
  

 

กระตุนความมั่นใจใหทํางาน 

(Confidence Booster  workout)* 
  

 

 

 

 

 
 

บทนํา 

 “กระตุนความมั่นใจใหทํางาน (Confidence Booster  workout)” 

เปนแนวจิตวิทยาในการปรับตัว และการปรับบุคลิกภาพของคน  

ที่นําเอาไปใชชีวิตในสังคมที่มีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน โดยได

                                                        
* นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สถาบนัดํารงราชานุภาพ 

สรุปจาก “กระตุนความมั่นใจใหทํางาน Confidence Booster  workout” เขียนโดย 

มารติน เปอรรี่ แปลโดย ปฏิพล  ตั้งจักรวรานนท  

 

“Confidence Booster  workout :   

10 Step to beating self – doubt” 

“กระตุนความมั่นใจใหทํางาน: 10 ขั้นตอน

งายๆ ที่เปลี่ยนคุณเปนคนใหมที่มั่นใจกวาเดิม” 
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แบงออกเปน 10 ขั้นตอน ในการอธิบายการปรับบุคลิกภาพ ที่จะชวย

ทําลายวงจรเชิงลบของความมั่นใจในตนเอง เพื่อกาวไปสูวงจรเชิง

บวกของความมั่นใจ ความสําเร็จ และความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ขั้นที่  1  :  เรียนรูทุกอยางเกี่ยวกับความมั่นใจ 

 ความมั่นใจคืออะไร 

 ความมั่นใจ หมายถึง การมีความรูสึกในเชิงบวกตอสิ่งที่

สามารถทําได และไมกังวลในสิ่งที่ไมสามารถทําได อีกทั้งยังคงมี

ความปรารถนาที่จะเรียนรูสิ่งดังกลาวอยูเสมอ ซึ่งธรรมชาติของ

คนเราจะมีความมั่นใจมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพื้นฐานและ

ประสบการณของแตละคน ทั้งนี้ไดแบงความมั่นใจออกเปน 2 สวน คือ 

 1)   ความมั่นใจจากภายนอก หรือความมั่นใจที่ถูกบังคับ  

ตัวอยางของความมั่นใจจากภายนอก เชน คนที่มีความมั่นใจลักษณะ

ที่ตองเปนคนเสียงดัง  กลาหาญ และสามารถรับมือกับสถานการณ

ตาง ๆ ทั้งในชีวิตสวนตัว  รวมไปถึงชีวิตการทํางาน  โดยมีความ

ลังเลใจต่ํา  แตสวนมากคนพวกนี้จะทําในลักษณะที่ “สวมหนากาก” 



                 กระตุนความมั่นใจใหทํางาน (Confidence Booster workout)    3    

  

 

ของความมั่นใจเทานั้น  เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก

ของมนุษยเทานั้น ไมใชความมั่นใจที่แทจริง แตเปนเพียงความมั่นใจ

ที่เขาถูกบังคับ 

 2)  ความมั่นใจภายใน หรือความมั่นใจที่แทจริง มันคือ  

สภาวะของความนิ่ง ที่เริ่มตนมาจากภายใน ไมมีสิ่งรบกวน ไมมี

ความลังเลใจ ไมมีการเปรียบเทียบ ไมมีความกลัวที่จะลมเหลว และ

ไมกังวลวาคนอื่น ๆ จะคิดอยางไร จะเห็นไดจากบุคคลที่มีอาชีพที่

ตองใชความเปนผูนํา อาทิเชน นักเตน นักดนตรี นักกีฬา หรือ

ศัลยแพทย ซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังแสดงความสามารถออกมา

อยางเต็มที่ พวกเขาจะแสดงใหเห็นถึงความนิ่ง และพลังที่มีอยู

ออกมาทั้งหมด และนี่คือสถานะของการปราศจากสิ่งขัดขวาง

ระหวางตัวบุคคลกับความสามารถ 

 บุคคลที่มีความมั่นใจ มักจะเตรียมพรอมที่จะรับผลลัพธที่

พวกเขาตองการอยูเสมอ โดยจะใหความสําคัญกับจุดแข็งที่จะทุมเท

ใหในแตละสถานการณ ที่ เกิดขึ้นเปนหลัก  และมักจะมีความ
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ปรารถนาอยางลึกซึ้งที่จะประสบความสําเร็จ มีความเชื่อมั่นใน

ความสามารถของตนเอง  

             วงจรแหงความมัน่ใจ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่  2  :  วิธีการตอสูกับแรงกดดันในทางลบ 

 ทุกคนลวนเกิดมาพรอมกับความมั่นใจตามธรรมชาติใน

ระดับหนึ่ง ทําใหเรามีความสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไปโดยอัตโนมัติ เชน 

การหายใจ การยิ้ม การนอนหลับ การมองเห็น การไดยิน การเดิน 

การพูด การหัวเราะ เปนตน ซึ่งถาเกิดความกลัวก็อาจจะสูญเสีย

ความสามารถที่มีมาแตกําเนิดไปได  ความสามารถดังกลาวมี

ความมั่นใจของ 

คุณเพิ่มมากขึน้ 

ผูมีความมั่นใจ 

ในตัวคุณ 

         คุณม ี

ความมั่นใจ 
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ความสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งจะตองไดรับแรงกดดันในทางลบอยู 

7 ประการ คือ 

 1)  คําติเตียน และคําวิพากษวิจารณ ซึ่งผลจากคําติเตียน 

และคําวิพากษวิจารณจะคอย ๆ กัดกรอนความมั่นใจตามธรรมชาติ

ของเราไปทีละนอย เชน พอแม ผูปกครอง สถานที่ทํางาน เปนตน

ลักษณะอาการ 5 ประการที่เกิดจากคําติเตียน และคําวิพากษวิจารณ 

คือ 

• คุณคิดวา ทุกอยางเปนความผิดของคุณ 

• คุณเปนคนออนไหวอยางมากตอคําวิพากษวิจารณ

ของผูอื่น 

• คุณคิดวาคุณจะตองถูกตอวาอยูเสมอไมวาคุณจะทํา

อะไรก็ตาม 

• คุณโทษตัวเองเสมอ เมื่อทุกอยางไมเปนไปอยางที่

คิด 
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• คุณไมกลาเสี่ยงที่จะทําสิ่งตางๆ เพราะกลัววาตัวเอง

จะลมเหลว 

  

 
  

 2)  ความเคยชินทางสังคม ตัวอยางเชน สถานการณที่ทุก

คนรูคําตอบของคําถาม แตไมมีใครตอบเพื่อรอดูวาคุณจะตอบผิดอีก

หรือไม ซึ่งถาคุณเปนคนออนไหว สถานการณดังกลาวจะทําลาย

ความรูสึกเชื่อมั่นที่คุณมีตอตัวคุณเอง  ลักษณะอาการ 5 ประการที่

เกิดจากความเคยชินทางสังคม คือ 

• คุณไมกลาตัดสินใจ เพราะกลัวจะผิดพลาด 

• คุณรูสึกกลัว และไมกลาเปดรับโอกาสใหม ๆ ที่

เกิดขึ้น 

• คุณตัดสินตัวคุณเอง (“ฉันมันโง”) 

• คุณพยายามมากเกินไป ที่จะทําใหคนอื่น ๆ พอใจ 

     ความผิดพลาด + คําติเตียน = ความมั่นใจต่ํา 
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• คุณตัดสินใจ เพียงเพราะคุณคิดวาคุณควรจะทํา 

แทนที่จะเปนเพราะคุณตองการที่จะทํา 

  

 

 3) การแยกออกจากกลุม  คุณอาจเคยถูกมองขามจากการ

เลื่อนตําแหนง หรือคุณอาจจะเคยไมไดรับการอนุญาตใหเขารวมกับ

กลุมเพื่อน การถูกแยกออกจากกลุมสามารถสงผลกระทบตอความ

มั่นใจไดเปนอยางมาก เนื่องจากมันจะกอใหเกิดความเหงาและ

ความรูสึกไมดีพอไดอยางรุนแรง และทําใหคุณหันมาคิดวาคุณกําลัง

ทําอะไรผิด คนอื่นจึงไมยอมรับคุณอยูในกลุมดวย ลักษณะอาการ 5 

ประการที่เกิดจากการถูกแยกออกจากกลุม คือ 

• คุณมักจะ “คลอยตาม” กับคนที่ทําการตัดสินใจอยู

เสมอเพื่อใหคุณถูกรวมอยูในกลุมดวย 

• ความมั่นใจของคุณ เปนไปอยางไมแนนอน เนื่องจาก

คุณไมทราบสถานะของตนเองที่มีตอคนอื่น ๆ 

โอกาส + ความเชื่อมั่น = ความเสียดาย 
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• คุณมักจะรูสึกวา ตนเองไมดีพออยูเสมอ 

• คุณรูสึกโกรธ และอิจฉาคนอื่น ๆ ที่ไดรับโอกาสใน

ขณะที่คุณไมไดรับ 

• คุณทําการเปรียบเทียบ โชคชะตาอันเลวรายของคุณ

กับคนอื่น ๆ ที่ไดรับการยอมรับในกลุม 

 4)  การแขงขัน คนเราถูกสอนใหรูจักการแขงขันมาตั้งแต

เด็ก เชน ผลการเรียนของเราที่มักจะถูกประเมินดวยการเปรียบเทียบ

กับนักเรียนคนอื่น ๆ ถาคุณทําการแขงขันอยูเสมอ แตไมเคยชนะก็

จะสามารถเกิดแนวความคิดไดวาคุณจะไมมีทางประสบความสําเร็จ

ได ลักษณะอาการ 5 ประการที่เกิดจากการแขงขัน คือ 

• คุณเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ๆ 

• คุณเริ่มลังเลใจในความสามารถของคุณ 

• คุณรูสึกเครียด และกดดันที่จะประสบความสําเร็จ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อคุณพยายามอยางมากที่สุดแลว 
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• คุณพบวาตัวคุณเอง ตองการสรางความประทับใจ 

ตองการเปนที่ ยอมรับ  และ  ไดรับการยืนยัน

ความสามารถจากผูอื่น 

• ในตัวอยางที่รายแรงที่สุด คุณอาจจะทําการขโมย 

คดโกง โกหก และหลอกลวง เพื่อใหคุณไดสิ่งที่คุณ

ตองการเนื่องจากแนวทางปกติที่คุณใชอยูเสมอ 

มักจะสามารถบรรลุผลลัพธตามที่คุณตองการ  

 5)  ความผิดหวัง สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตและความสัมพันธ

สวนตัว ซึ่งจะสงผลตอความมั่นใจได และถาไดรับความผิดหวังใน

ชีวิตอยูเปนประจํา ในที่สุดก็จะทําใหคุณหมดความเชื่อมั่นในตัวเอง 

และคนอื่น ๆ ไปอยางสิ้นเชิง ลักษณะอาการ 5 ประการที่เกิดจาก

ความผิดหวัง คือ 

• คุณคิดวาสิ่งตาง ๆ จะตองมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน

อนาคตเสมอ ดังนั้น คุณจึงไมคิดแมแตจะพยายาม

ทําอะไรทั้งสิ้น 
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• คุณคิดวาตัวเองไมดีพอที่จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต

ของคุณ 

• คุณไมกลาตั้งความหวัง เนื่องจากคุณกลัวที่จะตอง

ผิดหวัง 

• ในขณะที่มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับคุณ คุณก็ยังคงไมรูสึก

เชื่อมั่น เนื่องจากคุณเชื่อวาจะตองมีสิ่งผิดพลาด

เกิดขึ้นอีกอยางแนนอน 

• คุณไมกลาผูกมัดตนเอง กับความสัมพันธใด ๆ 

ทั้งสิ้น เนื่องจากคุณกลัวความผิดหวัง 

 6)  ลัทธิสมบูรณแบบ ปญหาของลัทธิสมบูรณแบบมักจะ

เกิดขึ้นจาก พอ แม ที่ตั้งมาตรฐานในการดําเนินชีวิต และคาดหวังไว

อยางเหนือชั้น ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอความมั่นใจของคุณได

ลักษณะอาการ 5 ประการที่เกิดจากลัทธิสมบูรณแบบ คือ 

• คุณคิดวาความลมเหลว เปนสิ่งที่ไมสามารถยอมรับได 

• คุณไมกลาใหผูอื่น เห็นขอผิดพลาดของคุณ 
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• คุณตั้งความหวังไวสูง และกลัววาสิ่งตาง ๆ จะไม

เปนไปตามที่คุณตั้งใจ 

• คุณรูสึกตองการคําปลอบใจอยูเสมอ 

• คุณวิพากษวิจารณตัวเอง ที่เปนคนไมสมบูรณแบบ 

 7)  การควบคุม การถูกกลั่นแกลงสามารถสงผลกระทบเชิง

ลบตอความมั่นใจในระยะยาว เชน การถูกคุกคาม การถูกแบงแยก

ออกจากกลุม การถูกควบคุมดูแลมากเปนพิเศษและการปฏิบัติอื่น ๆ 

ที่ทําใหรูสึกวาถูกคุกคาม การกระทําดังกลาวสามารถทําลายความ

มั่นใจได ลักษณะอาการ 5 ประการที่เกิดจากการควบคุม คือ 

• คุณมักจะเลนบทบาทเปน  “เหยื่อ” และยอมรับ

ความผิดเสมอเมื่อมีสิ่งตาง ๆ ผิดพลาดเกิดขึ้น 

• คุณเปนฝายใหแกคนอื่น ๆ มากจนเกินไปเนื่องจาก

คุณคิดวา มันคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากคุณ 

• คุณยอมใหคนอื่นเหยียบย่ําอารมณของคุณอยาง

เต็มที่ 
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• คุณพบวา การปฏิเสธเปนเรื่องยากสําหรับคุณ 

• คุณไมคอยมองเห็นคุณค าของตนเอง  แตให

ความสําคัญกับความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เกี่ยวกับ

ตัวคุณเปนอยางมาก 

ขั้นที่  3  :  การเอาชนะความกลัวทีจ่ะลมเหลว 

 ความกลัวที่จะลมเหลว สามารถสงผลกระทบเชิงลบตอ

ความมั่นใจทางธรรมชาติของคนไดเปนอยางสูง โดยผลลัพธที่เกิด

จากความกลัว  ความกลัวความลมเหลว จะคอยกีดขวางไมใหเรา

เสี่ยงลงมือทําในสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้น วิธีที่จะเอาชนะความกลัวที่จะ

ลมเหลวที่ดีที่สุดโดยจะตองหาสาเหตุหลักวามาจากอะไรแลวแกไข

ไปทีละอยางตามสาเหตุ  ดังนี้ 

1) สาเหตุหลัก 5 ประการของความกลัวที่จะลมเหลว 

• พอแมเอาใจใสมากเกินไป จะเปนการกําหนดขอบเขต

ใหกับลูกของพวกเขาวาสามารถทําอะไรได หรือ

ไมไดบาง 
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• ความกลัวสิ่งที่ไมรูจัก บอยครั้งที่ความกลัวที่จะ

ลมเหลว เกิดขึ้นจากความกลัวสิ่งที่ไมรูจัก และไม

แนใจวาผลลัพธจะออกมาอยางไร จึงไมยอมเสี่ยงที่

จะทํา 

• ความคาดหวังสูง  การคาดหวัง หรือการรอคอยที่จะ

ไดรับผลลัพธที่แนนอนในเชิงบวก และระดับความ

คาดหวังสําหรับผลลัพธที่จะไดก็มักเปนการปดกั้น

ความคิดสรางสรรคดวย 

• ความมีทิฐิ ในบางครั้งคนที่มีทิฐิสูงเหนือมาตรฐาน

ทั่วไป ก็รูสึกกลัวความลมเหลว และมีความรูสึกวา

สูญเสียสถานะของตนเองในสายตาของผูอื่นที่จะ

รับรู   

• ความลมเหลวในอดีต การที่ไดประสบความลมเหลว

มากอน จนกระทั่งไดรับการวิพากษวิจารณและเจ็บปวด 

ยอมสงผลกระทบในเชิงลบตอความพยายามครั้งตอ ๆ 

ไป ดังนั้นพวกเขาก็จะหยุดความพยายาม 
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 2)  วิธีเอาชนะความกลัวที่จะลมเหลว 

• การทําความเขาใจและรับมือกับความลมเหลว ซึ่งผู

ที่ ป ร ะสบกั บคว ามล ม เหลว ในอดี ตม าก อน 

ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว จะเปนอุปสรรคที่

ทําใหคุณไมสามารถทดลองสิ่งใหม ๆ ได ดังนั้นจึง

จําเปนที่จะตองหันมาพิจารณาความลมเหลวของคุณ

เสียใหม ทั้งนี้เพราะเมื่อมีเหตุการณตาง ๆ มากระทบ

กับความมั่นใจ  และจินตนาการที่มีตอชวงเวลา

เลวรายดังกลาวจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการ

แสดงออกไดตอไป โดยรางกายและจิตใจจะมีความ

เชื่อมโยงตอกัน ทุกสิ่งทุกอยางที่คิดในใจจะทําให

เกิดปฏิกิริยาตอรางกายทันที ไมวาเรื่องนั้นจะเปน

ความจริงหรือเปนเพียงสิ่งที่จินตนาการก็ตาม   

• ตองเปลี่ยนสิ่งเลวรายใหกลายเปนสิ่งดี ถาคุณได

ทดลองทําสิ่งใหม ๆ ที่อยูนอกเหนือขอบเขตความ

ปลอดภัย แตลมเหลว ทั้งนี้สาเหตุของการกระทํา 
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ดังกลาวคือ การชวยใหตระหนักวา ผลลัพธของ

ความลมเหลวอาจจะไมไดนาอับอายอยางที่คิดเสมอ

ไป ในบางครั้งคนที่วิพากษวิจารณไดอยางเลวราย

ที่สุดอาจจะเปนตัวคุณเอง 

ขั้นที่  4  :  วิธีการพูดปฏิเสธ 

 คนมักจะมีปญหาในการพูดปฏิเสธ เมื่อถูกขอใหทําอะไรให

สักอยาง แมวาจะกอใหเกิดความไมสะดวกแกตนเองมากเกินไปก็ตาม  

ความจริงการพูดปฏิเสธในสถานการณที่เหมาะสม ไมเพียงแตจะ

สามารถชวยลดความเครียดไดเทานั้น แตยังสามารถชวยใหคนอื่น ๆ 

แสดงความเคารพตอคุณมากขึ้นอีกดวย  การกลาวคําปฏิเสธในชีวิต

สวนตัวและชีวิตการทํางานที่เปนเรื่องยากมีอยู 4 ประการ คือ 

1) การกลาวคําปฏิเสธที่จะไมรับงานเพิ่มเติม 

2) การกลาวคําปฏิเสธกับเพื่อน 

3) การนําสินคามีตําหนิไปคืนที่ราน 

4) การกลาวคําปฏิเสธตองานอาสาสมัคร 
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วิธีการพูดปฏิเสธในสิ่งที่ตนเองไมยอมรับหรือทําไมได

เพราะเมื่อทําแลวจะมีผลกระทบตอชีวิตสวนตัว หรือชีวิตการทํางาน  

วิธีการแกไขคือ การฝกพูดคําปฏิเสธในสถานการณที่ไมเหมาะสม

ทางอารมณ  หลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มรูสึกเคยชินกับมันแลว  คุณก็จะ

เริ่มตนพูดปฏิเสธไดดวยความมั่นใจ ทั้งนี้ ตองอยูบนพื้นฐานของการ

สรางความแข็งแกรงทางจิตใจกอนตามกระบวนการ คือ  

1) การตัดสินใจ วาอะไรควรจะปฏิเสธ จะตองเริ่มตนดวย

การตัดสินใจเสมอ คือตัดสินใจวาคุณตองการอะไร หรือไมตองการ

อะไร เพราะคําปฏิเสธจะไมมีอะไรยึดเหนียว หากปราศจากการตัดสินใจ 

2) การนึกภาพ เมื่อคุณทําการตัดสินใจเรียบรอยแลววาสิ่งที่

คุณไมตองการคืออะไร ใหนึกตอไปวาจะปฏิเสธสิ่งที่ไมตองการ 

หลังจากที่สามารถนึกภาพของสถานการณไดแลวและนึกวาไดเขา 

ไปอยูในสถานการณดังกลาวเพื่อกลาวคําปฏิเสธ ซึ่งคําปฏิเสธที่เกิดขึ้น

ในจิตใจนั้นเปนการตัดสินใจทางจิตใจ 

3) การทําใหภาพดังกลาวเปนจริง คุณจะมาถึงที่ทํางานใน

วันถัดไปดวยความพรอม เนื่องจากไดนึกภาพสถานการณที่เกิดขึ้น
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ในแตละวันมาลวงหนาแลว และการกลาวคําปฏิเสธจะกลายเปนเรื่อง

ปกติ  

ขั้นที่  5  :  การเอาชนะการทํารายตนเอง 

 หลายคนมักจะทํารายตนเองอยูเสมอ แมแตในขณะที่พวกเรา

กําลังใกลจะประสบความสําเร็จ  หรือเมื่อสิ่งดีดีกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิต

ของตนเองก็ตาม วิธีที่จะเอาชนะการทํารายตนเองมีอยู 5 ขั้นตอน 

และหากฝกปฏิบัติครบถวนจะทําใหเอาชนะการทํารายตนเองได  

ประกอบดวย  5  ขั้นตอน  คือ 

 1)  ขั้นตอนที่  1  การสรางความเปนกลาง  สรางความเปน

กลางขึ้นเพื่อปองกันไมใหทํารายตนเอง เมื่อไดรับผลลัพธที่เลวราย

ในชีวิตจากการดําเนินชีวิต  โดยทําใหสภาวะทางจิตใจที่สามารถ

แกไขประสบการณในเชิงลบใหหายไป  โดยใชเหตุผลควบคุม

สถานการณและความรูสึกของตัวเองแลวกาวตอไป 

 2)  ขั้นตอนที่  2  การเปดรับขอความสําหรับความมั่นใจ 

 3)  ขั้นตอนที่  3  การเรียนรูที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จ 
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 4)  ขั้นตอนที่  4  การเปลี่ยนแปลงตัวเองใหกลายเปน

แมเหล็กดึงดูดความสําเร็จ 

 5)  ขั้นตอนที่  5  การพัฒนาความแข็งแกรงทางจิตใจ 

ขั้นที่  6  :  การเรียนรูที่จะรับมือกับสิ่งตาง ๆ 

 ความรูสึกรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการถูกครอบงําโดยความ

ตองการจากสถานที่ทํางาน  ครอบครัว  ชีวิต สังคม หรือแหลงอื่น ๆ 

จะทําใหรูสึกวา การรับมือกับชีวิตประจําวันชางเปนเรื่องยากเสีย

เหลือเกิน  เนื่องจากความรูสึกดังกลาวเปนสิ่งยากตอการยอมรับทั้ง

สําหรับตัวเราเองและคนอื่น ๆ  การจะรับมือกับสิ่งตาง ๆ ใหไดดีมี  5 

ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู  คือ 

1) ขั้นตอนที่ 1  การยอมรับวาคุณไมสามารถรับมือได 

2)  ขั้นตอนที่ 2  การลดความคาดหวังของคนอื่น 

3)  ขั้นตอนที่ 3  การเอาชนะการผัดวันประกันพรุง 
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4)  ขั้นตอนที่ 4  การหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน 

5)  ขั้นตอนที่ 5  การรักษาไวซึ่งพลังงานและความผอนคลาย 

โดยเฉพาะการผอนคลาย เพื่อบรรเทาความกดดันที่เกิดขึ้น

ในชวงที่ถูกครอบงํา และเพื่อสรางพลังงานควรจะทํากิจกรรม  ดังนี้  

1)  การออกกําลังกาย  

2) ไปเตนรํา  

3) เดินเลนเพื่อผอนคลายและออกกําลังกาย   

4) เลนกีฬา   

5) หางานอดิเรกทํานอกสถานที่ทํางาน  

6) ฝกฝนเทคนิคเพื่อผอนคลายและการทําสมาธ ิ

ขั้นที่  7  :  ความมั่นใจทางสังคม 

หลาย ๆ คนอาจจะรูสึกวาการพูดกับคนแปลกหนาเปนเรื่อง

ยาก  เนื่องจากวาเราขาดความมั่นใจที่จะพูดคุยและรับรูวาตัวเราเอง

เปนคนขี้อาย การเริ่มตนบทสนทนาพูดคุยกับคนอื่นเปนเรื่องงายมาก  

20        กระตุนความมั่นใจใหทํางาน (Confidence Booster workout) 

 

 

หากปฏิบัติในวิธีการพัฒนาทักษะทางสังคมและการเอาชนะความ

อายที่มีอยู  ตามขั้นตอนพื้นฐาน  8 ประการ คือ 

1) ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาฐานขอมูลอางอิงของคุณ ในกรณีนี้

เปนสิ่งสําคัญที่คุณจะตองเรียนรูและคนหาเรื่องราวใหม ๆ เกี่ยวกับ

หัวขอที่จะสนทนากับคนไว เสมอ  เชน  สถานการณโลก  กีฬา  

แนวโนมทางดานแฟชั่น สถานะตลาดการเงิน นวัตกรรมใหม 

แนวโนมทางธุรกิจ ภาพยนตร  การพัฒนาทางสุขภาพ เปนตน 

 2)  ขั้นตอนที่  2  การเริ่มตนสนทนา กอนอื่นตองพูดในเรื่อง

ทั่ว ๆ ไป ไมควรพูดในเรื่องสวนตัว 

3)  ขั้นตอนที่  3  การถามคาํถาม 

4)  ขั้นตอนที่  4  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับตัวคุณ 

5)  ขั้นตอนที่  5  การรับมือกับความเงียบที่นาอึดอัดใจ 

6)  ขั้นตอนที่  6  การจําชื่อผูอื่น 
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7)  ขั้นตอนที่  7  การสรางความประทับใจ 

8)  ขั้นตอนที่  8  การพัฒนาทักษะในการฟง 

ขั้นที่  8  :  การพูดตอหนาสาธารณะและการนําเสนอ 

  ความกลาที่จะพูดตอหนาสาธารณะ ไมวาจะเปนการนําเสนอ

ขนาดยอยที่โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  หรือที่ทํางาน ไปจนถึงการกลาว

คําปราศรัยอยางเปนทางการในงานเลี้ยงอาหารค่ํา หรืองานแตงงาน  

เปนความกลาที่ยิ่งใหญที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับ แมแตบุคคลที่มีความ

มั่นใจในตนเองก็สามารถรูสึกตื่นเตน  เมื่อนึกถึงการพูดตอหนา

สาธารณะ ขั้นตอนที่จะชวยใหสามารถเอาชนะความกลาดังกลาว

และกลายเปนนักพูดตอหนาสาธารณะที่ประสบผลสําเร็จไดในที่สุด  

ซึ่งมีอยู 4 ขั้นตอน  แตกอนนําเสนอดังกลาวขอใหรูจักกับลักษณะ 5 

ประการ ของคนที่มีความเชี่ยวชาญในการกลาวคําปราศรัย คือ  

1) พวกเขาตองการแบงปนสิ่งที่พวกเขาทราบใหคนอื่นฟง  

2) พวกเขารูสึกดีที่ไดสรางความสัมพันธกับคนอื่น  
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3) พวกเขารูสึกกดดันที่จะตองเปนคนสมบูรณแบบ  

4) พวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะจัดการ

กับผูฟงที่มีปญหา  

5)  พวกเขาเรียนรูจากขอผิดพลาดของตนเองอยางรวดเร็ว 

 ขั้นตอนในการพูดตอหนาสาธารณะอยางประสบผลสําเร็จ  

และหากปฏิบัติจะสามารถเอาชนะความกลัวไดมี  4 ขั้นตอน คือ 

1)  ขั้นตอนที่  1  การเอาชนะผูฟง  ประการสําคัญ คือ  ผูพูด

ตองเตรียมการที่ดี  ตองนึกเสมอวาการปราศรัยของคุณเปนการ

แบงปนความรูของคุณที่มีอยูใหกับผูอื่น คุณสามารถพูดคุยกับผูฟงที

ละคนได  ดวยการมองตาของพวกเขา  เหลานี้เปนตน 

2)  ขั้นตอนที่  2  การกระตุนขอความหลักของคุณ 

3)  ขั้นตอนที่  3  การเรียนรูทักษะในการนําเสนอ 

4)  ขั้นตอนที่  4  การตอบสนองกับผูฟง 
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ขั้นที่  9 :  การเปรียบเทียบความโชครายของคุณกับผูอื่น 

ระดับความมั่นใจของเราอาจจะต่ํากวาที่ควรจะเปน  เนื่องจาก

เราทําการเปรียบเทียบกับความโชครายของเรากับคนอื่น ๆ ที่ดู

เหมือนจะมีความสุขหรือประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวาเสมอ  

เราสามารถลดการกระทําดังกลาวลงดวยการพอใจในสิ่งที่ตนเองมี

อยู  การตระหนักวาผูอื่นที่ตกอยูในสถานการณเลวรายกวาเราและ

เรียนรูที่จะชื่นชมความสําเร็จของผูอื่นเชนเดียวกับความสําเร็จของ

ตนเอง โดยจะตองฝกปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้  5 ขั้นตอน คือ  

 1)  ขั้นตอนที่  1  การคิดเกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ ตองจําไวเสมอ

วาการอิจฉาผูอื่นเปนการบั่นทอนและสามารถกอใหเกิดผลเสียกับ

ความมั่นใจของตัวเราเองได  ในขั้นนี้ตองตั้งคําถามไวเสมอวา  

• ฉนัสามารถเรยีนรูอะไรจากพวกเขาไดบาง   

• สิ่งที่ฉันรูสึกอิจฉาพวกเขาคืออะไร  

• พวกเขากําลังทําอะไร  ถาฉันทําเชนนั้นบางฉันจะ

ประสบความสําเร็จเชนเดียวกับพวกเขาหรือไม  
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2) ขั้นตอนที่  2  การสรางความพึงพอใจ 

3) ขั้นตอนที่  3  การเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น 

4) ขั้นตอนที่  4  การเรียนรูภาษาแหงความมั่นใจ 

5) ขั้นตอนที่  5  การเปนตัวคุณอยางสุดยอดเทาที่คุณจะ

เปนได 

ขั้นที่  10  :  การมีความมั่นใจในสถานการณทั่ว ๆ  ไป 

 ความสําคัญของการพัฒนาความมั่นใจในสถานการณที่มี

ความลังเลใจในตนเอง และความกังวลที่เกิดขึ้น  เชน การดึงดูดเพศ

ตรงขาม การขอขึ้นเงินเดือน การโทรศัพทไปหาผูอื่นโดยไมไดนัด

หมายลวงหนา และความมั่นใจในการแขงขัน โดยสถานการณที่

เกี่ยวของกับเงิน การแขงขัน หรือความสัมพันธสามารถสงผล

กระทบในทางลบตอภาวะทางอารมณไดเปนอยางดี เนื่องจากการ

ปฏิเสธผลลัพธที่เกิดขึ้น จะกอใหเกิดผลกระทบตอการมองเห็น

คุณคาของตนเองไดอยางมหาศาล 
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 ที่กลาวมาทั้งหมดในการสรางความมั่นใจในสถานการณ

ตาง ๆ นั้น จําเปนจะตองมีการฝกฝนใหเปนปกติที่จะตองพบใน 

วันใดวันหนึ่งซึ่งมีวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไป แตประการสําคัญ

จะตองสรางกิจกรรมผอนคลายในแตละวันใหไดดวย  ซึ่งไดกลาว

แลวในตอนตนคือ กิจกรรมการออกกําลังกาย  เปนตน 

ขั้นที่  10+1 : โปรแกรมฝกหัดสําหรับเสริมสรางความมั่นใจ 

 โปรแกรมฝกหัดสําหรับการสรางความมั่นใจนั้นเปน

เทคนิคการฝกประจําวันจะตองใชเวลาในการฝกหัด 17 วัน ตาม

ขั้นตอนแตละวันดังนี้  

1) วันที่ 1 : ความมั่นใจทางจิตใจ  

2) วันที่ 2: ความมั่นใจทางรางกาย   

3) วันที่ 3: การปฏิเสธ   

4) วันที่ 4 : สิ่งที่ไมไดดังใจ  

5) วันที่ 5: กิจกรรมสรางความผอนคลาย  
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6) วันที่ 6: ภาษาแหงความมั่นใจ   

7) วันที่ 7 : การใหกําลังใจตัวเอง  

8) วันที่ 8 : การพัฒนาความเขมแข็งทางจิตใจ  

9) วันที่ 9 : การฝกหัดการใหอภัย   

10) วันที่ 10 : ความเชื่อมั่น  

11) วันที่ 11 : การพูดคุยเล็ก ๆ นอย ๆ   

12)วันที่ 12 : การใชชีวิตอยูกับปจจุบัน   

13)วันที่ 13:  การแสดงความชื่นชม   

14)วันที่ 14 : การลดความกังวลใจ  

15)วันที่ 15 : การขอสิ่งที่คณุตองการ   

16) วันที่ 16 : การรับคําชมเชย  

17) วันที่ 17 : การเฉลิมฉลอง 
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บทสรุป 

 การมีความมั่นใจเปนกุญแจสําคัญไปสูความสําเร็จในชีวิต

สวนตัวและชีวิตการทํางานไดอยางยอดเยี่ยม “การกระตุนความ

มั่นใจใหทํางาน” จะทําใหมีความกลาตอบรับกับความทาทายใหม ๆ 

เชื่อมั่นในตนเองเมื่อตกอยูในสถานการณที่ยากลําบาก และยัง

สามารถทําในสิ่งที่ไมเคยทํามากอน อีกทั้งความมั่นใจยังสามารถทํา

ใหหมดความกังวลใจที่มีตอผลลัพธ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความ

ลมเหลวอีกดวย นอกจากนี้การสรางความมั่นใจใหกับตนเองในการ

เตรียมตัวรับผลกระทบตอการทํางาน และรวมถึงการใชชีวิตสวนตัว

ไดอยางมีความสุข 

 

 


