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ใครท่ีตดิตามงานของโคช้ ไมว่า่จะผา่นหลกัสตูรตา่งๆ หรอืเนือ้หาทีแ่ชรใ์น
เพจเฟซบุ๊ก Coach Nida และเพจ NLP Life Mastery โค้ชจะพูดถึง
เรื่องของ Self-esteem หรือ ความนับถือในตัวเอง ค่อนข้างบ่อย

มคี�าถามว่า อะไรคอืปัจจยัท่ีท�าให้คนเรามคีวาม “ส�าเรจ็” หรอื “ล้มเหลว” 
ในชีวิต 

อะไรคอืปัจจยัท่ีท�าให้คนเราใช้ชวิีตแบบ “มีความสขุ” หรอื “มีความทุกข์”

ท�าไมคนเราจึงไม่ได้มีชีวิตในแบบท่ีเราต้องการมี ท�าไมเราจึงไม่ประสบ
ความส�าเร็จเท่าที่ควร 

ท�าไมเราจึงไม่ได้มีความรักในแบบที่เราใฝ่ฝัน 

หรือเวลาที่คนเราล้มเหลวในชีวิตแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้ มีอาการซึมเศร้า 
ท้อแท้ยอมแพ้ในชีวิต

ค� ำ น� ำ
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รวมไปถึงการที่บางครั้งเรายอมลดมาตรฐาน ลดเป้าหมายความต้องการ
ในชีวิตของเราเอง เพราะเชื่อว่ายังไงเราก็ท�าไม่ส�าเร็จ...มันเพราะอะไร
กันแน่

หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดหรือคิดไปเองว่า 

	 ที่ฉันไม่ส�ำเร็จ	เพรำะว่ำฉันขำดต้นทุนในชีวิต	

	 ที่ฉันไม่ส�ำเร็จ	เพรำะบังเอิญฉันเกิดมำแล้วไม่เก่งในเรื่องนี้	

	 ทีฉ่นัอยู่ในควำมสมัพันธ์ท่ีไม่มคีวำมสขุ	เพรำะแฟนฉนัเป็นคนไม่ด	ีหรอื
ฉันแค่โชคร้ำยซ�้ำๆ	

	 ทีฉ่นัไม่ได้มชีวิีตในแบบทีฉ่นัม	ีเพรำะพ่อแม่ฉนัขดีเส้นทำงเดนิไว้ให้ฉนั
อีกแบบ	และไม่ยอมให้ฉันท�ำในสิ่งที่ฉันรัก	

	 ที่ฉันขำดควำมมั่นใจ	เพรำะฉันเป็นคนไม่เก่ง	

	 ที่ฉันท�ำตำมควำมต้องกำรของพ่อแม่ฉันเสมอ	ทั้งที่บำงอย่ำงอึดอัดที่
ต้องท�ำ	เพรำะฉันเป็นคนดีและกตัญญู

	 ที่ฉันไม่มีควำมสุขกับงำน	 เพรำะว่ำฉันมีเจ้ำนำยและเพ่ือนร่วมงำนที่
ไม่ดี	

	 ที่ฉันท�ำตำมกระแสสังคมหรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ท�ำกัน	 ก็เพรำะมันน่ำ
จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ลองตัง้ค�าถามกับตวัเองแบบจรงิๆ ดูวา่ มันใชเ่พราะเหตผุลเหลา่น้ีจรงิๆ 
หรือ แลว้ถ้าไดอ้า่นหนงัสอืเลม่นีจ้บ รบัประกันไดเ้ลยวา่ มมุมองความคดิ 
ความเชื่อท่ีคุณเคยมีมาตลอดชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปแบบท่ีคุณคาดไม่ถึง
มาก่อน 
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หนงัสอืเลม่น้ีจะบอกความจรงิท่ีคนสว่นใหญไ่มรู่.้..วา่ท�าไมคณุถึงยังไมไ่ด้
มชีวิีตในแบบท่ีคุณตอ้งการอย่างเต็มที ่และจะมวิีธีการอะไรทีค่ณุจะสร้าง
ความสขุความส�าเรจ็ใหกั้บตัวเองได้ ผา่นการเพ่ิมความนบัถอืใหกั้บตวัเอง

คนสว่นใหญอ่าจจะยงัไม่เขา้ใจความแตกตา่งระหวา่งค�าวา่ ความม่ันใจ
ในตัวเอง (Self-confidence) และ ความนับถือในตวัเอง (Self-esteem) 
ซึ่งเป็นคนละอย่างกัน และโค้ชจะอธิบายความแตกต่างนี้ไว้ในบทแรก

ในการท่ีเราจะพัฒนาชวิีตของเราให้ส�าเรจ็ มคีวามสขุ จ�าเปน็อย่างยิง่ท่ีเรา
ต้องเข้าใจก่อนว่า มันเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุก่อน เพราะถ้าไม่
เข้าใจอย่างแท้จริง เราจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดได้อย่างไร เราจึงต้องกลับไป
ที่พื้นฐานเลยว่า ความนับถือในตัวเองที่แท้จริงคืออะไร และจะพัฒนามัน
ไดอ้ยา่งไร มปีจัจัยอะไรบา้งทีฉ่ดุรัง้เราจากการมคีวามนบัถอืในตวัเองทีด่ ี
และเราจะขจัดมันออกไปได้อย่างไร

และเหตุผลที่โค้ชให้ความส�าคัญกับเรื่องน้ี นอกจากการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท�างานในด้านนี้กว่า 10 ปี โค้ชยังได้มีประสบการณ์
ตรงในเสน้ทางของการพัฒนาความนบัถือในตวัเองอกีดว้ย จากสมยัเดก็ๆ 
ที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขี้อาย และพูดน้อย ค่อยๆ พัฒนามาจนเป็นคนที่
มีความนับถือในตัวเองอยู่ในระดับท่ีส่วนตัวรู้สึกพอใจมาก จึงมี
ประสบการณ์ตรง และท�าให้เห็นความส�าคัญอย่างยิ่งว่า การมีระดับของ
ความนับถือในตวัเองทีม่ากหรอืน้อยนัน้ สง่ผลตอ่ทุกๆ อย่างในชวิีตของ
เราจริงๆ 
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และการพัฒนาความนับถือในตัวเองน่ีเองที่จะเป็นกุญแจส�าคัญในการ
พัฒนาคน เพ่ือพัฒนาสงัคมและประเทศใหเ้จรญิก้าวหน้าข้ึนได ้ถ้าหากว่า
คนไมไ่ดพั้ฒนาความนบัถือในตัวเอง เรือ่งอ่ืนๆ ก็ยากท่ีจะพัฒนา  สง่ผลให้
ประเทศเราเดนิหนา้ได้ชา้ ไมเ่ท่าทนักับประเทศอืน่ๆ ทีเ่ขามคีวามตระหนกั
รู้ในเรื่องนี้กัน

การศึกษาในบ้านเราเน้นไปท่ีเรื่องของทักษะหรือความสามารถ โรงเรียน
และมหาวิทยาลยั เน้นให้เด็กพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในด้านต่างๆ 
เพ่ือสอบเข้า เพ่ือท�าคะแนนให้ดีๆ  เพ่ือท่ีจะแข่งขนัได้  แต่ในความเป็นจรงิ 
ความส�าเรจ็และความสขุเกิดจากทักษะความสามารถแค่เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ 
เท่านั้น  และเกิดจากกรอบความคิดของเราถึง 80 เปอร์เซ็นต์ คนที่อยู่ใน
วงการพัฒนาตัวเองจึงรู้ดีว่า การท่ีจะพัฒนาชีวิตเราจริงๆ ต้องเริ่มต้นที่ 
“ความคิด” ซึ่งมีเทคนิคต่างๆ มากมายที่พัฒนามายด์เซต และท�าให้เรามี
ความนับถือในตัวเองที่สูงขึ้น 

ประเทศไทยเองยงัมค่ีานยิมสงัคมความเชือ่อยูใ่นกรอบวฒันธรรมบ้านเรา
ค่อนข้างมาก ที่น�าไปสู ่การลดทอนของระดับความนับถือในตัวเอง 
ส่งผลท�าให้คนส่วนใหญ่นอกจากจะไม่ได้พัฒนาความนับถือในตัวเอง
แล้ว ยังลดระดับลงเรื่อยๆ และยังส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “กระบวนการ
ผลิตซ�้า” เมื่อพ่อแม่ขาดความนับถือในตัวเองก็จะส่งผลท�าให้เลี้ยงลูกให้
ขาดความนับถือในตัวเองด้วยเช่นกัน เมื่อคนในสังคมไม่ได้ตระหนักรู้ใน
เรื่องนี้  ก็จะส่งผลให้เกิดการผลิตซ�้าๆ ไปแบบผิดๆ ต่อไปเรื่อยๆ ท�าให้เป็น
หน่ึงในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศชะงักในแง่ของการพัฒนาและ
ก้าวเดินไปข้างหน้า
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ไม่ว่าคุณจะมองตัวเองเป็นอย่างไร รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีดีแค่ไหน เรา
จะเห็นระดับความนับถือในตัวเองนั้นแสดงผลลัพธ์ในชีวิตของเราในทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต หน้าที่การงาน ธุรกิจ ครอบครัว 
ความรัก การเลี้ยงลูก ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว การวางเป้าหมายชีวิต 
และวิสัยทัศน์ที่เรามีเกี่ยวกับอนาคตของเรา 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืเล่มนีท่ี้ตัง้ใจเขยีนจากประสบการณ์และความ
รู้กว่าทศวรรษ จะเป็นประโยชน์กับทุกคน หวังว่าผู้อ่านจะได้น�าเทคนิค
ต่างๆ ในนี้ไปปฏิบัติและพัฒนาความนับถอืในตัวเอง เพื่อพฒันาชีวติของ
ตัวเองให้มีความสุข ความส�าเร็จมากยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ

หากอ่านแล้วมีค�าติชม หรือค�าถาม สามารถส่งมาได้ที่
อีเมล support@nlplifemastery.com
หรือ ทาง Line โดยสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะ

>>โค้ชนิดา
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ชีวิตสุข-ส�ำเร็จได้ด้วย 
กำรนับถือตัวคุณเอง

Chapter

1
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รู้ไหมคะ ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะถูกว่า ถูกต�าหนิ เป็นสัดส่วน 8 : 1 
เมื่อเทียบกับการได้รับค�าชมเชย ทุกๆ 1 คร้ัง ท่ีเราได้รับค�าชมเชย 
เราจะได้รับค�าต่อว่า วิพากษ์วิจารณ์ 8 ครั้ง

มนัจงึไม่น่าแปลกใจทีค่นทกุคนจะหนีไม่พ้นความรูส้กึทีว่่า “ฉนัดไีม่พอ” 
ไม่มากก็น้อยในบริบทที่แตกต่างกันไป

บางคนเชื่อลึกๆ ว่าตัวเองดีไม่พอจึงไม่ควรค่าแก่การมีเงินหรือความ
มั่งคั่ง

บางคนดึงดูดแต่คนแบบที่ไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตอยู่ซ�้าๆ 

บางคนท�าอะไรก็ไม่สุดเหมือนมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทุกครั้ง

บางคนรู้สึกว่าท�าไมการมีชีวิตในแบบที่อยากมีเป็นเรื่องยากจัง

คนสว่นใหญ่มกัสง่มอบหนา้ทีก่ารประเมนิคุณค่าของตวัเองไปให้แก่คน
อื่น เราอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่น และเรามักไม่อนุญาตให้ตัว
เองพอใจกับตัวเอง จนกว่าเราจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น โค้ชก�าลัง
จะพูดเข้าเรื่องของ “ความนับถือในตัวเอง”

หลายๆ คนคงคุน้เคยหรอืเคยได้ยินค�าว่า ความนับถอืในตวัเอง กันมา
บ้าง แต่น้อยคนที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามันคืออะไร และความส�าคัญ
ของการมีความนับถือในตัวเองสูง (High Self-esteem) คืออะไร 
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Self-esteem หรือที่คนส่วนใหญ่จะแปลเป็นภาษาไทยว่า "ความนับถือ
ในตวัเอง" นัน้ เป็นค�าทีเ่ราไม่สามารถแปลให้ตรงตวัด้วยค�าไทยได้ และ
แม้แต่ในภาษาอังกฤษ เจ้าของภาษาเอง ส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจความ
หมายจริงๆ เลยด้วยซ�้า เพราะเป็นค�าเฉพาะทางท่ีมีความหมายท่ีต้อง
อธิบายกันยาวพอสมควร

ถ้าค้นเรื่องนี้ในอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ต่างประเทศ  จะพบว่ามี
หลายๆ คนท่ีแสดงตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ บอกว่าการมีความนับถือใน
ตัวเองสูงเกินไปนั้นไม่ดี  เพราะจะกลายเป็นคนที่มีอีโก้ มั่นใจในตัวเอง
มากเกินไป และชอบตัดสินคนอื่น ซึ่งจริงๆ อาการเหล่านี้คืออาการของ
คนท่ีขาดความนับถือในตัวเองด้วยซ�้า และเป็นอาการของความมั่นใจ 
แบบปลอม เป็นหลักฐานท่ีตอกย�้าให้เห็นว่าคนจ�านวนเยอะมากยัง
ไม่เข้าใจความนับถือในตัวเองอย่างแท้จริง 

ความนับถือในตัวเองท่ีแท้จริงน้ัน ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความคิดของคนอื่น 
เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า ความนับถือในตัวเอง มันคือสิ่งที่คุณคิดและ
รู้สึกเก่ียวกับตัวคุณเอง หากคุณมีความนับถือในตัวเองท่ีดี แม้จะต้อง
เจอกับอุปสรรค ความล้มเหลว หรือไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่น 
คุณจะไม่โทษตัวเอง ไม่โทษคนอื่น และไม่โทษโชคชะตา  คุณจะคิดว่า 
คุณเป็นคนที่โอเคและดีพอ แม้ในสถานการณ์ท่ีเคยท�าผิดพลาดหรือ
ล้มเหลวมาก่อน

คนบางคนโฟกัสที่จุดด้อยของตัวเอง และมีความยากล�าบากในการ
ยอมรับข้อดีและจุดแข็งของตัวเอง ในขณะที่คนบางคนอาจจะอยู่กับ
มุมมองความคิดเห็นที่ดีเกินจริงเกี่ยวกับตัวเอง
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คนกลุ่มท่ีเรียกว่า Narcissists ที่ได้ชื่อว่าเป็น คนท่ีนึกถึงแต่ตัวเอง และ
หลงใหลตวัเองเป็นอย่างมากนัน้ หลายคนคดิว่าคนเหล่านีเ้ป็นคนทีม่คีวาม
นับถือในตัวเองที่ดี มีความมั่นใจในตัวเองท่ีดี แต่ความจริงแล้วกลับตรง
กันข้ามเลย คนเหล่านีข้าดความนบัถือในตวัเอง และเมือ่ต้องสญูเสยีสิง่ที่
เขายึดถือเป็นคุณค่าของตัวเอง เช่น รูปลักษณ์ ฐานะ หน้าตา หรือความ
ส�าเร็จ จะเห็นได้ว่าพวกเขาแทบจะรับมือกับมันไม่ได้ นี่ไม่ใช่ความนับถือ
ในตัวเองที่แท้จริง แต่เป็นความนับถือในตัวเองแบบปลอม

อีกประเด็นคือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู ้คือ ความนับถือในตัวเอง 
(Self-esteem) และ ความม่ันใจในตัวเอง (Self-confidence) นั้น  
เป็นคนละเรื่องกัน 

หลายคนมักจะเกิดความเข้าใจผิด และคิดว่าความนับถือในตัวเองกับ
ความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ 

ความมั่นใจในตัวเองนั้น เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าเรามีความสามารถที่จะ
ท�าสิ่งสิ่งนั้นได้ดี ซึ่งแปรผันตามบริบทด้วย ตัวอย่างเช่น คนที่มีความ
ม่ันใจในตัวเองในเรื่องของการเล่นเปียโน อาจจะมีความม่ันใจใน
การเล่นเปียโนโชว์ต่อหน้าคนมากๆ ได้ แต่พอต้องไปพูดหน้าห้อง 
กลับรู้สึกขาดความมั่นใจขึ้นมา เพราะว่าความม่ันใจในตัวเองนั้น 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ในเรื่องเรื่องนั้น ถ้าเราเคยฝึกฝน
ที่จะท�าสิ่งนั้นๆ มาเป็นเวลาพอควร และเรามีความสามารถใน
เรื่องๆ นั้น เราก็จะเกิดความมั่นใจในเรื่องนั้นได้ 
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ในขณะทีค่วามนบัถือในตัวเองนัน้ ไม่ได้เก่ียวข้องกับบรบิท ไม่ได้เก่ียวข้อง
กับความสามารถ แต่เป็นสิ่งที่ติดตัวเราในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลต่อความ
พอใจโดยรวมเก่ียวกับตัวเอง ส่งผลต่อการรับรู้และมุมมองท่ีมีต่อโลก 
ต่อผู้คน ต่อสถานการณ์ต่างๆ ต่อความสุข ความส�าเร็จ และการเติมเต็ม
ในชีวิตของเรา

ความนบัถือในตัวเอง หมายถึงความรูสึ้กว่าเราสามารถท่ีจะรับมอืกับความ
ท้าทายต่างๆ ในชีวิตได้อย่างดี และเรามีคุณค่าเหมาะสมที่จะได้มี
ความสุขความส�าเร็จในชีวิต 

ความนับถือในตัวเอง คือความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเอง (ไม่เกี่ยวกับว่าคนอื่น
รู้สึกกับเราอย่างไร) รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าแค่ไหน ซึ่งฟังดูแล้ว “การเห็น
คุณค่าตัวเอง” เหมือนน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมี แต่ความจริงอันน่าตกใจคือ 
คนยุคน้ีเผชญิกับภาวะความนบัถือในตวัเองท่ีต�า่กว่าทกุยุคท่ีเคยมมีา ต้น
เหตุของปัญหาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขาดความสุข ขาดเป้าหมายใน
ชีวิต ยังไม่ประสบความส�าเร็จในสิ่งท่ีท�าเท่าท่ีควร ดึงดูดความสัมพันธ์ท่ี
ไม่ดีเข้ามาในชีวิต หรือมีอาการเศร้า หมดหวังกับชีวิต ทุกปัญหาความ
ท้าทายของคนเราน้ัน ล้วนมีความเชื่อมโยงกับระดับของความนับถือใน
ตัวเองที่มี 

ดังนั้น ในการที่เราจะมีความสุข และความส�าเร็จในทุกๆ ด้าน จ�าเป็นต้อง
มีความนับถือในตัวเองที่ดีเป็นพื้นฐานส�าคัญ



SHINE FROM WITHIN

“ กำรมีควำมนับถือในตัวเองที่ดี  
คือกำรที่เรำไว้ใจเชื่อใจตัวเองว่ำ 
ในที่สุด สิ่งที่เรำตัดสินใจท�ำ 
จะน�ำพำเรำไปสู่สิ่งที่ดีๆ”
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เมื่อเราไม่ไว้ใจตัวเอง เราก็จะไม่ค่อยท�าอะไรเพ่ือชีวิตตัวเอง เราจะอยู่
เฉยๆ รอให้สิ่งต่างๆ มัน “เกิดขึ้น” กับเรา เราจะไม่เลือกท�าอะไรเพ่ือ
ขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้า เราจะใช้ชีวิตโดยพยายามหลีกหนีความ
ทุกข์ พยายามหลีกหนีการตัดสินใจที่ยากล�าบาก หลีกหนีอะไรก็ตามที่
ท�าให้เรารู้สึกเจ็บปวด แต่เราจะพบว่า ชีวิตกลับดึงดูดความทุกข์เข้ามา
เพิ่มมากขึ้นจากการที่เราขาดความนับถือในตัวเอง

แต่ถ้าคณุไว้ใจตวัเอง คณุจะไม่ลงัเลท่ีจะตดัสนิใจเลอืกสิง่ต่างๆ ให้กับ
ชีวิตตัวเอง เมื่อคุณเคารพนับถือตัวเอง  คุณก็จะส่งสัญญาณต่างๆ ผ่าน
ท้ังภาษาพูด น�้าเสียง ท่าทาง สีหน้า และภาษากาย ออกไปบอกผู้คน 
คนอื่นก็จะรับรู้ได้ และจะปฏิบัติกับคุณด้วยความนับถือเท่าๆ กันกับท่ี
คุณนับถือตัวคุณเอง 

ดงันัน้ เมือ่คณุนับถือตัวเอง คุณเชือ่ว่าคุณน่านับถือ คณุแผ่พลังงานตาม
สิ่งที่คุณคิดและรู้สึกกับตัวเองแบบนี้ออกไป ผลก็คือ คนอื่นรับรู้ได้ และ
คล้อยตามสิง่ท่ีคุณแสดงให้พวกเขาเห็น ซึง่ในท่ีสดุ สิง่ทีค่นอืน่แสดงออก
กับคุณ ก็จะกลับมาตอกย�้าความเชื่อเดิมที่คุณมีเกี่ยวกับตัวเอง  ว่าฉัน
เป็นคนน่านับถือ  ฉันเป็นคนมีคุณค่า  และคนอื่นก็รักฉัน 

แต่ถ้าคุณขาดความนับถือในตัวเอง คุณจะไม่คิดว่าตัวเองมีคุณค่า คุณ
ก็จะแผ่พลังงานตามความคิดความเชื่อนี้ออกไปเช่นกัน  คนรอบตัวเมื่อ
ได้รับรู้ก็คล้อยตามความคิดนี้ ท�าให้คุณดึงดูดแต่คนท่ีมองคุณแบบ
ไร้ค่าเข้ามาในชีวิต ซึ่งก็คือคนที่มีความนับถือในตัวเองต�่าเช่นกัน  คุณ
จะดงึดดูคนทีเ่ข้ามาเอาเปรยีบคณุ  เพราะคณุบอกเขา (โดยไม่รู้ตวั ผ่าน
ภาษาท่าทาง) ว่าคุณไม่สมควรได้รับการกระท�าที่ดีๆ คนเหล่าน้ีจึงเข้า
มาปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆ คุณก็จะยอมรับการปฏิบัติที่แย่ๆ จากคนอื่น
ด้วยความเต็มใจ ถึงแม้จะไม่พอใจก็ตาม เพราะลึกๆ คุณคุ้นชินกับ



SHINE FROM WITHIN

20

การกระท�าเหล่าน้ัน เวลาท่ีคนไม่ให้เกียรติคุณ เวลาท่ีคนเอาเปรียบคุณ 
พูดกับคุณไม่ดี คุณก็ยอมรับการกระท�าเหล่านั้น การยอมรับในที่นี้คือ 
คุณยังทนอยู่กับมัน และยอมให้มันเกิดขึ้นซ�้าๆ กับคุณ คุณไม่ได้
ส่งสญัญาณบอกอกีฝ่ายอย่างจรงิจงัว่า “คณุไม่ยอมรบัการกระท�าแบบน้ี”

“บางครั้ง คุณอาจจะรู้สึกแย่ที่คนอื่นปฏิบัติกับคุณไม่ดี ไม่เคารพ
คุณ ท�าร้ายคุณ หรอืเอาเปรียบคุณ แต่ความจรงิคือ คนอ่ืนจะมอง
คุณแบบไหน และจะปฏิบัติกับคุณแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณ
แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณยอมรับการปฏิบัติด้วยแบบไหนต่าง
หาก”

จะเห็นได้ว่า “ความมัน่ใจในตัวเอง” และ “ความนบัถือในตัวเอง” เป็นคนละ
เรื่องกัน แต่มีความเก่ียวข้องกันตรงท่ี คนที่มีความนับถือในตัวเองที่ดี ก็
มักจะมาพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองที่ดี แต่คนที่เรามองดูแล้วว่าเขามี
ความมั่นใจในตัวเองในบางเรื่อง ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความนับถือในตัว
เองทีด่ ียกตวัอย่างเช่น ผูน้�าหรอืนกัธุรกิจทีป่ระสบความส�าเรจ็ แต่ไม่ว่าจะ
มคีวามส�าเรจ็สกัแค่ไหน ก็ยังพบว่าไม่มคีวามพอใจหรือมคีวามสขุได้จริงๆ 
เสียที หรือท�าไมจึงเคยเกิดกรณีที่มีมหาเศรษฐีที่เก่งๆ ฆ่าตัวตาย 



SHINE FROM WITHIN

21

หลายๆ ครั้ง เราเห็นคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างเพียบพร้อม ดูเป็นคนเก่ง ดูมี
ชีวิตท่ีดี แต่ท�าไมเขาจึงไม่มีความสุขกับชีวิต เหตุผลที่จะอธิบายได้ก็คือ 
เขาอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองในงานที่เขาท�า แต่เขาขาดความนับถือ
ในตัวเองนั่นเอง การที่เขามีความมั่นใจในสิ่งที่เขาท�า เพราะเขารู้ตัวว่าตัว
เองเป็นคนเก่ง แต่ความนับถือในตัวเองที่ต�่า  ส่งผลให้เขารู้สึกว่าตัวเอง
ไร้ค่า จึงเติมตัวเองให้เต็มด้วยวัตถุ  หรือเติมด้วยการยอมรับจากคนอื่น 
ซึ่งเติมเท่าไรก็ไม่เพียงพอสักที ท�าอย่างไรก็ไม่เจอความสุขที่แท้จริง 
ทั้งหมดน้ีมันมาจากการที่เขาขาดความนับถือในตัวเอง  เพราะความสุข
มันต้องเริ่มต้นจากภายใน

พอคนเราขาดความนับถือในตัวเอง เปรียบแล้วก็เหมือนสิ่งปลูกสร้างที่
ภายนอกดูดี แต่ข้างในใช้โครงสร้างที่ไม่มีคุณภาพ ไม่แข็งแรง พร้อมที่จะ
ถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ
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“ คว�มนับถือในตัวเองนั้นเปรียบเสมือน
ภูมิคุ้มกันส่วนตัวที่สำ�คัญที่สุด  

ถ้�เร�ไปโรงพย�บ�ลเพื่อตรวจวัด
สุขภ�พก�ยของเร�  

คว�มนับถือในตัวเองคือ 
ตัววัดสุขภ�พจิตของเร�”
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สิ่งที่แสดงออกม�เมื่อคุณไม่นับถือตัวเอง
เรามักคิดกันว่าคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดี คือคนที่เกิดมาพร้อมทรัพยากร
มากมาย ไม่ว่าจะมีฐานะดี หรือมีการศึกษาดี แต่จริงๆ แล้ว “ต้นทุนชีวิต”  
ที่มีพลังที่สุดคือ การที่คนคนนั้นมีการเคารพตัวเองอยู่ในระดับที่ดี เพราะ
การเคารพตัวเองนี้เป็นที่มาของความสุข ความส�าเร็จทุกด้านของชีวิต

 

โค้ชเคยเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของธุรกิจคนหนึ่ง เธอเริ่มต้นชีวิตด้วยการ
เป็นพนักงานขายในบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ 
ของบริษัท เธอจึงได้ลาออกมาตั้งบริษัทของตัวเอง ท�าธุรกิจด้านการ
ให้ค�าปรึกษา แต่เมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว เธอกลับไม่มีความกล้า
พอท่ีจะคิดค่าบริการส�าหรับการเป็นท่ีปรึกษาในราคาสูงท่ีเหมาะสม
กับคุณภาพการบริการ  ท�าให้เธอมีรายได้น้อยกว่าตอนท่ีเป็นลูกจ้าง
เป็นอย่างมาก เธอเข้าใจว่าธุรกิจของตัวเองมีปัญหา จนกระทั่งได้มา
พบโค้ช จึงค้นพบว่าปัญหาท่ีแท้จริงก็คือ การที่เธอรู ้สึกว่าตัวเอง
ไม่ดพีอ ไม่มคีณุสมบตัมิากพอท่ีจะเป็นท่ีปรกึษาได้ ผลลพัธ์จงึสะท้อน
ออกมาในลักษณะที่เธอไม่กล้าคิดค่าบริการที่คู่ควรกับตัวเอง ทั้งๆ ที่
ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือความรู้ของเธอ  
เธอมีความสามารถพร้อมเป็นอย่างมาก 
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จากเคสทีก่ล่าวมา สะท้อนให้เห็นว่าการเคารพนับถือตวัเองเป็นส่ิงทีฝั่งลึก
อยู่ในจิตใจ ซึ่งมีผลอย่างมากในการใช้ชีวิต โดยท่ีเราไม่รู้ตัวเลย แต่เมื่อ
ได้รับการแนะน�าท่ีถูกต้องแล้ว เราทุกคนสามารถเพ่ิมความนับถือตัวเอง
ให้สูงขึ้นจนส่งผลดีกับชีวิตได้ เพราะการนับถือตัวเองเป็นสิ่งท่ีพัฒนาได้ 
เหมอืนหลายๆ คนท่ีมาหาโค้ช ก็ไม่เคยรูตั้วมาก่อนว่าขาดการเคารพนับถือ
ตัวเอง เพราะตัวเองเป็นคนมีความสามารถ มีความมั่นใจในหลายๆ เรื่อง 
แต่เมื่อได้ท�าความเข้าใจว่าความมั่นใจกับความนับถือในตัวเองน้ันเป็น
คนละเรื่องกัน ท�าให้เกิดความกระจ่างกับผลลัพธ์หลายๆ เรื่องในชีวิต
เลยทีเดียว

การขาดความนับถือในตัวเองในคนส่วนมากจะไม่ได้แย่สุดโต่ง แต่อาจจะ
แสดงออกมาเป็นอาการหลายๆ อย่างท่ีเราพบเห็นกันได้ท่ัวไปในชีวิต
ประจ�าวัน วันละหลายๆ ครั้ง เช่น 

	มักวพิากษ์วจิารณ์ตวัเองบ่อยๆ ตดัสนิว่าตวัเองแย่กว่าคนอ่ืน ใช้
ค�าพูดลบๆ กับตัวเอง โทษตัวเอง

 ไม่สนใจข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเอง หรือท�าเหมือนข้อดีเหล่านั้น
ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร มองว่าข้อดีแบบนี้ใครๆ ก็มี

	มักคดิว่าโชคชะตาเป็นสิง่ท่ีมีอิทธิพลต่อชวีติ รวมไปถึงคดิว่าความ
ส�าเร็จของตัวเองก็เกิดจากการที่แค่โชคดี  เวลามีคนชมเชยพวกเขา
จะไม่เชื่อว่าเป็นความจริง 

	ไม่ยอมรบัความผดิของตวัเอง ปัดความรบัผิดชอบ โยนความผดิ 
โทษคนอื่น เกิดจากการที่เรากลัวคนจะตัดสินเรา กลัวคนต่อต้าน ไม่
ชอบ ไม่ยอมรับเรา จึงพยายามหาทางปัดความรับผิดชอบ หรือโยน
ความผิดให้ผู้อื่น เพราะไม่อยากยอมรับความจริง และอาจจะกลัวที่
ต้องยอมรับความจริงแล้วต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากกว่าเดิม






