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“หาตวัเองใหพ้บแลว้จบดว้ยร า่รวยจากงานทีร่กั” ค ำพดูนี้เป็นค ำในอุดมคต ิซึง่คุณ
อำจเคยไดย้นิจำกคนทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ในชวีติ สว่นใหญ่จะพดูตรงกนัวำ่… 

“รูว้า่ชอบอะไร รูว้า่อยากท าอะไร แลว้กม็ุง่มัน่ท าสิง่นัน้จนส าเรจ็”  
 
“ทุกวนันี้เหมอืนไมไ่ดท้ างาน เพราะแคต่ืน่ไปท าเรือ่งสนุกๆทุกวนั แลว้เงนิมนัก็
หลัง่ไหลเขา้มาจนนบัไมท่นั” 
 
วำ้ววว….  
พอไดอ้่ำนไดฟั้งแบบนี้แลว้ หวัใจคุณกเ็ตน้แรงทนัท ีแลว้กต็ัง้หน้ำตัง้หน้ำคน้ และ
หำ และ คน้หำ วำ่ ไอง้ำนแบบนัน้น่ะ ส ำหรบัชวีติฉนั มนัคอืงำนอะไร? 
 

มนัจะใชง่ำนแบบทีพ่อ่แมข่องฉนัท ำหรอืเปลำ่? 
มนัจะเป็นงำนแบบทีฮ่โีรข่องฉนัท ำหรอืเปลำ่? 
มนัจะเป็นงำนทีฉ่นัท ำอยูทุ่กวนันี้หรอืเปลำ่? 
มนัจะเป็นงำนแบบไหนกนัละ่ งำนแบบนัน้มนัอยูท่ีไ่หน?? 
 
แลว้คุณกต็ัง้หน้ำตัง้ตำคน้หำ มทีัง้คนทีห่ำเจอ และมคีนอกีมำกมำยทีก่ ำลงัพยำยำม
หำใหเ้จอ  
 

ในระหวำ่งทีก่ ำลงัหำอยูน่ัน้ คุณจะรูส้กึอ่อนไหวเป็นพเิศษ พอเหน็ใครท ำอะไร
ประสบควำมส ำเรจ็ ดงูำ่ยๆ เรว็ๆ ใจกอ็ยำกไดอ้ยำกม ีเหมอืนๆ เคำ้ดว้ย 
  
พอกระโดดลงไปท ำแลว้ 
 
ผลลพัธก์ม็ที ัง้คนส ำเรจ็ไดจ้รงิ กบัคนทีย่งัท ำไมไ่ด ้ยงัไมป่ระสบควำมส ำเรจ็อยำ่งคน
อื่นเคำ้ 
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ถำ้ตอนนี้คุณก ำลงัเป็นอยำ่งนัน้ 
รูส้กึวำ่เสยีเงนิ เสยีเวลำ และเสยีควำมมัน่ใจ 
 
เอวำอยำกใหก้ ำลงัใจวำ่ ไมต่อ้งไปเสยีใจคะ่ คุณส ำเรจ็มำขัน้หนึ่งแลว้ ตรงทีห่าเจอ
วา่ อะไรคอืสิง่ทีไ่มไ่ดช้อบ เพือ่จะไดไ้ปโฟกสัในทศิทางอืน่ทีต่อบโจทยห์วัใจคุณเอง
จรงิๆ  
 

ขึน้ชือ่วำ่ “การหาตวัตน” เพือ่น ำไปสูก่ำรไดท้ ำงำนทีร่กั จุดนี้ท ำใหค้นเรำเขำ้ใจผดิ
กนัมำก 
 
เรำเขำ้ใจกนัวำ่ ตอ้งนัง่คดิ ตอ้งเคน้ เพือ่จะหำตวัตนออกมำใหไ้ดภ้ำยใน 8 ชัว่โมง  
 

คดิไปคดิมำจนสมองลำ้ แต่กย็งัคดิไมอ่อก ท ำไงดลีะ่? 
อยำกบอกวำ่ จรงิๆแลว้มนัไมใ่ชแ่บบนัน้คะ่  
 

เพรำะตวัตน คอื สิง่ทีคุ่ณเป็น  ไมใ่ชส่ิง่ทีต่อ้งหำ 
 

คุณจะ “หำ” ตวัตนไปท ำไม? ในเมือ่คุณ “อยู”่ กบัตวัเองมำนำนทัง้ชวีติแลว้ 
 

สิง่ทีต่อ้งท ำไมใ่ชก่ำรหำ แต่คอื ตระหนกัรู ้และ เขำ้ใจ 
 

เขำ้ใจวำ่ เรำคอืใคร เรำเป็นใคร เรำมอีะไรด ีมอีะไรเดน่ สิง่ไหนควรขยำย สิง่ไหน
ควรใหค้วำมส ำคญั –และสิง่ไหนไมต่อ้งไปสนใจเลย- 
 
งำนทีร่กั และ กำรหำตวัตนใหเ้จอ เป็นสิง่ทีเ่รำไปใหค้ำ่กบัมนัมำกเกนิไป เพรำะที่
จรงิแลว้... 
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งำนทีร่กั มำจำก กำรลงมอืท ำ 
 

งานท่ีรกั มาจากการตระหนักรู้ว่า ตวัเองมีความชอบและถนัดด้านไหน  
เสรจ็แล้วกเ็อาทกัษะท่ีมีนัน้ไปสร้างงานข้ึนมา 

 

อำจเป็นงำนทีม่อียูแ่ลว้ หรอืเป็นงำนใหมท่ีไ่มเ่คยมอียูใ่นโลกนี้เลยกไ็ด ้
 

สรำ้งสรรคส์ิง่ดีๆ ข ึน้มำเพือ่ชว่ยใหต้วัเองและผูอ้ื่นสะดวกสบำยยิง่ขึน้ ยกตวัอยำ่ง
เชน่  

- You Drink I Drive เพือ่ชว่ยลดอตัรำกำรเมำไมข่บั ตอบโจทยแ์ละชว่ยคนได้
มำกๆ 

- Facebook ชว่ยใหผู้ค้นเชือ่มต่อกนัไดท้ัว่โลก  
- Line ชว่ยใหผู้ค้นตดิตอ่กนังำ่ยขึน้ เป็น App ทีค่นืควำมสขุใหผู้ใ้หญ่ใน

ครอบครวั ชว่ยใหต้ดิตอ่กบัลกูๆหลำนๆไดง้ำ่ยขึน้  
 
เป็นตน้ 
 
โห ครเูอวำ ยกตวัอยำ่งธุรกจิใหญ่ๆอยำ่งนัน้ อยำ่งเรำคงท ำไมไ่ดห้รอก  
อยำ่เพิง่ไปทอ้ตัง้แต่ยงัไมเ่ริม่นะคะ เพรำะธุรกจิยิง่ใหญ่ทีเ่รำเหน็กนัในตอนนี้ ก็
เริม่ตน้มำจำกเลก็ๆ เริม่ดว้ยตวัคนเดยีวกนัทัง้นัน้  
 
สรปุกนัสัน้ๆตรงนี้นะคะ  
 

“งานทีร่กัไม่ใช่การหา แต่คือการสร้าง” 
“ตวัตนของคณุ ไม่ใช่การหา แต่คือการรูแ้ละเข้าใจ” 
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ส ำหรบัทำ่นทีก่ ำลงัสบัสน เนื่องจำกขอ้มลูมำกมำย หรอืภำพควำมส ำเรจ็ของบุคคล
ในโลกออนไลน์  
เคำ้เหลำ่นัน้เขำ้มำท ำใหคุ้ณมแีรงบนัดำลใจ จนบำงครัง้กอ็ดหวัน่ไหวและไขวเ้ขว
ไมไ่ด ้และคดิวำ่ “สิง่ทีท่ าตอนนี้มนัไมใ่ชต่วัฉนัหรอืเปลา่? ฉนัถงึยงัไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ซกัท”ี 
อยำ่เพิง่ทอ้และหมดก ำลงัใจคะ่  
  
เอวำเขำ้ใจคุณ จงึไดเ้ตรยีม 10 สดุยอดค าถามค้นหาตวัตน นี้ไวใ้ห ้
ขอใหคุ้ณปรนิท ์Workbook เลม่นี้ออกมำ แลว้เขยีนค ำตอบลงไป  
ใหต้อบทุกค ำถำม  
ค ำตอบแตล่ะขอ้มนัจะไมเ่กีย่วขอ้งกนักไ็มเ่ป็นไร ขอใหเ้ขยีนลงไปกอ่นเทำ่ทีเ่ขยีน
ได ้ 
 

เอวำเชือ่วำ่ 10 ค ำถำมนี้จะชว่ยสะทอ้นควำมเป็นตวัเองใหคุ้ณได ้
อยำ่งทีค่รัง้หนึ่ง มนัเคยเผยค ำตอบใหเ้อวำมำแลว้ 
 

 ไปเริม่กนัเลยคะ่….  
***************** 
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ค าถามท่ี 1 : ฉันมีทกัษะอะไรท่ีสอนได้บา้ง? 
ทกัษะไหนบำ้งทีต่วัฉนัท ำไดด้ ีและสอนได ้
หลำยทกัษะมคีนสนใจ มคีนพรอ้มจำ่ยเงนิให ้ยิง่ในยคุนี้ โลกเปลีย่นเรว็ คนตอ้ง
เรยีนรูเ้รือ่งใหม่ๆ ตลอดเวลำ  
 

เมือ่เชำ้เอวำนัง่ทำนขำ้วทีบ่ำ้น คุณพอ่กพ็ดูกบัคุณแมว่ำ่ “อกีไมน่านเราตอ้งใชม้อื
ถอืจา่ยเงนิแลว้นะ” คณุพอ่อำย ุ70 กวำ่ ใชเ้หรยีญกบัธนบตัรมำทัง้ชวีติ แต่วนันี้
ก ำลงัเรยีนรูว้ธิจีำ่ยเงนิดว้ยมอืถอื 

เรือ่งกำรสอนผูใ้หญ่กลุม่นี้ใหเ้ลน่เฟส เลน่ไลน์ ถ่ำยรปู แต่งรปู จำ่ยเงนิดว้ยมอืถอื 
น่ำจะมคีนรอเรยีนเยอะมำกๆเลยคะ่  
 

แลว้คุณสอนอะไรไดบ้ำ้ง…. 
ท ำอำหำร 
ชงกำแฟ 
จดักำรตวัเอง จดัเวลำ 
กำรเขยีน 
ซ่อมมอืถอื 
ท ำบญัช ี
แต่งหน้ำ 
เลีย้งปลำ 
ขำยของ 
จดับำ้น (หนงัสอืของแมบ่ำ้นญีปุ่่ น ตดิอนัดบัขำยดทีัว่โลก) 
ถ่ำยรปู 
ท ำคลปิวดีโีอ 
ฯลฯ 
ทกัษะเหลำ่นี้มคีนอยำกรูท้ ัง้นัน้แหละคะ่  
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บำงทกัษะทีคุ่ณอำจคดิวำ่สอนใครไมไ่ดเ้พรำะไมม่ตีลำดรองรบั เทา่ทีเ่อวานัง่คดิ
ตอนนี้ นึกแทบไมอ่อกเลยคะ่ วา่ทกัษะไหนทีค่นไมอ่ยากรูบ้า้ง  
 
อยำ่ง แปรงฟันเกง่กย็งัสอนได ้น่ำจะมคีนอยำกรูพ้อสมควรเลย วำ่ทุกวนันี้เรำแปรง
ฟันกนัถูกตอ้งหรอืเปลำ่  
ยิง่วธิแีปรงฟันใหล้กู ยิง่มคีนอยำกรูม้ำกเลยคะ่ ถำ้มใีครสอน เอวำกอ็ยำกเรยีน^^ 

 
***************** 

ตอบค าถามท่ี 1 : ฉันมีทกัษะอะไรท่ีสอนได้บา้ง? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 2 : ส่ิงท่ีฉันอยากเก่งมากขึน้? 

มทีกัษะไหนมัย้ ทีถ่งึแมค้นอืน่จะพดูวำ่ยำก แคไ่ดย้นิกโ็อ๊ยยแลว้ แต่คุณกลบัมองวำ่
งำ่ย รูส้กึสนุก และมคีวำมสขุทีไ่ดท้ ำ  
 

ทกัษะนี้คุณอำจเกง่อยูแ่ลว้ หรอื เป็นเรือ่งทีก่ ำลงัเรยีนรูอ้ยู ่แมต้อนนี้จะยงัไมไ่ด้
เกง่กำจมำกนกั แต่คณุก ำลงัศกึษำ ก ำลงัฝึกฝนอยู ่ 
 
ทกัษะไหนละ่... 
ทีคุ่ณมใีจศกึษำหำขอ้มลูและอยำกท ำใหต้วัเองเกง่ขึน้ เขยีนมนัออกมำคะ่  
 

***************** 
ตอบค าถามท่ี 2 : ส่ิงท่ีฉันอยากเก่งมากขึน้? 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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 ค าถามท่ี 3 : ส่ิงท่ีฉันชอบท าในอดีต  
ก่อนจะรู้ว่าการหาเล้ียงชีพคืออะไร? 

กอ่นทีคุ่ณจะเริม่ตน้เขำ้ระบบแรงงำน ท ำงำนเพือ่ไดร้บัเงนิ 
กอ่นทีจ่ะรูว้ำ่ตอ้งใชห้นี้สนิหลำยตอ่หลำยรำยกำร 
กอ่นทีรู่จ้กัค ำวำ่ควำมมัน่คง 
กอ่นทีจ่ะรูจ้กัค ำวำ่ คดิจะพกั คดิถงึภาระ  
กอ่นหน้ำทีรู่ว้ำ่ตอ้งท ำมำหำเลีย้งชพีนัน้  
คุณชอบท ำอะไร เขยีนมนัออกมำคะ่  
 

 ***************** 
ตอบค าถามท่ี 3 : ส่ิงท่ีฉันชอบท าในอดีต ก่อนจะรู้ว่าการหาเล้ียงชีพ
คืออะไร? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 4 : มีคนติดต่อมาอยากให้ฉันช่วยอะไร? 
เฟสบุคของคุณ มนัเป็น Portfolio ออนไลน์ไดอ้ยำ่งดเีลยนะคะ  
 
มนัเป็นเหมอืนโชวร์มูเอำไวโ้ชวผ์ลงำน เพรำะโดยปกต ิเวลำเรำท ำอะไรแลว้มี
ควำมสขุ ท ำอะไรเกง่ ท ำอะไรส ำเรจ็ เรำกม็อียำกอวดสิง่เหลำ่นัน้ในเฟสบุค  
 

ผลงำนบำงอยำ่ง ทีค่ณุมองวำ่เป็นงำนทีเ่ลก็น้อย ท ำไดง้ำ่ยมำก อำจไปเขำ้ตำใคร
หลำยคน และเคำ้กอ็ยำกตดิต่อเขำ้มำ เพือ่ใหคุ้ณชว่ยเคำ้  
เอวำกใ็ชบ้รกิำรงำนหลำยๆ อยำ่งจำกเพือ่นๆในเฟสบุคนี่แหละคะ่  
 

ไมว่ำ่ใครกอ็ยำกซือ้กบัคนทีรู่จ้กั 
ใครกอ็ยำกใชบ้รกิำรจำกคนทีไ่วใ้จคะ่  
 

***************** 
ตอบค าถามท่ี 4 : มีคนติดต่อมาอยากให้ฉันช่วยอะไร?  
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 5 : เวลาว่างๆ ฉันชอบท าอะไร? 
คุณรูว้ำ่สิง่ทีท่ ำเลน่ๆในเวลำวำ่ง เป็นสิง่ทีท่ ำแลว้ไมไ่ดเ้งนิแน่นอน 
แต่คุณกย็งัท ำซ ้ำแลว้ซ ้ำอกี -ไม่ได้เงิน กย็งัท า- 
 
ท ำแลว้เวลำผำ่นไปอยำ่งรวดเรว็ เหมอืนกำรพกัผอ่นทีแ่สนสบำย 
 

เมือ่เจอใคร กช็อบพดู ชอบคุยถงึเรือ่งนี้เสมอ คอืถำ้ไมเ่กรงใจคนฟัง กค็ุยเรือ่งนี้ได้
ทัง้วนัทัง้คนื  
 
รูแ้ลว้วำ่สิง่นัน้คอือะไร รบีจดไวใ้หด้ว่นๆ เลยนะคะ 
ในสว่นของเอวำนัน้ กำรเรยีนสมัมนำ คอื กำรพกัผอ่น กำรฟังออดโิอบุค อ่ำน
หนงัสอืควำมรูด้ีๆ  คอื กำรใชเ้วลำวำ่งคะ่  
 
ยิง่ไดเ้สำะหำขอ้มลู ศกึษำ น ำมำใชก้บัตวัเองจนไดผ้ลด ีและน ำมำถ่ำยทอด เพือ่
ชว่ยใหเ้พือ่นๆมชีวีติทีด่ขี ึน้ดว้ยแลว้ เวลำผำ่นไปอยำ่งรวดเรว็จรงิๆเลยคะ่  
 

***************** 
ตอบค าถามท่ี 5 : เวลาว่างๆ ฉันชอบท าอะไร? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 6 : ส่ิงไหนท่ีท าให้ฉันรู้สึกเป็นคนท่ีมีคณุค่า? 
หลงัจำกเอวำเขยีนใหค้วำมรูใ้นแฟนเพจ ครเูอวา Mompreneur มำพกัใหญ่ วนั
หนึ่ง กม็น้ีองผูห้ญงิทกัมำวำ่ 
“ขอบคุณครเูอวามากทีแ่นะน าหนูมาวนันัน้ ท าใหต้อนนี้ชวีติหนูเปลีย่นมหาศาลเลย
จรงิๆ คะ่” 
 

เรำไมม่วีนัรูห้รอกคะ่ว่ำ  
ค ำพดูดีๆ  แคไ่มก่ีค่ ำของเรำมนัจะชว่ยผูค้นไดม้ำกมำยแคไ่หน  

จนกวำ่จะเริม่ตน้แบง่ปัน 
 
เอวำรูซ้ึง้และเขำ้ใจตัง้แต่เริม่ตน้เขยีนบทควำมดีๆ  ลงแฟนเพจคะ่  
น้องทำ่นนี้ ทกัมำในคนืหนึ่งบอกวำ่ “สวสัดคีะ่ ครเูอวา ตอนนี้หนูท าขนมอยูบ่า้น 
เพราะตอ้งดแูลพอ่ทีป่่วยอยู ่ไปหางานทีไ่หนไมไ่ด ้เพราะตอ้งดพูอ่”  
 

เอวำ : “แลว้ชอบมัย้คะท าขนม?” 
 

น้อง : “ชอบคะ่ ท าไดห้ลายอยา่ง มฝีีมอืดว้ยคะ่” (สง่รปูมำใหด้หูลำยรปู) 
 
เอวำ : “ถา้งัน้นะ น้องกเ็อาความรูท้ีท่ าขนมเป็น มาสอนท าขนมส ิสอนท าขนมฟรีๆ  
ในหน้าเฟสเลย และน้องกจ็ะสามารถขายขนมไดด้ว้ย  
ไมต่อ้งรอเฉพาะคนทีเ่คา้เดนิผา่นหน้ารา้น แลว้กม็าซื้อขนมของน้องในราคาถูกๆ 
น้องยงัสามารถขายขนมผา่นออนไลน์ไดด้ว้ย 
คุกกี้ บราวนี ่เคก้กลว้ยหอม ทอ็ฟฟีเ่คก้ เคก้ฝอยทอง พวกนี้สง่ขนสง่ได้  
น้องขายออนไลน์ดว้ย และอยา่ลมืนะตอ้งสอนท าขนมดว้ย” 
 

ผำ่นไป 3-4 เดอืน น้องกส็ง่ขอ้ควำมกลบัมำใหเ้อวำยำวมำกเลยคะ่  

http://www.avamompreneur.com/
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เอวำอ่ำนแลว้แบบเฮย้ยยย ดอี่ะ ดใีจกบัน้องเคำ้ดว้ยมำกกกกกก นอกจำกมำ
ขอบคุณแลว้น้องเคำ้ยงับอกอกีวำ่... 
 
“หนูมรีายไดม้ากมายเลย  
มรีายไดจ้ากการขายขนมจากทางออนไลน์  
มรีายไดจ้ากการสอนท าขนม  
สอนท าขนมจากทางออนไลน์ดว้ย 
มคีนมาเรยีนกบัหนูทีบ่า้นดว้ย ซึง่หนูชารต์เทา่ไหร ่กม็คีนอยากมาเรยีน 
ตอนนี้หนูมเีงนิเยอะมาก 
ขอบคุณครเูอวามากๆนะคะทีว่นันัน้แนะน าสิง่ดีๆ  กบัหนู” 
 

แลว้คุณละ่คะ? 
สิง่ทีท่ ำใหรู้ส้กึมคีุณคำ่ ท ำแลว้มคีนมำขอบคณุ มำสง่พลงังำนดีๆ ให ้ 
สิง่นี้อยำกท ำเพรำะอยำกท ำ  
ท ำเพรำะอยำกจะชว่ยใครบำงคน  
ท ำเพรำะคุณรูว้ำ่ฉนัมคีวำมรู ้ 
ท ำเพรำะคุณอยำกจะเหน็เคำ้มชีวีติทีด่ขี ึน้  
มบีำ้งมัย้?... 

เขยีนเพือ่ตอบค ำถำมนี้ออกมำคะ่  
 

***************** 
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ตอบค าถามท่ี 6 : ส่ิงไหนท่ีท าให้ฉันรู้สึกเป็นคนท่ีมีคณุค่า? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

 
 ค าถามท่ี 7 : ฉันรู้ว่าชอบอะไร เมื่อรู้ว่าไม่ชอบอะไร 

ถำ้คุณไมเ่คยใสร่องเทำ้เลยซกัคูเ่ดยีว จะรูไ้ดย้งัไงวำ่ รองเทำ้คูน่ี้ใสส่บำย  
 
รองเทำ้สวยๆ อำจใสส่บำยดว้ย 
รองเทำ้สวยๆ แต่พอใสเ่ดนิไป 10 นำท ีแทบอยำกจะถอดเขวีย้งทิง้ 
รองเทำ้ไมส่วยมำก แต่เป็นคูท่ีต่อ้งเอำไปทกุครัง้เวลำเดนิทำงตำ่งประเทศ  
 
งำนไหนๆ ทีใ่ครวำ่ด ีวำ่สบำย วำ่ไดเ้งนิงำ่ยๆ วำ่งำนนี้ท ำใหช้วีติดเีหลอืเกนิ นัน่
อำจเป็นเพรำะเคำ้ไดท้ ำมำหลำยอยำ่งแลว้ จนรูว้ำ่อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุส ำหรบัชวีติ
เคำ้ อะไรตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรในชวีติเคำ้ 
 

บางท ีการเขา้ใจตวัเองใหล้กึซึ้งยิง่ขึน้  
มนัมาจากการไดเ้จอสิง่ทีไ่มช่อบ หรอืไดท้ าสิง่ทีไ่มช่อบมามากมายแลว้ 

 

http://www.avamompreneur.com/


www.avamompreneur.com  - 14 - 

เหมอืนกบัทีเ่รำรูว้ำ่... 
รองเทำ้คูน่ี้ใสส่บำยทีส่ดุ เมือ่โดนรองเทำ้คูอ่ื่นกดัมำแลว้นัน่แหละ 
  
ยิง่เคยผำ่นประสบกำรณ์ เจอสิง่ทีท่ ำแลว้ไมช่อบมำแลว้เยอะๆ กจ็ะยิง่รูช้ดัเจนมำก
ขึน้ วำ่ตวัเรำเหมำะกบัอะไร  
 

ประสบกำรณ์ทีผ่ำ่นมำ ไมใ่ชเ่รือ่งทีต่อ้งมำนัง่เสยีดำย มนัไมใ่ชค่วำมลม้เหลว 
จงขอบคุณมนั เพรำะคุณไดเ้รยีนรู ้และไดเ้ตบิโต 
 

***************** 
 
ตอบค าถามท่ี 7 : ฉันรู้ว่าชอบอะไร เมื่อรู้ว่าไม่ชอบอะไร 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 8 : ถ้าออกแบบชีวิตตวัเองได้ 24 ชัว่โมง  
1 วนันัน้ ฉันจะท าอะไรบา้ง? 

ตอนนี้ขอใหคุ้ณจนิตนำกำรคะ่  
หนึ่งวนัในควำมฝัน ตัง้แต่เชำ้จรดเยน็ คุณท ำอะไรบำ้ง  
จะเทีย่วทัง้วนั 
จะนัง่ดซูรียีท์ ัง้วนั 
จะเลน่เฟสทัง้วนั 
หรอือะไร ยงัไง เขยีนมนัออกมำ 
 

บอกนิดนึงวำ่ นัง่ดซูรียีท์ ัง้วนั ทอ่งเทีย่วทุกวนั มนัอำจจะดนู่ำสนุก แต่พอท ำไป
จรงิๆ ใหท้ ำทุกวนักท็ ำไมไ่ดห้รอกคะ่ คุณจะเบื่อมำก  
 
เพรำะอะไรทรำบมัย้คะ? 
เพรำะมนุษยถ์ูกออกแบบใหก้ำ้วไปขำ้งหน้ำ มนุษยอ์ยำกเตบิโตขึน้  
อยำกดขีึน้ 
อยำกรวยขึน้ 
อยำกไดร้บักำรยอมรบั 
อยำกแสดงออกซึง่ควำมสำมำรถของตวัเอง 
สิง่เหลำ่นี้คอืควำมสขุทีไ่ดเ้กดิมำ 
 

และสิง่ทีท่ ำใหค้นมคีวำมทุกขม์ำกเป็นอนัดบัตน้ๆ คอื ไมไ่ด้เตบิโตอยำ่งทีต่อ้งกำร 
 

Lifestyle 1 วนัของคณุไมใ่ชก่ำรปลอ่ยใหเ้วลำผำ่นไปแบบเรือ่ยเป่ือย แต่คอืกำร
ตดัสนิใจและรูว้ำ่ จะใชเ้วลำกบัสิง่ไหน ทีจ่ะท ำใหช้วีติกำ้วหน้ำได ้ดทีีส่ดุคะ่  
 

***************** 
 

http://www.avamompreneur.com/


www.avamompreneur.com  - 16 - 

ตอบค าถามท่ี 8 : ถ้าออกแบบชีวิตตวัเองได้ 24 ชัว่โมง 1 วนันัน้ ฉันจะ
ท าอะไรบา้ง?  
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 9 : อีก 5 ปีข้างหน้า ชีวิตฉันจะเป็นยงัไง? 
ยงัท ำงำนทีเ่ดมิ  
ยงับ่นเพือ่นรว่มงำนเหมอืนเดมิ 
ยงัแอบนนิทำเจำ้นำยคนเดมิ 
หรอืจะอยูท่ีจุ่ดไหนในอกี 5 ปี ขำ้งหน้ำนี้  
 
จะกำ้วหน้ำไปแคไ่หน  
จะไปเป็นผูอ้ ำนวยกำรไหม  
จะไปเป็นหุน้สว่นหรอืเปลำ่  
หรอืจะเป็นเจำ้ของกจิกำร 
 

มรีำยไดเ้ทำ่ไหร ่มำกกวำ่ตอนนี้เทำ่ไหร ่ 
ปลกูบำ้นใหมห่รอืเปลำ่ 
จะแต่งงำนกบัคนนิสยัใจคอแบบไหน 
จะมลีกูอกีกีค่น 
จะขบัรถยีห่อ้อะไร 
นี่คอืกำรตัง้เป้ำหมำยใหก้บัชวีติ 
 

ไมม่เีครือ่งบนิล ำไหนทีบ่นิไปถงึจุดหมำยได ้ถำ้ไมไ่ดต้ัง้พกิดัไวว้ำ่จะบนิไปลงทีไ่หน 
 

วำงแผนไปทอ่งเทีย่วแคไ่มก่ีว่นัยงัตอ้งคดิกนัเป็นเดอืน ตัง้ใจเขยีนแบบ
ละเอยีดละออได ้
 
นี่เป็นชวีติของคุณทัง้ชวีติ จะไมล่งมอืเขยีนเพือ่อนำคตใหต้วัเองหน่อยเลยหรอคะ?.. 
 

***************** 
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ตอบค าถามท่ี 9 : อีก 5 ปีข้างหน้า ชีวิตฉันจะเป็นยงัไง?  
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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ค าถามท่ี 10 : เมื่อชีวิตเป็นยงัไง? ถึงมองว่าตวัฉันน้ีส าเรจ็แล้ว 
กำรงำน กำรเงนิ ครอบครวั กำรแบ่งปัน สขุภำพและรำ่งกำย เป็นยงัไง  
ตรงทีจุ่ดไหน ทีส่ำมำรถบอกตวัเองไดว้ำ่ฉนัเป็นคนทีป่ระสบควำมส ำเรจ็แลว้ 
 

เมือ่มองเหน็ตวัเองยนือยูท่ีจุ่ดหมำยปลำยทำง 
และรูว้ำ่ก ำลงัเดนิทำงอยูใ่นเสน้ทำงทีจ่ะไปถงึควำมส ำเรจ็นัน้ 
ชวีติของคุณมนัจะมคีวำมสขุมำกเลย  
 
รูว้ำ่วนันี้ทีไ่ดต้ื่นมำ กม็คีวำมกำ้วหน้ำอกีวนัแลว้  
 
รูว้ำ่วนันี้ฉนัส ำเรจ็อกี 1 อยำ่งแลว้  
รูว้ำ่โอกำสดีๆ  คนดีๆ  สถำนกำรณ์ดีๆ  ก ำลงัเขำ้มำ 
 

***************** 

ตอบค าถามท่ี 10 : เมื่อชีวิตเป็นยงัไง? ถึงมองว่าตวัฉันน้ีส าเรจ็แล้ว 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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อยากฝากไว้ก่อนจากกนัไป 
ในขณะทีผู่ค้นต่ำงวิง่วุน่ไลห่ำตวัตน หำตวัเองเพือ่ใหไ้ดส้มัผสักบักำรท ำงำนทีร่กัแม้
ซกัวนัเดยีวกย็งัด ี

เมือ่ไดศ้กึษำควำมรูใ้น Workbook นี้และลงมอืเขยีนค ำตอบเพือ่ตวัเองทัง้ 10 ขอ้
แลว้ คุณจะเขำ้ใจเลยวำ่... 

ตวัตน ไมใ่ชก่ำรหำ แต่คอื กำรรูแ้ละเขำ้ใจ 

งำนทีร่กั ไมใ่ชก่ำรหำ แต่คอื กำรสรำ้ง 

ควำมสขุและควำมส ำเรจ็ ไมใ่ชห่ำไดจ้ำกภำยนอก แต่คอืสิง่ทีส่รำ้งจำกภำยใน 

ควำมมัง่คัง่ ไมใ่ชม่ำจำกควำมอยำกได ้แต่มำจำกกำรใหแ้ละแบง่ปัน 

 

จงขอบคุณสิง่ทีม่แีละเป็นในวนันี้ 

ในขณะทีล่งมอืท ำและเปิดรบัโอกำสดีๆ  ทีก่ ำลงัเขำ้มำนะคะ 

 

ขอบคุณจกัรวำลทีน่ ำพำใหเ้รำมำพบกนั  
ไมม่คีวำมบงัเอญิในโลกนี้ เพรำะคุณแสวงหำ เรำจงึไดม้ำเจอกนั 

ขอขอบคุณทีไ่วใ้จ  
แลว้พบกนัใหม ่ในโอกำสต่อไปคะ่ 

 
เอวา จติสทุธภิากร 

 
***************** 
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