะคะ อยูค่ นละขั้วกันเลย เช่น โค้ชกลุม่ ต้องเข้าใจพัฒนาการของกลุม่ และจะเล่น
บทบาทใดเมื่อไหร่ จะใช้คาถามใด ในการรับมือกับความคิดเห็นที่แตกต่าง พูดอย่างไรให้กระชับ
และคมคาย และดึงศักยภาพของกลุม่ หรือทีมออกมาให้ได้
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ขั้นตอนที่หา้ กระบวนการ HR มีรปู แบบที่สอดคล้องกับการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช เช่น ระบบการ
ตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ ง การสรรหาคนเข้ามาใหม่ เปรียบเสมือนหลังคาที่ปกป้องให้การก่อสร้าง
ต่างๆมีร่มเงาจากแดดฝน ซึ่งก่อนหน้านี้ อาจเลือกหรือวางแผนไว้ได้วา่ อยากได้หลังคาแบบใด กระเบื้ อง
แบบไหน สีใด ที่จะเหมาะที่สุดกับบ้านหลังนี้

ขั้นตอนที่หก คือ การประเมินจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า พวกเขารับรูไ้ ด้วา่ ผูบ้ ริหารของเขาช่วยให้เขา
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน ในรูปแบบใด บังคับหรือผสมผสานการโค้ช หรือแบบใดแบบหนึ่ ง เป็ น
การตรวจสอบว่าโครงสร้างต่างๆแข็งแรงจริงหรือไม่ ควรปรับส่วนใด หรือหน่ วยงานใดอาจต้องการโค้ชพี่
เลี้ ยงมาช่วย

ขั้นตอนสุดท้าย เพื่อความมัน่ ใจว่าบ้านไม่ลม้ ครืนลงมา ไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านเท่านั้นที่รบั รูไ้ ด้วา่ บ้าน
นี้ แข็งแรง แต่คนเดินผ่านไปมาก็เห็นว่าบ้านนี้ มีโครงสร้างที่แข็งแรง นัน่ คือบุคคลภายนอกควรรับรูไ้ ด้ถึง
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป องค์กรสามารถขยับขยายวิธีการพูดคุยกับคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอกโดยใช้
สมรรถนะการโค้ช เช่น การฟั งอย่างใส่ใจ การใช้คาถามเพื่อค้นหาทางออกที่ win-win ร่วมกัน เป็ นต้น
ซึ่งอาจต้องใช้การประเมินจาก Stakeholders ภายนอกองค์กร สมรรถนะด้านนี้ จะช่วยเสริมให้
ผูบ้ ริหารและบุคลากรที่ติดต่อสือ่ สารกับบุคคลภายนอกองค์กรสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือกัน
และความน่าเชื่อถือได้ยั ่งยืนอีกด้วย
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิจนสมบูรณ์อาจเป็ นเวลา ปี กว่าๆ ไปจนถึงห้าปี ขึ้ นอยูก่ บั ขนาดขององค์กร และ
พื้ นฐานการโค้ชที่คนในองค์กรมีอยู่ องค์กรที่พฒ
ั นาทักษะการสื่อสารของผูบ้ ริหารมาต่อเนื่ องจะไปได้
เร็ว เพราะการโค้ชต้องใช้ทกั ษะการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการฟั ง การถามแบบโค้ช อีกทั้งการ
พูดแบบกระชับ เข้าใจง่าย พูดเรื่องยากให้เป็ นเรื่องง่าย เป็ นการเรียนรูแ้ บบไม่มีทางลัด จาเป็ นต้องมี
การฝึ กปฏิบตั ิ เราจึงเห็นได้วา่ ผูน้ าที่เก่งมักสื่อสารเก่ง และเป็ นโค้ชที่ดีอีกด้วยค่ะ
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สมรรถนะด้ าน
Trans-global
Leadership
ของผู้บริหารหญิง
วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ฉบับนี้ แอคคอมฯ จึง
ขอแลกเปลี่ยนความรูเ้ รื่องหญิงๆสักหน่ อยนะคะ (สาหรับบทความฉบับเต็ม ติดตามอ่านได้ใน นิ ตยสาร
สกุลไทย ฉบับที่ 3098 ค่ะ)

จานวนผูบ้ ริหารระดับสูงที่เป็ นสตรี
ในปี 2553 บริษัทที่ปรึกษาแมคคินซี่แอนด์คอมปะนี ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนาของโลก ได้
เผยข้อมูลการศึกษาจานวนสัดส่วนของผูช้ ายและผูห้ ญิงในตาแหน่ งคณะกรรมการบริหารในประเทศ
ต่างๆ ซึ่งได้พบว่า ประเทศที่มผี หู้ ญิงในกลุ่มบริหารนี้ มากที่สุดคือประเทศนอร์เวย์ คือร้อยละ 32 และ
ตา่ ที่สุดคือประเทศอินเดีย คือร้อยละ 5 เท่านั้น สาหรับประเทศอินเดีย มากกว่าครึ่งหนึ่ งของนักศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเป็ นผูห้ ญิง แต่กลับมีผบู ้ ริหารระดับสูงเป็ นหญิงน้อยมาก ส่วนประเทศจีน
อยูท่ ี่รอ้ ยละ 6 เท่านั้น ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา มีสดั ส่วนผูบ้ ริหารระดับสูงที่เป็ นผูห้ ญิงเพียงร้อยละ
15 เท่านั้น สาหรับบริษัทที่จดั อยู่ในกลุ่มฟอร์จนู 500 มีผหู้ ญิงที่เป็ น CEO เพียงร้อยละ 2.6
“เชอริล แซนด์เบิรก์ ” (Sheryl Sandberg) ซีโอโอหญิงของเฟซบุก๊ ได้เคยกล่าวด้วยความเสียดายว่า
เรามีจานวนผูห้ ญิงในตาแหน่ งสูงๆน้อยเกินไป โดยเฉพาะในคณะรัฐบาลจากทัว่ โลก มีผหู ้ ญิงเพียงร้อย
ละ 13 เท่านั้น
ประเทศไทย - จาก รายงานสถิติจาแนกเพศของประเทศไทย ช่วง 2553 – 2556 ประเทศไทยมี
ประชากรชายประมาณ 32.1 ล้านคน หรือ 49.08% และประชากรหญิง 33.3 ล้านคน หรือ 50.91%
ในขณะที่อตั ราส่วนผูบ้ ริหารหญิงในประเทศตะวันตกเริ่มลดลงหรือคงที่ในบางประเทศ ประเทศไทยกลับ
มีสดั ส่วนผูบ้ ริหารหญิงเพิ่มมากขึ้ น การสรุปข้อมูลจากการสารวจต่างๆยังพบว่า ประเทศไทยมีผบู้ ริหาร
หญิงระดับประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) มากที่ถึงร้อยละ 30
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International Women Day: 8 March

TRANSGLOBAL LEADERSHIP

กลุ่มที่ปรึกษาองค์กรมาแชล โกลด์สมิทกรุป๊

ใช้เวลากว่าห้าปี ในการศึกษาด้านความสามารถเชิง
สมรรถนะของผูน้ าที่ไม่วา่ จะไปนัง่ บริหารอยูท่ ี่ประเทศใดก็ตามมักมีความสาเร็จ (Transglobal
Leadership Competency) สมรรถนะที่ศึกษารวมถึงคุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู ้ และ
พฤติกรรม ของบุคคล และได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจในปี 2555 ว่า หนึ่ งในสามของผูท้ ี่ตอบแบบสารวจ
เป็ นผูห้ ญิง และได้พบว่า คาตอบของทั้งหญิงและชาย แสดงถึงสมรรถนะในด้าน Transglobal Leadership
เท่าๆกัน โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยดังนี้
 ผูห้ ญิงมักประเมินความสามารถตนเองต ่ากว่าความเป็ นจริง มากกว่าที่จะประเมินตนเอง
สูงกว่าความเป็ นจริง
 ผูห้ ญิงมักตอบแทนคุณงามความดีของผูอ้ ื่นแบบปรับรูปแบบตามใจผูร้ บั มากกว่าที่จะให้
แบบมาตรฐานเดียวกันหมด
 ผูห้ ญิงใช้การพัฒนาบุคลากรเป็ นฟั นเฟื องสาคัญในการผลักดันกลยุทธ์ มากกว่าใช้
เทคโนโลยี
 ผูห้ ญิงมีความมั ่นใจในคนที่มีค่านิยมร่วมกัน มากกว่ามองที่ว่าคนนั้นปฏิบตั กิ ารงาน
อย่างไร
 ผูห้ ญิงมักคาดการณ์การแสดงออกและการกระทาของคนไว้ก่อน แบบไม่รอประหลาดใจ
 ผูห้ ญิงมักให้ความเห็นอกเห็นใจ ถึงแม้งานจะออกมาไม่ตรงที่ตอ้ งการ
 ในสถานการณ์ทหี่ นทางข้างหน้าไม่ชดั เจน ผูห้ ญิงมักแลกเปลี่ยนความรูส้ ึก หรือความไม่
แน่ใจ ออกมา มากกว่าที่จะแสร้งรักษาภาพความสาเร็จของตนไม่ให้เสื่อมเสีย
All rights reserved.
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PROFESSIONAL IMAGE
ตอนเลือกเครื่องประดับที่เหมาะกับรูปหน้า
โดย แอคคอม แอนด์ อิมเมจ อินเตอร์เนชั ่นแนล
หลักการง่ายๆ ในการเลือกเครื่องประดับเพื่อการแต่งกายในธุรกิจคือ เลือกเครือ่ งประดับไม่ให้เด่น
กว่าชุดที่คุณใส่ แต่เป็ นการช่วยเสริมความสง่างามให้ชุดที่คณ
ุ สวมใส่มากกว่า นอกจากนี้ ยัง
สามารถอาพรางรูปหน้าในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย
รูปหน้าของคนมีประมาณ 6 แบบ คือ หน้ารูปไข่ หน้าเหลี่ยม หน้ายาว หน้ารูปหัวใจ หน้าทรงลูก
แพร์ และหน้ากลม จะดูวา่ เรามีรปู หน้าแบบไหน ให้รวบผมไปข้างหลังให้หมด และสังเกตว่ารูปหน้า
ของคุณเข้าข่ายรูปหน้าแบบใดดังต่อไปนี้

All rights reserved.
9

TRAINING. COACHING. GROUP COACHING. CONSULTING. LEARNING RESOURCES.
Tel. (66) 2197 4588-9 Mobile. (66) 81 172 3666 www.spg-asia.com

หน้ารูปไข่ เป็ นรูปหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดของผูห้ ญิง ฉะนั้นจึงมีทางเลือกมากมาย แต่ก็ควรจะ
คานึ งถึงขนาดของเครื่องประดับ ต้องมีสดั ส่วนพอดีกบั ขนาดของใบหน้าและลาคอด้วย
หน้าเหลี่ยม ควรเลือกเครื่องประดับที่ชว่ ยทาให้ช่วงกรามดูเล็กลง ตุม้ หูแบบกลมเหมาะกับคุณที่สุด
หลีกเลี่ยงตุม้ หูรปู สี่เหลี่ยม หรือรูปทรงเรขาคณิต เพราะจะยิ่งไปเน้นเหลี่ยมของใบหน้า ควรเลือก
สร้อยคอที่ยาวกว่าปกติ หรือยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
หน้ายาว ควรเลือกสร้อยประดับที่ช่วยทาให้หน้าดูส้นั ลง นัน่ ก็คือ ห้ามใส่ตุม้ หูแบบห้อยระย้า ควร
เลือกตุม้ หูแบบกระดุมขนาดกลางถึงใหญ่ หรือ รูปทรงเรขาคณิตต่างๆก็ยงิ่ ดี แนะนาให้เลือกสร้อยคอ
ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หรือสั้นกว่า ถ้าคุณเป็ นคนคอยาวด้วย สามารถใส่สร้อยคอสั้นๆ ติดคอได้
หน้ารูปหัวใจ คือหน้าผากกว้างแต่คางเรียวเล็ก ควรเลือกเครื่องประดับช่วยให้ช่วงคางดูกว้างขึ้ น เช่น
ตุม้ หูแบบห่วง หรือ ตุม้ หูที่มีฐานใหญ่ สร้อยคอก็ควรเลือกความยาวประมาณ 45-51 เซนติเมตร ถ้า
คุณเป็ นคนคอยาวด้วย สามารถใส่สร้อยคอสั้นๆ ติดคอได้เช่นกัน
หน้าทรงลูกแพร์ คือหน้าผากแคบแต่ช่วงคางค่อนข้างกว้าง ควรเลือกเครื่องประดับที่ทาให้กรามดู
เล็กลงเช่น ตุม้ หูแบบห้อยที่ส่วนบนกว้างกว่าส่วนล่าง ตุม้ หูเม็ดแบบกระดุมขนาดเล็กถึงปานกลาง หรือ
ตุม้ หูแบบสามเหลี่ยมควา่ ส่วนสร้อยคอควรมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หรือมากกว่า
หน้ากลม หลักสาคัญในการเลือกซื้ อเครื่องประดับสาหรับคนหน้ากลม ก็คือเพิ่มความยาวของหน้า
ควรเลือกตุม้ หูแบบเหลี่ยม เช่น สี่เหลี่ยมจตุรสั หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงตุม้ หูแบบยาวเรียว
แบบห้อย แบบรูปไข่ แต่ควรหลีกเลี่ยงแบบห่วงหรือแบบกลม ส่วนสร้อยคอยาวอย่างตา่ 50
เซนติเมตร หรือมากกว่า
รูปหน้าแบบใดก็น่ารักได้ท้งั นั้น นอกจากเลือกเครือ่ งประดับเสริมบุคลิกภาพ อย่าลืมจิตใจที่เป็ น
มิตร เพราะจะส่งผลโดยตรงให้เรามีแววตาจริงใจและใบหน้ายิ้ มแย้มแจ่มใสนะคะ
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