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มูลนิธิดอกบัวสีชมพู  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและจด
ทะเบียนภายในประเทศไทย	
	
•  วัตถุประสงค์ของเรา คือ  เสริมสร้างสตรีและเด็ก  ผ่านการ

พัฒนาศักยภาพ	
	
•  วิสัยทัศน์ของเรา  คือ   โลกที่เพิ่มขีดความสามารถ   และ

ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดแก่สตรีและเด็ก	
	
•  ภารกิจของเรา  คือ  ให้บริการฝึกสอน  และฝึกอบรมแบบ

มืออาชีพที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตส่วนบุคคลของ
สตรีและเด็กที่ด้อยโอกาส	

เกี่ยวกับเรา 
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•  ความหลากหลาย – เรายกย่องการมีส่วนช่วยเหลือของผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่
มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  และ
ยอมรับความเป็นหนึ่งเดียว  ไม่แบ่งแยกสตรีและเด็กผู้ด้อยโอกาสเพื่อ
ภารกิจของเรา	

•  ความเป็นมืออาชีพ  –  การดำเนินงานของเรา  เป็นการฝึกอบรมและการสอน
ระดับสากล  ให้กับอาสาสมัครได้มีมาตรฐาน  รวมทั้งมีจริยธรรมในการ
รักษาความเป็นส่วนตัวในขณะที่ให้บริการ	

•  ความถูกต้อง – พวกเรารับฟังอย่างลึกซึ่ง  และตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการกระ
ตุ้นทางความคิด  อีกทั้งกล้าที่จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาระหว่างการฝึกสอน  
รวมไปถึงให้เกียรติกับผลลัพธ์ที่ได้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	

•  การกระทำ – พวกเราพูดในสิ่งที่เราตั้งใจ  และพูดในสิ่งที่เราจะกระทำ  และ
คาดหวังในความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นร่วมกันกับผู้ที่สนับสนุนกับเราทั้งหมด	

•  ความยืดหยุ่น  –  พวกเราสนับสนุนให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่  ใน
รูปแบบ และเวลาที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายมากที่สุด	

•  ผลลัพธ์ที่ได้   –  พวกเราให้การสนับสนุนทุกๆ  คน  ในการเพิ่มขีดความ
สามารถ ทั้งในทางและเวลาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้สนับสนุน โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายทางสำนักงานและบริการโค้ชชิ่งจากอาสาสมัคร  ให้ความคล่อง
ตัวมากขึ้นในการบริการผู้สนับสนุนของเราอย่างดีที่สุด	

	

ค่านิยมของเรา 
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พวกเราคือกลุ่มโค้ชที่มีความชำนาญ  ที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติจริง   การโค้ชชิ่งเป็นวิธีที่สามารถ
ช่วยให้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งจะช่วยให้
แต่ละบุคคลยอมรับความแข็งแกร่งที่มีอยู่ภายในตนเอง  และ
ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดี  การโค้ชชิ่ง
สามารถช่วยให้แต่ละบุคคลบอกได้ถึงพลังที่มีอยู่ภายในตัว
เองในขณะนี้   และวิธีที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังเหล่า
นั้นได้ดีขึ้น   เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในชีวิต	

OUR STORY 
โค้ชของเราช่วยให้เด็กและสตรี โดยการ	
•  ระบุเอกลักษณ์ของตนเอง  –  ระบุเอกลักษณ์และ

ศักยภาพของตนเองได้	
•  เรียนรู้และเติบโต  –  เปลี่ยนจากการเป็นผู้สิ้นหวัง  

เป็นผู้ที่มีความมั่นใจ	
•  ควบคุม – กำหนดทิศทางของชีวิตจนเองได้	
•  การยกระดับ  – การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง  

และชุมชน	

เพราะการเปลี่ยนแปลงคือพลังมหาศาล  เราจึงเชื่อมั่น
ว่าการเข้าถึงกลุ่มสตรีและเด็กอย่างมีจริยธรรมนั่น  จะ
ช่วยให้พวกเขาค้นพบศักยภาพที่ช่วยตัวพวกเขาเองได้ 
รวมทั้งช่วยเหลือครอบครัวและสังคมเช่นกัน 
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การได้สร้างมูลนิธิดอกบัวสีชมพูขึ้นมานั้น  ได้
ทำให้พวกเราส่งโค้ชเข้าไปช่วยเหลือทีมงานและ
บุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสตรีและเด็ก 

ในปีพ.ศ. 2558 ผู้นำของโลกได้ลงนามใน 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืน”  ข้อมูลจาก
องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ  ผลกระ
ทบของเป้าหมายเหล่านี้ต่อสตรีและเด็กผู้
หญิงทั่วโลก  

OUR MOTIVATION 

คริสตี้ อภิมณฑล 
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดอกบัวสีชมพู 
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“เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
เมื่อครึ่งหนึ่งของเราถูกฉุดรั้งไว้  เราขอ
เรียกร้องให้พี่สาว  น้องสาวของเราทั่ว
โลกมีกล้าหาญ - ยอมรับความเข้มแข็ง
ในตัวเองและตระหนักถึงศักยภาพ
สูงสุดของพวกเขา” 
 
Malala Yousafzai 
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หัวใจหลักของการประสบ
ความสำเร็จในงานของเรา 
คือ  ความสัมพันธ์ของโค้ช
และลูกค้า  โดยที่โค้ชและ
ลูกค้าให้คำมั่นสัญญาต่อกัน 
100 เปอร์เซ็นต์ 

การออกแบบ 
ทีมของมูลนิธิดอกบัว
สีชมพูร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ  เพื่อจับคู่อย่าง
รอบคอบระหว่างลูกค้า
แ ล ะ โ ค้ ช เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  

การจัดการ 

การมอบหมายงานการ
โค้ชชิ่งทั้งหมด มีการตกลง
กันภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือนี้  จากนั้นจะ
ออกแบบ  จัดการและ
ประเมินผลตามมาตรฐาน
สากล  เพื่อการพัฒนาและ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ
สหพันธ์การโค้ชนานาชาติ 
(ICF)	

หน้าที่ในการดูแล 

มูลนิธิดอกบัวสีชมพูให้
คำแนะนำแก่โค้ชแต่ละ
ท่านอย่างเต็มที่  รวมไป
ถึงลูกค้าและพาร์ทเนอร์ 
ในการพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสำเร็จและการ
เรียนรู้จากการโค้ชชิ่งใน
แต่ละครั้งผลลัพธ์ของ
การโค้ชชิ่ง  สอดคล้อง
กับกับหลักจริยธรรม 

การวัดผล 

แนวทางของพวกเรา 
งานโค้ชชิ่ง 



การฝึกผ่านการอบรมและเวิร์คช็อป 

ด้วยความสนับสนุนจาก Coachology พวกเราดำเนินการจัดงาน Empowering Women Workshop ครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ. 2559 และทุกวันนี้เราถือปฏิบัติต่อเนื่องทุก ๆ หกเดือน  รวมถึงผู้เข้าร่วมเวิรค์ชอปนี้ทางออนไลน์ทั่วโลก	
	
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 มูลนิธิดอกบัวสีชมพูจะทำการจัดฝึกอบรม  ความเป็นเลิศในการสื่อสาร  ในภาคภาษา
ไทย  สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา   ที่มีการทำงานโดยตรงเกี่ยวกับสตรีและเด็กผู้ด้อยโอกาส  
โดยการฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาการสื่อสาร  ความเป็นผู้นำ  และทักษะการสร้างอิทธิพล	

แนวทางของพวกเรา 
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 หากคุณให้ปลาแก่เขากิน คุณก็เลี้ยงเขา
ให้อิ่มแค่ในวันนั้น ๆ 	
	
หากคุณสอนให้เขาตกปลา  คุณจะเลี้ยง
เขาได้ตลอดชีพ...	
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คุณโอ๋ ได้รับการโค้ชชิ่งจากโค้ชคริสตี้ในปี 2559 ในฐานะแม่
เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีโอกาสทางด้านอาชีพจริงๆ  ชีวิตคือการต่อสู้ 
หลังจากมีส่วนร่วมกับโค้ชคริสตี้ เธอก็ประสบความสำเร็จ	
	
•  สร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ   และมีรายได้ที่ดีในฐานะ

มืออาชีพทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์	
•  พัฒนาความสัมพันธ์ที่น่าทึ่ง   กับลูกชายของเธอ  อีกทั้ง

ลูกชายของเธอยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย	
•  เชี่ยวชาญด้านอารมณ์และการสื่อสาร	
•  ประสานงาน  Empowering  Women  กับสตรีที่ด้อย

โอกาส 120 คน	
•  ส่งผลเชิงบวกต่อสตรีท่านอื่นๆ อย่างน้อย 1,000 คน	

ผลลัพธ์ของพวกเรา 
งานโค้ชชิ่ง 
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EMPOWERING WOMEN WORKSHOPS 

ฉันรู้ว่าแม้ว่าฉันจะเข้าร่วมเวิร์คช็อป
ได้ไม่เต็มที่  แต่ฉันก็อยากจะบอกว่า
ฉันรักเวิร์คช็อปนี้  และตื้นตันประทับ
ใจสิ่งที่ทุกคนในห้องได้แบ่งปันทุก
เรื่องราว  โดยเฉพาะการได้ยินเรื่อง
ราวอันน่าทราบซึ้งจากเพื่อนหญิงคน
อื่นๆ  ในห้อง  คริสตี้  คุณคือผู้หญิงที่
ทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยร่วมงาน
สัมมนามาเลย  ฉันได้เรียกรู้มากมาย
และจะนำไปใช้ในอนาคต	
 
Ros Rubinstein 

ผลลัพธ์ของพวกเรา 
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การบริการนั้นไม่เหมือนกับการช่วยเหลือ  การช่วย
เหลือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม 
การบริการนั้นก็ไม่เหมือนกับการซ่อมแซม  เรา
ซ่อมแซมท่อน้ำต่างๆ ได้ แต่เราซ่อมแซมผู้คนไม่ได้ ดัง
นั้น  การช่วยเหลือ  การซ่อมแซมและการบริการ  ล้วน
เป็นสิ่งที่เราตีความของการมีชีวิตอยู่  เมื่อคุณช่วย
เหลือ  คุณเห็นชีวิตที่อ่อนแอ  เมื่อคุณซ่อม  คุณเห็นชีวิต
ที่แตกหัก แต่เมื่อคุณบริการ คุณเห็นชีวิตที่สมบูรณ์	
 
Rachel Naomi Remen 
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พวกเราคือกลุ่มโค้ชที่มีความชำนาญ    ที่มี
ความรู้จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติจริง   
โค้ชชิ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้พัฒนา
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้
แต่ละบุคคลยอมรับความแข็งแกร่งที่มีอยู่
ภายในตนเอง	

โค้ชของเรา 

Punnapha Kiatpanya Nattee Tangratchataaree 

Specialized in Strategy Planning 
and Market Expansion 

ACC Certified 

ACC Certified, Master NLP 
Practioner, Sales Trainer 

Kamolwan Kaewkoon 

Design Thinking Strategy 
Certified Coach 

Bongkotthip Srithavatchai 

Consultant, Certified Coach 

Benjamin Wood 

Potential & Mindset Coach, 
Certified Coach 

Karen McClymont 

Founder/ Managing 
Certified Coach 

Sarah Meng 

Head of Planning 
Certified Coach 

Sylvia Tan Choon Teng 

Certified Coach 
NLP Master Coach 



บุคคลากรของเรา 

คริสตี้ อภิมณฑล ณอน วินเซนต์ 
ผู้ก่อตั้ง 
MCC Certified 
Executive Master 
Coach, EMCC | NCSC 

Operation Director 

คุณคริสตี้   เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสถานบัน 
ICF  MCC  ซึ่งมีประสบการณ์ทางการโค้ชชิ่งมากกว่า 
10,000  ชั่วโมงและเป็นประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ดอกบัวสีชมพู  จากการที่เธอเป็นโค้ชให้กับผู้หญิง
หลายร้อยคนทั่วเอเชีย   คุณคริสตี้ได้สัมผัสกับ  
ประโยชน์ของการเพิ่มขีดความสามารถในตนเอง  
และการโค้ชชิ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การ
สนับสนุนความก้าวหน้าเหล่านี้	

คุณฌอน  เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน  ICF 
ACC  ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระหว่าง
ประเทศและการบริหารงานอาสาสมัครมากกว่า  25 
ปี  และยังเป็นผู้นำด้านปฏิบัติการให้กับมูลนิธิดอกบัว
สีชมพู   รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ   อีกทั้งยังให้การกำกับดูแล   และการจัดการ
ทางการเงิน	
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บริษัท  โคชโอโลจี่  จำกัด  คือบริษัทที่ให้การบริการด้านโค้ช
ชิ่ง  อบรมและผลิตโค้ชที่ได้ตามมาตราฐานสากลใน
ประเทศไทย  ด้วยหลักวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ  การเห็นและ
เพิ่มศักยภาพบุคคลให้ไปถึงขีดสูงสุง  โดยคุณคริสตี้  ผู้เป็นผู้
บริหารและคุณลุค  ซัลเวย์  ผู้เป็นสามีและประธานกรรมการ
ของโคชโอโลจี่	
	
โค้ชที่เรียนจบจากโคชโอโลจี่นั้น  ล้วนถูกฝึกผ่านโปรแกรม 
ICF ที่เป็นโปรแกรมสากลที่ต้องผ่านชั่วโมงฝึกหลายชั่วโมง	
	
ขอบคุณโคชโอโลจี่ ที่ทำให้สิ่งนี้ได้เป็นจริง 

OUR STRATEGIC PARTNER 

สนับสนุนการเงิน	
โค้ชจากมูลนิธิดอกบัวสีชมพู,	

โค้ชได้รับการรับรองจาก ICF	&	NLP	
ให้คำแนะนำมูลนิธิดอกบัวสีชมพู	

ประสานงานภายในองค์กร	

โค้ชจากมูลนิธิ
ดอกบัวสีชมพู	

พาร์ทเนอร์	 พาร์ทเนอร์	

โค้ชจากมูลนิธิ
ดอกบัวสีชมพู	

PINK LOTUS FOUNDATION 



มูลนิธิพิทักษ์สตรี(AAT) 
มูลนิธิพิทักษ์สตรี  เป็น
มูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไร 
โดยทำงานปกป้องผู้หญิง
และเด็ก  ในเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้  จากการแสวงหา
ป ร ะ โ ยชน์แล ะ ก า รค้ า
มนุษย์ 

MEWRO คือ  องค์กรที่
ช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพผู้
ห ญิ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ
มาเลเซีย  โดยฝึกอบรม
และสอนให้เขาสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้	
 

ChaowaPawa เป็นฐาน 
E-commerce  ที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างตลาดออนไลน์ให้
กับเจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิง
และวัยรุ่นในบังกลาเทศ 

Capacity 360 เป็น
ศูนย์อุปถัมภ์ให้กับผู้คนที่
ต้ อ ง ก า ร เ ติ บ โ ต ใ น
บังกลาเทศ  อินเดียและ
เนปาล 

พาร์ทเนอร์ของพวกเรา 

PINK LOTUS FOUNDATION 



Coachology  เป็นผู้ให้บริการฝึกสอนและฝึกอบรมส่วนตัวระดับ
โลกในประเทศไทย  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์
ให้สูงสุด  คุณคริสตี้เป็นประธานผู้ก่อตั้งของเรา   และคุณลุค  
ซัลเวย์  ผู้เป็นสามีของเธอ  คือผู้ร่วมก่อตั้ง Coachology 	
	
Coachology มีส่วนสำคัญ 5 ประการต่อความพยายามของเรา:	
•  Pro bono ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ  และผู้นำของเรา	
•  บริการ Pro Bono Coaching อย่างมืออาชีพ ให้กับพนักงาน

ของเรา	
•  โค้ชที่มีคุณสมบัติเป็นมืออาชีพ	
•  การสนับสนุนทางการเงิน	
•  การเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ	
•  โค้ชของเราทุกคนจบการศึกษาจากโปรแกรมการฝึกอบรม

โค้ช NLP และ ICF ของ Coachology	
	
ขอบคุณ Coachology ที่ทำให้มันเกิดขึ้น	

OUR STRATEGIC PARTNER 
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คุณสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร 
เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ  โดยเฉพาะในพื้นที่ของคุณ  และธุรกิจของคุณสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจของ
เรา  ได้แก่:	
 
•  Pro bono coaching: หากคุณเป็นโค้ชที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  และต้องการให้การสนับสนุนการฝึกสอนแบบ

มืออาชีพโปรดติดต่อ	
 
•  การบริจาคทางด้านการเงิน: เรายินดีที่จะช่วยคุณจัดการแผนการบริจาคเงิน  ครั้งเดียวหรือรายเดือนผ่าน PayPal	

•  การขยายขอบเขตการเข้าถึงของเรา:  ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสตรีและเด็กด้อยโอกาสใน
ส่วนของคุณทั่วทุกมุมโลก	

 
•  ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR): หากองค์กรของคุณกำลังมองหาแนวทางเฉพาะ  ในการพัฒนาโครงการ CSR 

สนับสนุนความร่วมมือในโครงการเฉพาะ   ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับคอนเสิร์ตสมาธิเพื่อระดมทุน  หรือร่วม
สร้างโปรแกรมการโค้ชกับเราโดยกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส 	

เรามีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่   และเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนองค์กรต่างๆทั่วเอเชีย   ปัจจุบันเรามีโค้ชที่สนับสนุนองค์กรการ
กุศลในประเทศไทย  พม่า  และลาวโดยมีแผนจะขยายการสนับสนุนไปยัง  มาเลเซีย  บังกลาเทศ  เวียดนาม  และอื่น 
ๆ ในปี 2564	
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ขอขอบพระคุณ 
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