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ศกัยภาพในตวัเรา 

ตอ้งคน้หาใหเ้จอ



ศกัยภาพความสามารถของแต่ละคน มีไม่เท่ากนัอยู่แลว้ บางคนมีมากก็
จริง แต่ไม่ค่อยกลา้แสดงออกมา บางคนก็แสดงออกมาอย่างเต็มท่ี จนบางครัง้
ท าใหค้นรอบขา้งเกิดอาการหวั่นกลวั ประหม่าและไม่มั่นใจในตวัเองขึ ้นมา จน
ท าใหค้ิดว่าเรามีศกัยภาพไม่เพียงพอเม่ือไปเทียบกบัเขา แต่ความเป็นจริงแลว้
คนเราทกุคนตา่งก็มีศกัยภาพในตวัเองอยูแ่ลว้ เพียงแคไ่มแ่สดงออกมาใหค้นอ่ืนรู ้
ก็เทา่นัน้เอง  เพียงขอใหล้องมองตวัเรา อา่นตวัเรา หาตวัเราใหพ้บ และใหเ้ช่ือมั่น
ในตวัเรา เพราะศกัยภาพในตวัเรามีมากกวา่ท่ีเราคิด



ต่างชาติมกั มองวา่ คนไทยไมค่อ่ยมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ท่ีชดัเจนคือ กลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 40–50 

ส าหรบัคนหนุ่มสาวน้ันดูจะมีความมัน่ใจในตวัเองสูงกวา่ แต่ก็มีแนวโน้มในลกัษณะคลา้ย ๆ กนับา้ง ซ่ึงชาวต่างชาติ

อาจจะเขา้ใจคนไทยผิดเหมารวมไปเลยวา่ ไมรู่ ้ขี้ เกียจ ฉลาดน้อยไปเลยก็มี  ทั้งท่ีจริง ๆ แลว้ การท่ีคนขาดความ

มัน่ใจ ไมไ่ดห้มายความวา่เขาเป็นอยา่งน้ันเสมอไป

ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุหลายประการ ดงัน้ี 

1. ความนอบนอ้มถ่อมตวั เราอาจถูกอบรมมาจากพ่อแม่ว่า อย่าแสดงออกมากมายต่อหน้าคนอ่ืน 

เพราะวา่คนเขาอาจจะหมัน่ไสเ้รา วนัหลงัจะไปขอความร่วมมือเขา เขาก็จะไมช่ว่ยเหลือ



2. ไม่อยากหน้าแตกในที่สาธารณะ โดยการพูดหรือแสดงความคิดเห็นท่ีไม่เขา้ท่า ออกไป 
โดยเฉพาะตอ่หนา้นาย ซึง่จะดไูมดี่ หรือต่อหนา้เพ่ือน ท าใหถ้กูลอ้เลียนหรือหวัเราะเยาะเอาได้



3. ภาษาอังกฤษ ก็อาจจะเป็นอุปสรรค เราถูกสอนมาจากโรงเรียนว่า เราตอ้งเขียนใหถู้ก

ไวยากรณ์ และเลือกใชค้ าศัพทท่ี์ถูกตอ้ง โยงใยไปกบัการกลวัเสียหน้า เราก็เลยเลือกท่ีจะเงียบดีกว่าการ

พดูภาษาองักฤษแบบผิด ๆ ออกไป



4. ความเชื่อว่าเราไม่เก่ง โดยเฉพาะกบักลุ่มอาย ุ40-50 หรือรวมไปถึงกลุ่มพวกเราถกูปลกูฝัง อบรมสั่ งสอนมาตัง้แต่
เด็กว่าอย่าทะเยอทะยานมาก ท่ีจรงิแลว้เป็นความหวงัดีของผูใ้หญ่ในยคุก่อน ๆ ท่ีเขาไม่อยากเห็นเราผิดหวงั โดยสว่นใหญ่เด็กจะถกู
กรอบความคิดใหไ้ม่ทะเยอทะยาน เม่ือเราสามารถท าไดค้รบทกุขอ้การท างานของเราก็จะมีประสทิธิภาพมากขึน้



อย่างกรณีของคุณยายอายุ 63 ปี ในอเมริกาที่เห็นรถคนัใหญ่ทบัขาของหลานเธอเขา้ เธอจึงวิ่ งผลนุผลนั
ออกไป และดว้ยความที่ไม่ไดค้ิดอะไรมากเพียงแต่ตอ้งการจะช่วยหลานของเธอ เธอจงึออกแรงยกรถดังกลา่ว
ขึน้มา ซึง่โดยปกติตอ้งใชผู้ช้ายท่ีแข็งแรง 4-5 คนถงึจะยกขึน้

นาย ชารล์ การฟี์ลด ์นกัเขียนเก่ียวกบัพลงัสรา้งสรรคใ์นตวัมนษุย ์ไดม้ีโอกาสมาพดูคยุกบัเธอ โดยเธอเล่า
ใหฟั้งดว้ยเหตุผลสัน้ ๆ ว่า การกระท าของเธอไดท้  าใหเ้ธอตระหนักว่าตวัเธอนัน้มีศกัยภาพมากกว่าที่เธอคิด 
และยิ่งเธอนึกถึงเรื่องนีม้ากเท่าใด ท าใหเ้ธออดคิดไม่ไดว้่าแลว้ในอดีตเธอไดล้ม้เลิกความคิดโดยไม่กลา้ท า
อะไรตัง้หลายอย่างเพราะคิดว่าตนเองคงไม่มีความสามารถจะท าไดซ้ึ่งเธอคงคิดผิดอย่างมหนัต์ส  าหรบัหลาย 
ๆ เรื่องในอดีต ยิ่งคิดก็ยิ่งท าใหเ้ธอท าใจล าบากเพราะรูส้กึเสียดายโอกาสในชีวิตไปเป็นจ านวนหลายครัง้

เรื่องนีถื้อวา่เป็นขอ้เตือนใจใหก้บัคนหนุ่มสาวไดอ้ย่างมาก ว่าอย่ารอใหอ้ายถุึง 63 ปีก่อนแบบคณุยายท่าน
นี ้ที่เพิ่งจะมาพบศกัยภาพของตนเอง ดงันัน้ถา้เราเช่ือวา่ทกุสิ่งเป็นไปไดถ้า้พยายาม เราก็จะกลา้ลงมือท า 



10-Step ปลดล็อคศกัยภาพที่ซ่อนอยูใ่นตวัคณุ

1. เปิดโลกใหก้วา้งข้ึนดว้ยสมารท์โฟน

ทุกวนัน้ีเราสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อมาช่วยใหเ้ราเรียนรูทุ้กอยา่งไดง้่ายขึ้ น และมาก

ขึ้ นกวา่เดิม  เพียงแค่เราเลือกท่ีจะเรียนรูจ้ากสมารท์โฟนของเราแทนการน าไปใชใ้นทางอ่ืนท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์อะไร ลองเขา้ไปดูรายการของต่างประเทศ สารคดี รูปภาพ เรื่ องราว

หรือวฒันธรรมต่างๆ ของประเทศท่ีเรายงัไม่รูจ้กั ลองดูการใชชี้วิตของผูค้นอ่ืนๆ ท่ีห่างไกล

จากเราว่าพวกเขาใชชี้วิตแตกต่างจากเรายงัไง ประเทศของเขามีภูมิประเทศแบบไหน มันจะ

ท าใหคุ้ณไดป้ระสบการณ์ท่ีมากมายจากการเรียนรูส้ังคมและวฒันธรรมของคนท่ีแตกต่าง 

และท่ีส าคัญคุณจะคน้พบวิธีการท่ีพวกเขาใชเ้พื่อพฒันาตัวเอง ลองดูสิว่า ผูค้นในประเทศ

ยกัษ์ใหญ่อย่างอเมริกา ยุโรป หรือญ่ีปุ่นน้ันมีวิถีชีวิตแบบไหน อะไรท่ีท าใหพ้วกเขาพฒันา 

แลว้ลองน าวธีิการเหล่าน้ันมาปรบัใชเ้พื่อพฒันาตวัเราเอง ถา้คุณลองมองหาใหม้ากๆ เราเช่ือ

วา่มนัตอ้งมีสกัวธีิหน่ึงท่ีเขา้กบัคุณอยา่งแน่นอน



2. ไม่จ  าเป็นตอ้งยึดตดิกบัสิ่งเดิมๆ เสมอไป

การท าแต่ส่ิงเดิมๆ อยู่บ่อยครั้งสุดทา้ยจะท าใหส้มองของเราน้ันไม่ได้

พฒันาศักยภาพเท่าท่ีควร เพราะการกระท าเหล่าน้ันจะเปล่ียนเป็นความเคย

ชินไปในท่ีสุด ดงัน้ันเราอาจลองหาส่ิงใหม่ๆ ใหก้บัตวัเองบา้ง ถ้าเอาแบบท่ีง่าย

ท่ีสุดก็คือลองไปในท่ีท่ีเราไม่เคยไปเพื่อหาประสบการณใ์หม่ๆ ยกตวัอย่างเช่น 

ปกติดูแต่หนังโรแมนติค ก็อาจเปล่ียนมาเป็นแนวแฟนตาซีบา้ง ปกติชอบไปแต่

หา้งสรรพสินคา้ รา้นกาแฟ ลองเปล่ียนไลฟ์สไตล์มาเป็นเขา้หอ้งสมุด อ่าน

หนังสือ ปกติชอบเท่ียวกลางคืนลองเปล่ียนมาเท่ียวกลางวันดู วดัวาอาราม

โบราณสถานต่างๆ ปกติชอบขบัรถลองเปล่ียนมาเดิน มาขึ้ นรถสาธารณะ การ

ท่ีเราหาอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอมันจะช่วยใหเ้รามีประสบการณ์มากขึ้ น เห็นส่ิง

ต่างๆ ในมุมมองท่ีกวา้งขึ้ น



3. ปิดตาและฟังเสียงรอบๆ ตวัคณุ

ลองหยุดแลว้ฟังเสียงธรรมชาติท่ีลอ้มรอบตัวคุณอยู่ เสียงไก่ขนั เสียง

นก หรือแมแ้ต่เสียงใบไมท่ี้สัน่ไหวเพราะแรงลม แลว้ลองเปรียบเทียบดูว่าเสียง

จากธรรมชาติน้ันมนัใหค้วามรูสึ้กและมีความแตกต่างจากเสียงในสงัคมเมือง

ยงัไง เสียงรถราขา้งถนน เสียงคนขา้งหอ้ง เสียงคนประชุมงาน คุยกบัลูกคา้ 

ความวุ่นวายในส านักงาน  ลองหลบัตาแลว้ฟังเสียงธรรมชาติดู ถา้หากคุณยงั

ไม่เคยท า แนะน าใหล้องท าเด๋ียวน้ีเลยค่ะ เพราะคุณจะคน้พบอะไรบางอย่างท่ี

แตกต่าง และนัน่คือจุดเริ่มตน้ของไอเดียดีๆ ท่ีครีเอทีฟหลายคนชอบใชก้นัค่ะ



4. สังเกตและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กับคนรอบๆ ตัวคุณ

หากเรามีโอกาสท่ีตอ้งพบปะผูค้นอยู่บ่อยๆ ไม่จะเป็นทัง้เรื่อง
ของงานหรือเรื่องส่วนตัว อย่าลืมท่ีจะใส่ใจคู่สนทนา ลองสังเกต
ความคิดของพวกเขา พฤติกรรม และการแสดงออก เพราะสิ่งเหล่าน่ี
จะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน และสามารถเรียนรู ้จาก
ประสบการณข์องผูอ่ื้นไดด้ว้ย การฟังเรื่องราวจากผูอ่ื้นไม่ใช่เรื่องท่ี
เสียเวลา เพราะมันจะช่วยใหไ้ดเ้รียนรูจ้ากการกระท าของพวกเขา
และน ามาปรบัใชก้ับตวัเราเอง การท่ีเราเรียนรูว้ิธีการมากมายและ
ประสบการณ์ท่ีมากมายจากผู้อ่ืนนั้นจะท าให้ศักยภาพในตัวเรา
กา้วหนา้ขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ในแบบท่ีเราคาดไม่ถึงเลยค่ะ



5. ทา้ทายตวัเองดว้ยการท าในสิ่งใหม่ๆ

ลองมองหาส่ิงใหม่ๆ ท า โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเรื่องท่ียาก

มากมายเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ หากปกติเราเป็นคนไม่ค่อยวางแผน

ชีวติ ไม่เคยคิดวา่วนัพรุ่งน้ีจะท าอะไรบา้ง ลองเปล่ียนมาวางแผนดูวา่

พรุ่งน้ีต้องท าอะไร วันต่อไปต้องท าอะไร  หรือแม้แต่กา รเป็น

อาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนก็ท าใหคุ้ณสามารถคน้พบประสบการณ์

ใหม่ๆ ไดม้ากขึ้ น ส่ิงส าคญัคือหากคุณตั้งใจท่ีจะท าอะไรสกัอยา่ง คุณ

ตอ้งท าทุกอย่างน้ันใหส้ าเร็จ การฝึกฝนตัวเองแบบน้ีจะช่วยใหเ้รามี

ความคิดริเริ่ม เป็นนักคิด และกลายเป็นคนท่ีมีศกัยภาพในท่ีสุด



6. สงัเกตผูค้นท่ีเราไม่รูจ้กั

ลองไปอยู่ ใน ท่ีสาธารณะ เช่น  สวนสาธารณะ  รถไฟฟ้า 

หา้งสรรพสินคา้ แลว้ลองสงัเกตดูวา่ผูค้นรอบตวัของเราน้ันก าลงัท าอะไร

อยู่ ช่วงน้ีผู ้คนส่วนใหญ่ชอบใส่เส้ือผ้าแบบไหน วัยรุ่นท าอะไรบา้งใน

หา้งสรรพสินคา้ วยัท างานชอบทานอาหารท่ีรา้นไหน มีอะไรใหม่ๆ บา้ง

ท่ีเรายงัไมเ่คยรูม้าก่อน ลองจดรายละเอียดเหล่าน้ันแลว้น ามาคิดดูวา่ ส่ิง

เหล่าน้ันท าใหเ้รารูสึ้กอย่างไรบา้ง แลว้คุณจะคน้พบบางส่ิงบางอย่างท่ี

คุณอาจไมเ่คยนึกถึงมนัมาก่อนเลย



7.  ดื่มด า่ไปกบัภาพยนตรแ์ละเสียงเพลง

ในขณะท่ีเราดูภาพยนตรห์รือฟังเพลง อาจมีหลายครั้งท่ีเราเสียสมาธิไปกบัส่ิงอ่ืนๆ ยิ่ง

ถา้เราไม่ไดอ้ยู่ในโรงภาพยนตร ์โอกาสท่ีเราจะเสียสมาธิกบัการดูหนังน้ันง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นคน

โทรเขา้ เสียงจากภายนอก หรือแมแ้ต่ไลน์ในสมารท์โฟนท่ีดงัขึ้ นมา ยิ่งการฟังเพลงยิ่งไม่ตอ้งพูดถึง

เลย บางคนฟังเพลงเพื่อฆ่าเวลา ฟังระหวา่งท ากิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงรูห้รือไม่วา่ส่ิงท่ีเราท าอยูน้ี่ท าใหเ้รา

พลาดส่ิงดีดีไปโดยท่ีเราไมค่าดคิดเลย เพราะทุกครั้งในการท าภาพยนตรห์รือเพลงสกัเพลง ผูก้ ากบั 

นักแต่งเพลง นักดนตรีมกัจะใส่ความพิเศษบางอย่างลงไปในเรื่องราวและเพลงท่ีพวกเขาแต่งเสมอ 

การท่ีคุณไม่ไดต้ั้งใจกบัส่ิงเหล่าน้ันอย่างมีสมาธิจะท าใหคุ้ณพลาดส่ิงส าคัญท่ีอยู่ในน้ันไปอย่างน่า

เสียดาย ดังน้ัน ลองหาเวลาว่างๆ ไล่เก็บหนังเก่าๆ  ท่ีเราเคยดูแบบผ่านๆ และเพลงท่ี เราเคยฟัง

แบบผิวเผิน มาตั้งสมาธิกบัมนัแลว้ลองหา “ส่ิงพิเศษ” ท่ีพวกเขาตอ้งการจะบอกกบัคุณ



8. หลงทาง

การหลงทางจะช่วยใหคุ้ณคน้พบเสน้ทางใหม่ๆ สถานท่ีท่ี

คุณไมเ่คยไป (หรือแมแ้ต่ไมรู่ว้า่มนัมีอยู)่ ถนนท่ีไมเ่คยผ่าน หาก

คุณมีเวลาวา่ง ลองท าดูค่ะ คุณอาจจะคน้พบรา้นกาแฟ หรอื

รา้นอาหารท่ีคุณไมเ่คยเห็น และแตกต่างจากส่ิงเดิมๆท่ีคุณเห็นอยู่

ทุกวนั คุณจะกลายเป็นคนท่ีใส่ใจในส่ิงรอบตวัมากขึ้ นเมื่อคุณได้

คน้พบถนนหรือแมแ้ต่ซอกซอยใหม่ๆ ท่ีซ่อนอยูร่อบตวัคุณ



9. วิเคราะหส่ิ์งท่ีคณุเห็น ส่ิงท่ีคณุอ่าน และตัง้ค าถามกบัส่ิงเหลา่นั้น

หากคุณอ่านมาถึงตรงน้ี และท าตามไดม้าถึงตรงจุดน้ี นัน่แสดงวา่คุณ

ไดก้ลายเป็นคนท่ีมีศกัยภาพมากกว่าเดิมแลว้อย่างแน่นอน ถา้คุณมีอยู่แลว้ มนั

จะมากขึ้ นไปอีก และวิธีการน้ีจะช่วยใหคุ้ณดึงความเก่งและความสามารถในตัว

คุณออกมาใชไ้ดอ้ยา่งไม่หยุดยัง้เลยดว้ยการตั้งค าถาม…นิวตนั นักฟิสิกสผ์ูย้ิ่งใหญ่ 

คน้พบแรงโน้มถ่วงของโลกดว้ยการตั้งค าถามง่ายๆ ว่า “ท าไมแอปเป้ิลถึงตกลง

มา” ดังน้ันลองเริ่มตน้ตั้งค าถามในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีคุณอยากรู ้ลิสต์ไวเ้ลยค่ะ 

แลว้มานัง่หาค าตอบทีละขอ้ ขอใหพ้ยายามท าดว้ยตวัเอง ไม่แน่วา่ในอนาคต คุณ

อาจจะกลายเป็นคนยิง่ใหญ่กวา่นิวตนัเสียอีก 



10. ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยทกัษะที่คณุมี

จาก 9 ขอ้ท่ีเล่ามาทั้งหมด ลองลงมือท าดูโดยอาศยัจากส่ิงเดิมท่ีคุณมี

ไปพรอ้มๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ถา้คุณเห็นเด็กสักคนอ่านหนังสือไม่ออก 

สะกดค าไม่ได ้คุณอาจจะลองเขา้ไปสังเกตและช่วยเหลือดู  ไปช่วยพวกเขา

แกปั้ญหา ลองเอาทักษะต่างๆท่ีคุณมีไปช่วยผูอ่ื้นแกไ้ขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของไอที ไฟฟ้า รถยนต์ การส่ือสาร การค านวน ภาษา และอ่ืนๆ ดว้ย

วิธีการน้ีจะช่วยใหคุ้ณเป็นมากกว่าคนท่ีมีศักยภาพ แต่มันจะท าใหคุ้ณ

กลายเป็นคนท่ีชว่ยสรา้งศกัยภาพใหค้นอ่ืนไดอี้กดว้ย และเม่ือคุณท าไดถึ้งขั้น

น้ีแลว้ เชื่อไดเ้ลยว่า มันจะไม่มีอุปสรรคใดใดท่ีจะมาหยุดยั้งความสามารถ

และศกัยภาพท่ีซ่อนอยูใ่นตวัคุณไดอี้กต่อไปค่ะ

ท่ีมา : https://taladpanya.com/unlock-your-productive-skill/



5 เทคนิคปลดลอ็คตัวตน ค้นหาและพฒันาตัวเองเพ่ือชีวิตที่ดกีว่า



1. เตรียมสุขภาพรา่งกายใหฟิ้ต พรอ้มรบัทุกสถานการณ์

การมีร่างกายท่ีแข็งแรงเป็นพื้ นฐานของสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ท่ีดี ในเมื่อเราจ าเป็นตอ้งใชร้่างกายและสมองในการเรียนหรือท างานเพื่อ

หารายไดแ้ละสรา้งชีวิตท่ีดี ก็ตอ้งบ ารุงร่างกายใหดี้ไปดว้ย น้องๆ ตอ้ง

พยายามหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีบ่อนท าลายสุขภาพท่ีดี ทั้งความเครียด การ

พกัผ่อนไม่เพียงพอ การรบัประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ แลว้ก็ลองเริ่ม

หนัมารกัและดูแลตัวเองบา้ง หาเวลาไปออกก าลังกายใหเ้ลือดสูบฉีด ใช้

เวลาพกัผ่อนไปกบังานอดิเรกท่ีรกั มองโลกในแง่ดี สรา้งทัศนคติบวกให้

ชีวติ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีก็จะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของเราใหดี้ขึ้ นเอง



2. เปิดใจรบัสิ่งใหม่ เก็บความลม้เหลวไวเ้ป็นบทเรียน

อ่านหนังสือไม่ทัน คะแนนสอบไม่ดีอย่างท่ีหวงั จัดล าดับกิจกรรม

และการเรียนไม่ดี...แมค้วามผิดหวงัและผิดพลาดในอดีตอาจท าใหเ้ราเจ็บปวด 

แต่ก็ขอใหน้้องๆ เก็บมันไวเ้ป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์เพื่อย ้าเตือน

ตวัเองไมใ่หผิ้ดพลาดแบบน้ันอีก และส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ น้องตอ้งกลา้ท่ีจะเปิดใจ

เรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ กา้วออกจาก comfort zone ของตวัเอง บางครั้งส่ิงท่ีเราคิดวา่

ไม่ชอบ ไม่ถนัด แต่ไดล้องศึกษาและเปิดใจท าอาจจะท าไดดี้ก็ได ้และมนัอาจ

ท าใหเ้ราพบความทา้ทายใหม่ ท่ีจะกระตุน้ใหเ้ราพฒันาทกัษะของตัวเองท่ีซ่อน

เรน้อยูก่็ได้



3. ตดิตามข่าว รูท้นักระแส และเหตกุารณปั์จจุบนั

คนท่ีสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอจะดูฉลาดและ
ไดเ้ปรียบคนอ่ืนหลายอย่าง เช่น รูว้่าเทรนดอ์ะไรก าลงัอยู่ในความสนใจของคน
หมู่มากเพื่อรบัมือกับสิ่งต่างๆ ไดก่้อนคนอ่ืน เพื่อนคนนีห้ากเจอขอ้สอบความรู ้
ทั่วไปหรือสงัคมศาสตรก็์สามารถตอบค าถามไดส้บายๆ หรือหากอยากหาคณะ
สาขาท่ีเรยีนตอ่แลว้มีอนาคตสดใส ก็จะทราบว่าสายงานไหนก าลงัมาแรง ย่ิงโลก
ปัจจบุนัสถานการณเ์หตกุารณท์างสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ
ถึงกนัหมดทัง้โลก เพราะฉะนัน้การท่ีสนใจติดตามข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ ก็จะท า
ใหเ้ราไดค้วามคิดเห็น มมุมองท่ีโต และกวา้งไกลมากขึน้ดว้ย เจ๋งเนอะ



4. วิเคราะหจ์ุดเดน่-จุดดอ้ยของตวัเอง

ปัญหาท่ีน้องๆ ทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดับชั้น มกัเจออยู่เสมอก็คือ "การไม่รูจ้กัตัวเอง" 

พอมีคนถามวา่ น้องถนัดหรือชอบวิชาไหน? น้องเก่งอะไรแลว้อนาคตอยากเป็นอะไร? เช่ือเลย

ว่าน้องๆ ก็ตอบไม่ไดเ้พราะไม่รูว้่าตัวเองถนัดหรือเหมาะท่ีจะเรียนอะไร จบมาแลว้จะท าเป็น

อะไร รูอ้ย่างเดียวคือ ทุกอยา่งดูมืดแปดดา้นไปหมด ท าใหน้้องหลายคนตอ้งลองผิดลองถูกกบั

ชีวติดว้ยการเลือกเรียนต่อคณะ/สาขาท่ีคนอ่ืนวา่ดี แต่พอเรียนไปแลว้ก็ไม่ใช่ เสียเวลาไปอีก

ดงัน้ัน วธีิท่ีงา่ยและจะช่วยนอ้งไดดี้ท่ีสุดคือ เริ่มทบทวนตวัเองตั้งแต่ตอนน้ี คน้หาเด่น-

จุดดอ้ย ส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบ และความคาดหวงัอ่ืนๆ จากน้ันก็เขียนลิสตต่์างๆ เกี่ยวกบัตวัเอง

ลงไปโดยไม่ตอ้งปรึกษาใครใหส้บัสน เพราะไม่มีใครรูจ้กัตวัเราดีเท่ากบัตวัเอง เมื่อน้องไดล้อง

วิเคราะหต์วัเองแลว้ก็จะพอตอบตวัเองไดว้่า เราถนัดอะไรและเหมาะกบัการท าส่ิงไหน เพื่อต่อ

ยอดไปถึงหนทางอาชีพอนาคตไดนั้น่เอง



5. เรียนเสริมทกัษะเพื่อคน้หาและพฒันาตวัเอง

ถา้ไหนยงัตอบตวัเองไม่ไดจ้ริงๆ ว่าเราถนัดหรือชอบอะไร อนาคตรักท่ีจะ

ท างานแบบไหนกันแน่ การคน้หาและพัฒนาศักยภาพของตัวเองก็มีแนวทาง

หลากหลายดว้ยกนั เช่น การลงเรียนภาษา การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์เรียนท า

ขนม เรียนดนตรี เรียนศิลปะ หรือจะอบรมทกัษะงานฝีมือ ทกัษะการเขียน ทักษะ

ดา้นการตลาด รวมทั้งเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางสังคมต่างๆ ท่ีเราสนใจ ทุกอย่าง

ลว้นมีประโยชน์ต่ออนาคตเราทั้งส้ิน รบัรองวา่น้องจะสามารถดึงความรูแ้ละทกัษะ

ดา้นใดดา้นหน่ึงออกมาไดอ้ยา่งแน่นอน



เทคนิคการทดสอบศกัยภาพตนเอง

จดุบอดของคนไทยอย่างหนึ่งที่ส  าคญัคือ ไม่คอ่ยจรงิจงักบั “การพฒันาตวัเองดว้ยตนเอง” แต่มกัจะเนน้ท่ี “ใหค้นอ่ืน
พฒันาตวัเรา” ลกัษณะอย่างนีค้งจะไปโทษใครไม่ไดห้รอกครบั เพราะลกัษณะสงัคมวฒันธรรมในบา้นเราที่พร  ่าสอนเสมอให้
เช่ือฟังผูใ้หญ่แลว้จะ ไดด้ี ผูใ้หญ่เขาอาบน า้รอ้นมาก่อน รูอ้ะไรดีกว่า ย่ิงไปกว่านีร้ะบบการเรียนการสอนในสถาบนัการศกึษา
ยงัสอนใหค้นเรยีนรู ้มากกว่ารูท่ี้จะเรยีน ปัจจยัต่างๆเหลา่นีเ้องท่ีท าใหค้นไทยสว่นมากไม่ค่อยใส่ใจกบัการพฒันาตวัเอง ดว้ย
ตวัเองเท่าท่ีควร



ถา้พดูกนัจริงๆ แลว้ คนไทยไม่ไดฉ้ลาดนอ้ยกว่าหรือมีศกัยภาพดอ้ยกว่าคนชาติอื่นๆ แต่สิ่งส  าคัญท่ีท าใหด้เูหมือนว่า
เราดอ้ยกวา่เขาก็ตรงท่ีว่าเราไม่สามารถดงึ เอาพลงัภายในออกมาเป็นพลงัภายนอกได ้หมายความว่าจรงิๆ แลว้พลงัภายใน
ของเรามีเยอะ แตเ่รายงัไม่รูจ้กัดงึเอาพลงัที่มีอยู่นัน้มาใชอ้ย่างเตม็ท่ี เหมือนกบัการท่ีเรามีรถยนตท่ี์มีก าลงัซีซีสงูสามารถแล่น
ได ้200 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง แต่เราเอามาว่ิงดว้ยความเรว็ 80 กิโลเมตรตอ่ชั่วโมง ถา้ใชง้านไปนานๆ ก าลงัเครื่องยนตท่ี์เหลือก็
จะคอ่ยๆ มีศกัยภาพต ่าลงๆ เรื่อย เพราะไม่ถกูใชง้านเลย เช่นเดียวกนักบัศกัยภาพของคน ถา้ขาดการใชง้าน ขาดการฝึกฝน
อยู่เรือ่ยๆ แลว้ ตน้กลา้แห่งพลงัก็จะคอ่ยๆ หดหายไป ย่ิงถา้ปลอ่ยไปนานๆ ตน้กลา้แห่งพลงัก็อาจจะตายไปในท่ีสดุ ผมอยาก
ยกตวัอย่างใหท้่านไดเ้ห็นภาพชดัเจนมากย่ิงขึน้ว่าจรงิๆ แลว้คนทกุคนมีศกัยภาพซ่อนอยู่ในตวัเองจ านวนมาก แต่ขาดความ
มั่นใจในตวัเองเม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนั





ใหล้องหลบัตาและนึกถึงกีฬากระโดดไกล

แลว้ลองคิดตามใน 3 ขั้นตอนดงัน้ีนะครบั 

1. ถา้มีเสน้สองเสน้อยูบ่นพ้ืนดินมีระยะหา่งกนัเพียง 1 เมตร 

ท่านคิดวา่ท่านสามารถกระโดดขา้มเหมือนกบัการกระโดดไกลไดห้รือไม่? 

คนประมาณ 99% จะตอบวา่ “ได”้

1 เมตร



2. ถา้มีขอบของคนู  า้สองขา้งมีระยะห่างกนัเพียง 1 เมตรเช่นกนั 

แตใ่นคนู  า้นัน้มีจระเขพ้นัธุด์อุยู่เตม็ไปหมด พรอ้มท่ีจะงบัท่านในทนัทีท่ีท่านตกลงไป 

ท่านคิดว่าท่านสามารถกระโดดขา้มไดห้รอืไม่?        

คนประมาณ 50% เท่านัน้ท่ีกลา้ตอบวา่ “ได”้ 

บางคนตอบดว้ยความมั่นใจ บางคนตอบแบบ 50:50

1 เมตร



3. ถา้ระยะห่าง 1 เมตรท่ีว่านีเ้ป็นช่องว่างระหว่างตึกสงู 20 ชัน้สองตึก มองลงไปขา้งล่าง
แลว้มีแท่งเหล็กแหลมๆ อยู่เต็มไปหมด แถมยงัมีคนมีคอยพดูอยู่ขา้งๆหขูองท่านว่า เมื่อวนั
ก่อนมีคนมากระโดดหลายคน ไม่มีใครรอดเลยสักคน เพราะตรงนีมี้อาถรรพม์ากใครก็
ตามท่ีกระโดดแลว้จะมีอันเป็นไปทุกราย ประกอบกับบริเวณนัน้มีกระถางธูปเทียนและ
พวงมาลยัวางอยู่ ท่านคิดว่าท่านสามารถกระโดดไดห้รอืไม่ ? (งานนีไ้ม่มีสิ่งล่อใจหรือของ
รางวลัใดๆ ) คนประมาณ 10-15% เท่านัน้ท่ียงัคงตอบว่า “ได ้

อา้งอิง   : โคช้เกรยีงศกัดินิ์รตัิพฒันะศยั
ท่ีมา : topservicetraining



จากเหตกุารณท่ี์ผมเลา่ใหฟั้งนี ้ท่านลองตอบตวัเองดซูิครบัว่าท่านอยู่ในกลุม่ใด ถา้ท่านตอบว่าไดเ้พียงขอ้ท่ี 1 ถือว่าท่านเป็นคนปกติทั่วไป ถา้ท่าน
ตอบว่าไดใ้นขอ้ที่ 1 และ 2 แสดงความท่านมีความเช่ือมั่นในตนเองสงูพอสมควร แต่ถา้ท่านตอบว่าไดท้ัง้สามขอ้แสดงว่าท่านเป็นบคุคลพิเศษท่ีสรา้งพลงั
ภายใน ของตวัเองอยู่เสมอและน ามนัออกมาใชก้บัสิง่ท่ีท่านชอบและถนดัโดยไมแ่ครก์บั สิ่งแวดลอ้ม

ถา้เราลองนึกดใูหดี้จะพบว่าระยะห่าง ท่ีจะใหเ้รากระโดดขา้มทัง้ 3 ขัน้ตอนนัน้เป็นระยะทางท่ีเทา่กนั ตวัเราก็เป็นคนๆเดียวกนั แต่ต่างกนัตรงท่ี
สภาพแวดลอ้มเท่านัน้เอง ท าไมท่านถึงไมก่ลา้กระโดดในขัน้ตอนท่ี 2 เพราะท่านมวัแต่พะวงกบัค าว่า “จระเข”้ ใจของท่านแปลมนัออกมาว่า “น่ากลวั” “อย่า
เสี่ยงเลย” “ไมคุ่ม้ค่า” ท าใหค้วามมั่นใจในศกัยภาพของตวัเองลดลงไปทนัที ทัง้ๆท่ีก่อนหนา้นีใ้นขัน้ตอนท่ี 1 ท่านยงัมีศกัยภาพอยู่

ยิ่งมาถึงขัน้ตอนท่ี 3 ท่านยิ่งรูส้กึวิตกกงัวลมากไปกว่าขัน้ตอนท่ี 2 มากขึน้เป็นทวีคณู เพราะนอกจากท่านจะคิดไปเองแลว้ว่าถา้ตกลงไปคงไมร่อดแน่
แลว้ ยงัมีคนอ่ืนๆมาช่วยกนัท าลายความมั่นใจของท่านลงไปอีกต่อหนึ่ง เปรยีบเสมือนกบัการท่ีท่านหมดแรงเดนิไมไ่หวแลว้ ยงัมีคนขึน้มาข่ีหลงัท่านอีกทีหนึ่ง
นั่นแหละครบั อย่างนีร้ายไหนรายนัน้…ไปไมร่อด

เมื่อเปรยีบเทียบกบัการดงึเอาศกัยภาพ ของเราออกมาใชใ้นการชีวิตจรงิแลว้ พบว่าไมม่ีความแตกต่างกบัเหตกุารณท่ี์ผมสมมติขึน้มามากนกั ขอให้
ลองนึกดวู่าเวลาเราอยู่กบัคนที่ดอ้ยกว่าเราในความรูส้กึของเรา เราสามารถคิดและท าสิ่งต่างๆ ไดดี้มาก แต่เมื่อไหรก็่ตามท่ีเราเขา้ไปอยู่กบักลุม่คนที่เราคิดว่า
เราดอ้ยกว่าเขา เราจะคิดและท าสิ่งต่างๆ ไดไ้มค่่อยดีเท่าท่ีควรจะเป็น เช่น ถา้เราประชมุกบัลกูนอ้งเรารูส้กึมีความมั่นใจในสิ่งท่ีเราพดูมากถึงมากเกิน ไปซะ
ดว้ยซ า้ แต่พอเราเขา้ไปประชมุกบัผูบ้รหิารระดบัสงู แต่ละคนจบด๊อกเตอรจ์ากเมืองนอกเมืองนามาทัง้นัน้ สว่นเขีย้วไมต่อ้งพดูถึง(ตอ้งหารถมาลาก) ความ
มั่นใจในการคิดการพดูต่างๆ ของเราจะหายไปทนัที ไมแ่ตกต่างอะไรกบั “จระเข”้ หรอื “ตกึสงู 20 ชัน้” ดงัท่ีไดก้ลา่วมาแลว้



ดงัน้ัน เทคนิคในการดึงเอาศกัยภาพของตวัเองออกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ีน้ัน ท าไดไ้มย่าก เพียงแต่เราพฒันา

ความมัน่ใจใหสู้งขึ้ นเท่าน้ัน ศกัยภาพท่ีมีอยูภ่ายในตวัเราจะหลัง่ไหลออกมาอยา่งมหาศาล ผมขอแนะน า

เทคนิคง่ายๆ ส าหรบัการพฒันาระดบัความมัน่ใจเพื่อดึงศกัยภาพออกมาใชด้งัน้ี

1. เช่ือว่าตัวเองท าได ้   เราต้องเช่ือว่าส่ิงท่ีเราเคยท าได ้เคยมี

ประสบการณ์ เราจะตอ้งท าไดต้ลอดไปและตอ้งดีกว่าเดิมดว้ย เช่น 

ถา้เราอยู่กับลูกน้องเราสามารถน าเสนอได ้พูดหน้าหอ้งประชุมได ้

เราก็สามารถน าเสนอและพูดหน้าหอ้งประชุมไดทุ้กท่ี ถา้เราเคยเดิน

สะพานไมแ้ผ่นเดียวได ้เราตอ้งเดินสะพานไมแ้ผ่นเดียวไดทุ้กระดับ

ความสูง



2. ก าหนดจิตไปที่เป้าหมาย ในขณะท่ีเราก าลงัท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นัน้ขอใหค้ิดอยู่เสมอว่าเราก าลงักา้ว ไปสู่ความส าเรจ็ไดอ้ย่างแน่นอน 
ถา้เราคิดว่าเราสามารถกระโดดขา้มรอ่งน า้ได ้เวลาเราจะกระโดด ใจของเราจะกระโดดไปรอเราอยู่อีกฟากหนึ่งแลว้ แต่ถา้เราไม่ มั่นใจ ใจ
ของเราก็จะตกไปรอเราอยู่ในรอ่งน า้เรยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ การก าหนดจิตไปไวท่ี้เปา้หมายก่อนจะช่วยใหเ้รามีความรู ้สกึว่าจิตไปถึงกายของ 
เราก็จะตอ้งไปถึง ช่วยเพ่ิมความมั่นใจใหม้ากย่ิงขึน้



3.ปิดการรับรู้สิ่งแวดล้อมไปช่ัวขณะ   หมายถึงในขณะท่ีเราก าลงัท าสิ่งใดนัน้     เราจะตอ้งมีสมาธิจดจ่ออยู่กบัสิ่งท่ีก าลงั
ท าอยู่เท่านัน้ ไม่ตอ้งสนใจกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ขอใหส้นใจกบัพลงัขบัเคลื่อนภายในกบัภาระกิจที่ ตอ้งท าเท่านัน้ ถา้
เราก าลงัขา้มสะพานไมแ้ผ่นเดียวที่มีความสงูจากระดบัพืน้ดินมาก เทคนิคของมนัอยู่ท่ีเราอย่ามองลงไปขา้งล่างเพื่อดวู่ามนั
สงูมากนอ้ยขนาดไหน เพราะมนัจะสรา้งความกลวัใหก้บัเรา ในขณะเดียวกนัก็ลดศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัลง



4.ท าเต็มศกัยภาพที่มีอยู ่      ในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเราจะตอ้งคิดวา่เราไม่สามารถแกต้วัไดอี้ก ดงัน้ันเมื่อมีโอกาส

ครั้งเดียว เราจะตอ้งท าใหเ้ต็มท่ี เช่น เรามีโอกาสครั้งเดียวในการน าเสนอโครงการต่อผูบ้ริหารระดับสูง เราตอ้งคิดว่า

เป็นเรื่องท่ีไม่ง่ายนักท่ีจะเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงมานัง่ฟัง เราน าเสนอ ดงัน้ัน จึงตอ้งอาศยัโอกาสน้ีดึงศกัยภาพออกมาใช้

ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การคิดเช่นน้ีตลอดเวลา จะท าใหเ้ราไมรู่จ้กักบัค าวา่ “เสียดาย” กบัส่ิงท่ีเป็นอดีตไปแลว้



จริงๆ แลว้คนเราทุกคนมีขุมพลังแห่งศักยภาพอยู่ในตัวเองมากมายมหาศาล พลังท่ีว่านีน้อกจากจะใชไ้ม่มีวัน
ห ม ด แ ล้ ว  ย่ิ ง ใ ช้ ม า ก เ ท่ า ไ ห ร่  พ ลั ง ภ า ย ใ น ข อ ง เ ร า ย่ิ ง เ พิ่ ม ม า ก ขึ ้ น เ ท่ า นั้ น  ส มั ย นี ้ เ ข า เ รี ย ก มั น ว่ า                                                             
“พลังมูลค่าเพิม่ (Value Added Energy)” พลงัเช่นนีเ้ราไม่สามารถหาไดจ้ากที่ไหนไดอ้ีก ผมเชื่อว่าถา้เรากลา้ฝ่า
ด่านความอาย ความผิดหวงั การเสียหนา้หรอืการเสียฟอรม์ไปได ้เราจะมีพลงัในการสรา้งงาน สรา้งชีวิตและสรา้งโลกนีใ้หมี้
คณุคา่เพิ่มขึน้ไดอ้ย่างแน่นอน



ขอบคุณครับ


