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1
Finding yourself is a lifelong journey of discovery

“การคน้หาตวัเองเป็นการเดนิทางของการคน้พบตลอดชวีติ”

การคน้พบแรกของคุณ คอื

กิจกรรมทีคณุสนใจ



ลกัษณะกจิกรรมแรกทคีุณสนใจ

นอกจากนี คณุยงัสนใจ

ลกัษณะกจิกรรมแรกทคีุณสนใจ

กจิกรรมทไีดพ้ดูคุย ทําความเขา้ใจ งานอาสาช่วยเเหลอื

ผูอ้นื เช่น การรบัฟังปัญหาคนรอบขา้ง, การสอนใหค้วามรู้

ในเรอืงต่างๆ ทไีมใ่ชเ่พยีงวชิาการ

2
ด้านการลงมือทาํ เพราะฉะนัน

กจิกรรมทไีดล้งมอืทํา ไดใ้ชแ้รงกกาย ออกกําลงักลางแจง้ 

ไดใ้ชอุ้ปกรณ์จบัตอ้งไดเ้หน็ภาพเป็นรูปธรรม เชน่ การเล่น

กฬีา, การสรา้ง หรอืซ่อมสงิของ, การปลูกตน้ไม ้และเลยีง

สตัว ์เป็นตน้

1
คณุมีความสนใจ

ด้านการช่วยเหลือ เพราะฉะนัน



การคน้พบเรอืงทสีองของคุณ คอื

พรสวรรคข์องคณุ

2

“สถานททีตีนืเตน้ทสีดุในการคน้พบพรสวรรคค์อืภายในตวัเราเอง”

Ashleign Brilliant

The most exciting place to discover talent is in yourself



พรสวรรคที์กาํลงัจะได้รบัรู้ส่วนแรก 

เป็นพรสวรรคท์คีณุเป็น แลว้คณุเองกร็ูต้วัด ีแต่คนรอบขา้งอาจจะไมเ่คยรูม้าก่อนเลย พรสวรรคน์ันคอื

ผู้มองไปในอนาคต

✦ คณุชอบคดิฝันเกยีวกบัอนาคต คณุชอบคดิถงึความเป็นไปไดม้ากกว่าความเป็นไปไมไ่ด ้

✦ คณุชอบนึกถงึชวีติทคีณุอยากมใีนอนาคต สงิประดษิฐต่์างๆ สงิทคีณุจะทําไดใ้นอนาคต คณุชอบคดิว่าคณุจะกลายเป็น

คนแบบไหน โลกจะเปลยีนไปอยา่งไรใน 10 หรอื 100 ปี 

✦ ความคดิเกยีวกบัอนาคตของคณุยงิใหญ่กว่าคนอนืๆ คณุชอบคดิถงึเรอืงสาํคญัๆ ในชวีติ และคดิว่ามนัเชอืมโยงกนั

อยา่งไร 

✦ คณุตามหาความหมายของชวีติ การคดิวา่ "แคต่งัใจทําทุกวนัใหด้ทีสีดุ" ไมเ่พยีงพอสาํหรบัคณุ คณุตอ้งการรูม้ากกว่า

นนั 

✦ คณุใชเ้วลาคดิเกยีวกบัไอเดยี โดยไมไ่ดเ้น้นเฉพาะความเป็นจรงิในปัจจบุนั แต่คณุวาดฝันถงึสงิทอีาจเป็นไปไดใ้นอนาค

✦ คณุเป็นนกัคดิและนกัเรยีนรู ้คณุตนืเต้นกบัการคน้หาไอเดยีและผูค้นใหม่ๆ  คณุชอบถามคาํถามว่า “ทําไม” และ 

“อยา่งไร” คณุมคีาํถามมากมายในหวั สงินนัทํางานอยา่งไร เกดิเหตุการณ์นนัไดอ้ยา่งไร 

✦ คณุชอบหาไอเดยีใหม่ๆ  เพอืทําความเขา้ใจคาํว่าสงิต่างๆ เกดิขนึได ้“อยา่งไร” และ “ทําไม” ต้องเกดิ 

✦ คณุเกบ็และเชอืมโยงขอ้มลูไดด้ ีคณุสนุกกบัการเป็นผูเ้ชยีวชาญ หากคณุชอบวชิาใดหรอือะไรสกัอยา่ง คณุจะใช้เวลา

ศกึษามนัอยา่งมาก 

✦ คณุเบอืวธิเีดมิๆ ทคีนอนืๆ ทํา เพราะคณุชอบเรยีนรูว้ธิกีารใหม่ๆ  การไดค้ยุเกยีวกบัการออกไอเดยี การแสดงความคดิ

สรา้งสรรคช์่วยจดุประกายใหค้ณุ และคนอนืจะไดป้ระโยขน์จากสงิทคีณุเป็น

ผู้ใฝ่รู้



สิงทีคณุควรทาํเพือให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นคณุมากขึน

✦ การจดัตารางเวลา วางแผน และจดัระเบยีบทําใหโ้ลกของคณุดขีนึ คนอนืพงึพาคณุในเรอืงรายละเอยีดและการวางแผน 

✦ คณุชอบความเป็นระเบยีบ การจดัตารางเวลาทําใหค้ณุรูส้กึวา่ชวีติควบคมุได ้การวางแผนทําใหค้ณุสบายใจและสงบใน

ทุกสงิทคีณุทํา 

✦ คณุสนุกกบัการคดิล่วงหน้า วางแผน เกบ็รายละเอยีดทุกอยา่งเพอืทคีณุจะไดไ้มพ่ลาดอะไร คณุมองทงัภาพใหญ่และ

รายละเอยีด 

✦ คณุรูส้กึว่าถ้าทําทุกอยา่งใหอ้อกมาสมบูรณ์แบบไมว่า่จะเป็นเรอืงเลก็ๆ น้อยๆ อยา่งทรงผม หรอืเรอืใหญ่ๆ อยา่งงาน

โรงเรยีน 

✦ คณุเป็นคนตรงเวลา คุณชอบความเป็นระเบยีบทงักบัตวัเองและกบัผูอ้นื คุณช่วยเหลอืตวัเองและคนอนืโดยการ

รวบรวมแผนการต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั

นักจดัการ

หากคณุอยากใหค้นรอบขา้งเหน็ในลกัษณะนิสยัสว่นนีมากขนึ คุณอาจจะตอ้งปรบัปรงุวธิกีารแสดงออกใหผู้ค้นรอบขา้ง

เขา้ใจในตวัคณุใหช้ดัเจนยงิขนึผ่านการแลกเปลยีนประสบการณ์ ความคดิ ความเชอื ความรูส้กึ หรอืผา่นการพูดคยุให้

มากขนึ เพราะบางครงัการแสดงการกระทําต่างๆ ของคณุ ไมส่ามารถอธบิายความเป็นตวัคณุใหผู้อ้ืนเขา้ใจไดช้ดัเจน

เท่ากบัการพูดอธบิายอยา่งตรงไปตรงมา



"✦ คณุชอบผกูมติรและรกัษามติรภาพใหย้าวนาน อาจนานชวัชวีติ 

✦ คณุชอบขยายกลุ่มเพอืนใหใ้หญ่ขนึ มหีลายวธิทีจีะใชพ้รสวรรคนี์ใหด้ไีด ้คณุทําความรูจ้กัคนใหมไ่ดง้า่ยไมว่า่คณุจะไปที

ไหน คณุอาจต้องใช้เวลาในการผกูมติรแต่มติรภาพของคุณมกัยงัยนื 

✦ คนอนืมองวา่คณุมเีป็นคนมคีวามสขุ น่าอยูใ่กล้และเป็นทชีนืชอบ คุณชอบใช้เวลากบัเพอืนกลุ่มเลก็ๆ เพอืพูดคยุ เพอืน

จะมองวา่คณุเป็นเพอืนแทท้ไีวใ้จได้

✦ คณุเก่งในการเชอืมสมัพนัธก์นัคร ูพ่อแม ่หรอืผูใ้หญ่คนอนืๆ ความสมัพนัธเ์ป็นสงิสาํคญัสาํหรบัคณุ

"

นักสร้างแรงบนัดาลใจ

✦ คณุเกดิมาเพอือยูแ่ถวหน้า คณุเป็นนกัเล่าเรอืงและเป็นผูนํ้า คนอนืเฝ้ามองและทําตามคณุ คณุสามารถดงึดคูวามสนใจ

อยา่งเป็นธรรมชาต ิ

✦ คณุทําแบบนีไดท้งักบัเรอืงเลก็ๆ และเรอืงใหญ่ๆ คณุมอีทิธพิลเหนือกลุ่มทคีณุอยู ่บางครงัคณุทําใหค้นอนืตนืเต้นดว้ย

เสยีงอารมณ์ขนั คณุเล่าเรอืงตลกและทําใหค้นอนืรูส้กึสบายใจ 

✦ บางครงัคณุเป็นผูนํ้าทจีรงิจงั คณุเป็นคนทสีามารถบอกคนอนืวา่มงีานทตีอ้งทําใหเ้สรจ็ดว้ยวธิพีดูของคณุทําใหพ้วกเขา

อยากมสีว่นร่วม 

✦ คณุอาจจะเป็นครู นกัการเมอืง นกัพูด ตลกเดยีว นกัเทศน์ หรอืเป็นนักธรุกจิ ไมว่า่คณุจะเลอืกเป็นอะไรคณุกส็ามารถ

ทําใหค้นอนืฟังคณุได ้คณุเป็นนกัพดูโดยธรรมชาติ

 “หลายๆ ครงั คณุอาจจะมองไม่เหน็ จนไม่รู้เลยว่าตวัเองดีแค่ไหน ถึงเวลาแล้วแหละ ทีคณุจะได้

เข้าใจตวัเองจริงๆ เสียที”

บางครงัคณุอาจจะมีพรสวรรคอ์ะไรบางอย่างทีคณุเองไม่เคยรู้เลย 

แต่คนรอบขา้งรบัรูม้าตลอดวา่เป็นจดุเดน่ของคณุ ถงึเวลาแล้วแหละ ทีคณุจะไดรู้จ้กัตวัเองใหม้ากขนึเสยีท ีพรสวรรคน์นักค็อื

นักสร้างความสมัพนัธ์



พรสวรรคท์คีณุไดอ้่านสว่นนี เป็นคณุลกัษณะพเิศษของคณุทบีุคคลรอบขา้งอาจจะรบัรูจ้ากการใชเ้วลารว่มกนัในการทํา

กจิกรรมต่างๆ ซงึสงิเหล่านีกเ็ป็นมมุมองหนึงทจีะทําใหค้ณุ ไดเ้ขา้ใจตวัเองในมมุมองทตี่างกนัออกไป

ผู้ทีเป็นทีพึงพาของผู้อืน

✦ ความเชอืใจสาํคญัมากสําหรบัคณุ คณุอยากถูกมองวา่เป็นคนมคีวามรบัผดิชอบและไวใ้จได ้คนอืนสามรถพงึพาคณุได ้

คณุเป็นคนรกัษาคาํพูด 

✦ คณุชอบถูกเลอืกใหเ้ป็นคนรบัผดิชอบงานบางอยา่ง เพราะคณุรูว้า่คนอนืจะมองว่าคณุมคีวามรบัผดิชอบและไวใ้จได ้

✦ การทมีคีนมาขอใหค้ณุช่วยเรอืยๆ เป็นเหมอืนรางวลัสาํหรบัคุณ เพราะคณุรูว้า่คนอนืเชอืในตวัคุณ คณุอาจจะมหีน้าที

พเิศษหรอืความรบัผดิชอบพเิศษทบีา้นหรอืทโีรงเรยีน ไมว่า่คณุจะไดร้บัมอบหมายงานอะไรคณุกอ็ยากจะทํามนัใหส้าํเรจ็ 

✦ คนอาจมองว่าคณุเป็นผูใ้หญ่กวา่อายุเพราะคณุมคีวามรบัผดิชอบมาก 

✦ การไดร้บัคาํชมจากครูหรอืพอ่แมท่ําใหค้ณุรูส้กึด ีคนอนืมองวา่คณุรกัษาคาํพูดและพงึพาได้

สิงทีคณุควรทาํเพือให้คณุเข้าใจในความเป็นคณุมากขึน

คณุอาจจะลองนําพรสวรรคนี์ ถามกบับุคคลรอบขา้ง วา่เขาเหล่านันเหน็คณุลกัษณะนีในสถานการณ์ไหนบา้ง ซงึสงิทบีุคคล

รอบขา้งคณุอธบิายกจ็ะมทีงัตรงและไมต่รงกบัตวัคณุบา้ง ส่วนทตีรงจะเป็นสว่นทชี่วยใหต้วัคณุเปิดมมุมองความเขา้ใจ

ตนเองเพมิขนึ สว่นทไีมต่รงกจ็ะเป็นจดุทคีณุสามารถแลกเปลยีนความคดิ อธบิายใหก้บับุคคลเหล่านันใหเ้ขา้ใจตวัคณุมาก

ขนึ



คณุมพีรสวรรคท์ทีงัคณุ และคนรอบขา้งไมเ่คยรูม้าก่อนเลย มนัเป็นพรสวรรคที์คณุมกัแสดงออกมา ไม่วา่จะเป็นความคดิ 

ความเชือ ความรูส้กึตา่งๆ  ซงึคณุและบคุคลรอบขา้งอาจจะไม่เคยใหค้าํนิยาม หรือคดิมาก่อนวา่สิงเหล่านีเป็นพรสวรรคท์เีดน่

ของคณุ พรสวรรคน์นัก็คือ

“ไม่ว่าอย่างไรกต็าม มนัมกัจะมีบางอย่างทีไม่มีใครรู้เกียวกบัตวัคณุ 

แม้กระทงัตวัคณุเอง” 



พรสวรรคนี์อาจจะเกดิมาจากประสบการณ์ทผีา่นมาต่างๆ จนใหเ้กดิออกมาเป็นความคดิ ความเชอื หรอืแมก้ระทงัการ

กระทําบางอยา่งของตวัคณุเอง และลกัษณะนิสยัทเีกดิขนึเหล่านีไม่ไดถู้กนํามาคดิไตรต่รอง อยา่งเป็นระบบระเบยีบ ทําให้

ไมไ่ดส้งัเกตุเหน็ลกัษณะนิสยัของตวัเองไดอ้ยา่งครบถว้น

✦ คณุมองหลายอยา่งในชวีติเป็นเกม และคณุรูส้กึดมีากเวลาทคีณุชนะ คณุไม่ชอบแพเ้ลย คณุตอ้งการเป็นทหีนึงเสมอ 

✦ คณุชอบการแขง่ขนัในทุกๆ วนั การชนะไดท้หีนึงเป็นสงิเดยีวทคีณุรูส้กึว่าคุม้คา่ทจีะเสยีเวลาทํา 

✦ ถา้คณุไมม่ใีครใหแ้ข่งดว้ย คณุจะแขง่กบัตวัเองเพอืทําใหไ้ดม้ากขนึ ประสบความสาํเรจ็มากขนึ 

✦ คณุชอบแขง่ขนัแมบ้างครงัคนอนืจะไม่รูต้วักต็าม 

✦ คณุเกลยีดการแพ ้คณุอาจจะอารมณ์เสยี โกรธ หรอืรอ้งไหถ้้าแพ ้ถ้าคุณแขง่ขนัคณุตอ้งการจะชนะเท่านัน คนอนืมอง

คณุเป็นแรงขบัในการเอาชนะ

ผู้มุ่งมนัสู่ชยัชนะ

สิงทีคณุควรทาํเพือให้ทุกๆ คน รวมถึงตวัคณุเอง เข้าใจในความเป็นคณุมากขึน

คณุควรหมนัสาํรวจตวัเองเรอืยๆ วา่คณุไดใ้ช้พรสวรรคนี์อยา่งไรบา้งในสถานการณ์ต่างๆ ไมว่า่จะเรอืงการเรยีน 

ความสมัพนัธ ์หรอืแมก้ระทงังาน อยากใหค้ณุลองคดิวา่ คณุไดใ้ชพ้รสวรรคนี์ใหเ้หมาะสมกบับรบิททคีณุพบเจออยา่งไรบา้ง

 และคณุไดพ้ยายามสรา้งความเขา้ใจใหบุ้คคลรอบขา้งคุณรบัรูร้ว่มกนัถงึพรสวรรคนี์อยา่งไร



การเดินทางของคณุยงัคงดาํเนินต่อไป หลายคนเคยบอกไว้ว่า

ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริมกนัเถอะ!

หากคณุเชืออย่างนันเหมือนกนั ตอนนีคณุได้รู้พรสวรรคข์องคณุแล้ว อยากจะให้คณุ

“ชีวิตคือการได้เป็นคณุในรปูแบบทีดีขึนในทกุๆ วนั”

“หมนัใช้เวลาทีจะพฒันาตวัเองอยู่เสมอ”



ดว้ยพรสวรรคข์องคุณในการเป็น

สิงทีคณุควรระวงั คือ

วิธีทีคณุจะสามารถพฒันาพรสวรรคนี์

ข้อแนะนําสาํหรบัคนรอบข้าง (ผู้ปกครอง) ในการส่งเสริมพรสวรรคด้์านนีของคณุ

✸ บางคนอาจปฏเิสธวธิกีารตงัคาํถามของคณุเพยีงเพราะว่าคณุยนืกรานวา่ไม่เชอืจนกวา่จะมหีลกัฐาน หรอืขอ้เทจ็จรงิมา

พสิจูน์ก่อน ทําใหบ้างคนอาจรูส้กึว่าคุณเป็นคนคดิลบ หรอืชอบวจิารณ์ ทงัทใีนมมุมองของคณุ คณุแคต่้องการทําความ

เขา้ใจอะไรบางอยา่ง

☛ บางครงัคณุพจิารณาไอเดยี ทางเลอืกต่างๆ อยา่งระมดัระวงั ซงึกระบวนการนีจะมปีระโยชน์กบัคนอนืกต่็อเมอืคณุ

อธบิายไดว้า่ คณุไดท้ําอะไรลงไปบา้ง เช่น การหาขอ้มลู ปรกึษาคร ูเป็นตน้ ซงึการอธบิายขนัตอนพวกนีจะทําใหค้นในกลุ่ม

เหน็ดว้ยกบัไอเดยีทคีณุนําเสนอ หรอืตดัสนิใจ

☛ เวลาจะทําอะไร ใหค้ณุเลอืกหนึงหรอืสองหวัขอ้ทคีณุสนใจ แล้วหาขอ้มลูใหไ้ดเ้ยอะทสีดุ หาจนคณุรูส้กึว่าเชยีวชาญ

เกยีวกบัหวัขอ้นนัๆ จนรูส้กึวา่คณุรูเ้กยีวกบัสงินนัมากว่าคนอนืๆ ในชนั นอกจากนีพยายามหาแหล่งทมีาในสงิทคีณุ

คน้ควา้นอกหอ้งเรยีนเพอืเพมิเกรด

✒ สงัเกตและถามลูกวา่ชอบวธิกีารเรยีนแบบไหน พยายามสนบัสนุนใหลู้กถามคาํถามว่า “อยา่งไร” และ “ทําไม” อยูเ่สมอ

 พยายามหาสถานททีลีูกจะไดค้น้พบหรอืคน้ควา้ หรอืเรยีนรูเ้กยีวกบัสงิทเีขาสนใจ คณุควรแสดงออกวา่คณุสนใจเขา โดน

การหมนัตงัคาํถามกบัเขา เฝ้าด ูหรอืยนืมอืช่วยเหลอืเมอืลูกตอ้งการ

✒ บางครงัความสนใจของลูกกอ็ยูแ่คช่่วงสนัๆ ลูกคณุชอบทไีดเ้รยีนรูส้งิใหม่ๆ  มากกว่าทจีะทําสงิเดมิใหเ้สรจ็สนิ 

เพราะฉะนนัคุณควรช่วยสง่เสรมิใหลู้กมสีมาธมิากขนึ คุณอาจเรมิจากใหลู้กเลอืกหวัขอ้งา่ยๆ เกยีวกบัชวีติประจาํวนั แลว้

ใหลู้กลองเสนอแนะสงิทเีขาคดิว่าด ีหรอืควรปรบัปรุง

ผู้ใฝ่รู้



ดว้ยพรสวรรคข์องคุณในการเป็น

สิงทีคณุควรระวงั คือ

วิธีทีคณุจะสามารถพฒันาพรสวรรคนี์

✸ คนอนืๆ อาจมองวา่คณุเป็นพวกนักฝัน เป็นคนทยีดึตดิในกรอบ ยดึตดิกบัการลงมอืทํา ทําใหค้นอนืๆ มกัหงดุหงดิกบั

คณุ เพราะพวกเขาไมส่ามารถมองเหน็อนาคตในแบบทคีณุเหน็ได้

☛ บางครงัคณุกพ็ุง่ความใส่ใจเรอืงของอนาคตมากเกนิไป จนทําใหเ้พอืนๆ ตามความคดิของคณุไมท่นั คณุอาจจะ

สามารถหาเพอืนทอีธบิายเก่งๆ ช่วยแปลความหมายของความคดิของคณุใหค้นรอบเขา้ใจเพมิเตมิมากขนึ

☛ การถามตวัเองว่าชวีติจะเปลยีนไปอยา่งไรถา้คณุเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ขนึ คุณอยากรูเ้รอืงอะไรเพมิขนึ การถามคาํถาม

เหล่านีจะเป็นวธิทีดีทีจีะเรยีนรูเ้กยีวกบัอนาคต คณุควรพยายามถามคําถามเหล่านีทุกวนัเพอืเรยีนรู้

☛ พยายามคดิหาทางวดัผลสงิทคีณุทําอยู ่เช่น ถา้คณุกําลงัฝึกเล่นเบสบอล ใหจ้ดบนัทกึว่าคณุขวา้งไดก้ลีูกในหนึงรอบ 

หรอืถ้าคณุกําลงัหดัเล่นดนตร ีใหจ้ดบนัทกึวา่คณุเล่นไดก้รีอบโดยทไีมผ่ดิเลย คณุจะพบว่าการวดัผลทําใหค้ณุพฒันาไดด้ขีนึ

✒ ใหโ้อกาสลูกไดพ้ดูถงึสงิทลีูกคดิเกยีวกบัอนาคต เช่น ลูกคดิว่าปีหน้าลูกจะทําอะไร สองปีต่อจากนันล่ะ และยอมรบัสงิที

ลูกคดิ และวางแผน

✒ ขณะทคีณุและลูกกําลงัพูดถงึเรอืงอนาคต พยายามช่วยลูกคดิวา่มอีะไรบา้งทตีอ้งทําในวนันี ลูกต้องเตรยีมอะไรบา้ง

เพอืใหอ้นาคตเป็นไปตามทหีวงั สนบัสนุนใหลู้กไดเ้จอคนเยอะๆ ไดท้ํากจิกรรม และไดล้องหาโอกาสทีสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายในอนาคตของลูก

ข้อแนะนําสาํหรบัคนรอบข้าง (ผู้ปกครอง) ในการส่งเสริมพรสวรรคด้์านนีของคณุ

ผู้มองไปในอนาคต


