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บทนำ

ทำความรู้จักหนังสือเล่มนี้กันก่อน 
กับคิม มูกี

7 แนวทาง 55 ข้อ
เสริมสร้างภาวะผู้นำ
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ความแตกต่างระหว่างคนที่มีความสมบูรณ์ของชีวิตอย่าง 

แท้จริงกับคนที่มีคะแนนมาตรฐานสูงมีที่มาจากอะไรกันแน่

เท่าที่ผมเคยสัมผัสคนระดับแถวหน้าในประเทศต่าง  ๆ  ที่จบ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยช้ันนำ 

ของประเทศ แล้วเข้าทำงานในองค์กรที่คัดเลือกบุคลากรด้วย 

มาตรฐานระดับสูง

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อแบ่งกลุ่มคนที่มีประวัติการศึกษาและ 

ไอคิวระดับเดียวกันน้ี จะได้เป็นคนที่เป็นผู้นำ เป็นตัวของตัวเอง  

กล้าตัดสินใจ รู้จักตนเอง และตระหนักถึงความต้องการของตน  

จนได้รับความเช่ือถือศรัทธาจากผู้อ่ืน เรียกว่าเป็นผู้นำช้ันเลิศ กับ 

คนทีเ่ปน็ผูต้ามซึง่เปน็พนกังานธรรมดาเรือ่ยไป หนา้ทีก่ารงานไม่มี 

ความเปลี่ยนแปลง

ความแตกตา่งของกลุม่คนระดบัแถวหนา้ทางธรุกจิ ระหวา่ง 

คนทีเ่รียนเก่งมคีวามเปน็ผูน้ำกบัคนทีเ่รยีนเกง่แตเ่ปน็ผูต้าม มทีีม่า 

จากอะไรกัน 

หากว่าระดับความฉลาดทางสติปัญญา (ไอคิว) คุณภาพ 

ของโรงเรียนท่ีจบมา และการฝึกอบรมเบ้ืองต้นของบริษัทไม่ได้ 

แตกต่างกันมาก ผมคิดว่าความแตกต่างของคนสองกลุ่มนี้อาจ 

มาจากสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัยและการเลี้ยงดู 

สั่งสอนของแต่ละครอบครัว
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การจัดการแบบสอบถาม : ทำความรู้จักพ่อแม่ของเด็กที่มีความ 

เป็นเลิศ

- แก่นแท้ในการสอนเรื่องภาวะผู้นำ ที่ลูกจะรู้สึกขอบคุณ 

พ่อแม่เมื่อเขาเติบใหญ่ในอนาคต

ผมทำแบบสำรวจและสอบถามอย่างจริงจังจากบรรดาคน 

หนุ่มสาวระดับแถวหน้าผู้มากความสามารถของประเทศญ่ีปุ่น  

เกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงดูในวัยเด็ก นับเป็นโอกาสดีที่จะ 

ได้ค้นหา  “แก่นแท้ของการเลี้ยงดูปลูกฝังวินัยให้เด็ก ที่แบ่งแยก 

กลุ่มคนระดับแถวหน้า ระหว่างคนที่เรียนเก่งมีความเป็นผู้นำกับ 

คนที่เรียนเก่งแต่เป็นผู้ตาม” 

นอกจากนี้ การเขียนคอลัมน์อย่างต่อเนื่อง ว่าด้วยทัศนคติ 

ของกลุ่มคนฉลาดระดับโลกลงในเว็บไซต์โทโยเคไซออนไลน ์ และ 

หนงัสือวิธทีำงานของสดุยอดคนเกง่ทัว่โลกทีร่วบรวมไวใ้นเลม่เดยีว  

สำนกัพมิพโ์ทโยเคไซ เปดิโอกาสให้ผมทราบคำแนะนำเพือ่ตอ่ยอด 

ไปยังเส้นทางอาชีพหลากหลายที่มุ่งหวังในบริษัทระดับโลก

คนที่ประสบความสำเร็จเหล่าน้ันไม่เพียงจบการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่พวกเขาล้วนแสดงลักษณะภาวะผู้นำที่พบ 

ได้ยาก หลายคนก่อร่างสร้างธุรกิจมาตั้งแต่สมัยเรียน หลายคน 

เข้ารว่มองคก์รไมแ่สวงหาผลกำไรเพือ่ชว่ยเหลอืและพฒันาประเทศ 

ด้อยพัฒนา หลายคนได้รับสิทธิบัตรจากสถาบันวิจัยในมหา- 

วทิยาลยั ยิง่ไดฟ้งักย็ิง่รูส้กึวา่พวกเขาชา่งเกง่กาจ จนผมเกดิความ 

ปรารถนาแรงกล้าว่า “อยากจะขอคำแนะนำจากคนแบบนี้”

�������������������������� P.3-125.indd   4 11/28/17   2:46:07 PM



คิม มูกี และคุณพัมป์กิ้น

5

ผม “อยากรูจ้กัผูป้กครองของคนทีมี่ความเป็นเลศิถึงเพยีงนี!้”  

จึงได้ขอให้พวกเขาช่วยตอบแบบสอบถามทันที เพื่อสำรวจว่า 

ตั้งแต่วัยเด็กได้เติบโตมาด้วยแนวทางการเลี้ยงดูและสั่งสอน 

อย่างไร

แบบสอบถามซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ ได้มาจากการ 

ให้ข้อมูลโดยนักศึกษากว่า  200 คนจากมหาวิทยาลัยโตเกียว  

มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยวาเซดะ และมหาวิทยาลัย 

เคโอเป็นหลัก อีกท้ังผมให้อดีตนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำโดดเด่น 

ต้ังแต่สมัยเรียน จนได้เข้าทำงานในองค์กรระดับโลก ได้พิจารณา 

การเลี้ยงดูและปลูกฝังวินัยในวัยเด็กว่า มีสิ่งใดที่รู้สึกขอบคุณและ 

สิ่งใดที่คิดว่าควรแก้ไข โดยให้เขียนบรรยายได้อิสระเต็มที่

คำตอบจำนวนมากลว้นแฝงนยัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเลีย้งดู 

ลูกอย่างมาก ย่ิงอ่านก็ยิ่งพบข้อคิดมากมาย ที่น่าประหลาดใจ 

คือ ข้อคิดหลายต่อหลายข้อเรียกว่าเป็นแก่นแท้ในการปลูกฝัง 

ทั้งสร้างและเสริมภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับผู้คนทั่วไปในสังคมได้ 

อีกด้วย

ดงัท่ีไดก้ลา่วมาน้ี ผมจงึนำจดุรว่มเกีย่วกบัการเลีย้งดปูลกูฝงั 

วนิยัในวยัเดก็แบบท่ีก่อให้เกิดภาวะผูน้ำในวยัทำงาน มาเรยีบเรยีง 

เป็นหนังสือเล่มนี้

 

จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นี ้ : มมุมองของลกู × มมุมองของพอ่แม ่

× มุมมองของผู้นำธุรกิจ

จุดเด่นประการแรกคือ วิธีเลี้ยงดูลูกให้เขารู้สึกขอบคุณ 

เมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ ่ โดยอาศัยมุมมองของเด็กเอง
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หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากข้อมูลการสำรวจแบบสอบถาม 

จำนวนมากเกี่ยวกับ  “วิธีการเลี้ยงดูปลูกฝังวินัยในวัยเด็กของ 

นักศึกษาแถวหน้าที่มีความเป็นเลิศ” กรณีตัวอย่างของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่แนะนำไว ้ ล้วนเป็นนักศึกษาที่มีภาวะผู้นำ เป็นตัว 

ของตัวเอง ซึ่งจะกลายเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต

ผมคัดแยกคำตอบในแบบสอบถามที่นักศึกษาตอบไว้อย่าง 

อิสระให้เป็นระบบ แล้วเรียบเรียงได้เป็นแนวทางทั้งหมด 7 ข้อ  

ประเดน็ยอ่ยอีก 55 หวัขอ้ ผมใหค้วามสำคญัแกแ่บบสอบถามของ 

นักศึกษาจำนวนมาก และจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ก็เพราะ 

ขอ้แนะนำการเลีย้งดลูกูของครอบครวัใดครอบครวัหนึง่ทีล่กูเรยีนเก่ง  

บางครั้งจะแนะนำแนวทางที่อยู่ในกรอบเฉพาะตัว และจบลงตาม 

แบบฉบับของตนเองเท่านั้น

นอกจากนีย้งัไดบ้รรจหุวัขอ้ตา่ง  ๆเรียงตามลำดบัความสำคญั 

ของคำตอบจากนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น  

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูปลูกฝังวินัยในวัยเด็กที่ตนเองได้สัมผัสแล้ว 

รู้สึกซาบซึ้งและเรื่องที่คิดว่าควรแก้ไข  หนังสือเล่มนี้อัดแน่น 

ทั้งประเด็นหนักและเบาปะปนกันไป เป็นประโยชน์จนพลาดไม่ได้ 

แม้แต่หน้าเดียว ผมภูมิใจที่จะบอกว่า แค่เฉพาะข้อมูลดิบที่ได้ 

จากแบบสอบถามนี้ก็นับเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีในการเลี้ยงดูลูกที่ 

หาไม่ได้ง่าย ๆ 

จุดเด่นประการที่สองคือวิธีเลี้ยงดูลูกหลากหลายรูปแบบ  

ไร้การยัดเยียดแนวคิดฉาบฉวย ผ่านมุมมองของผู้ปกครองที่มี 

ประสบการณ์เลี้ยงดูเด็กอย่างแท้จริง อย่างคุณพัมป์กิ้น ผู้เขียน 

รว่มซึง่มปีระสบการณค์วามเปน็แมย่าวนานถึง 160 ป ี (หากนบัรวม 

อายุของลูกท้ังสี่คน) นอกจากนี้ยังรับฝากเลี้ยงลูก  ๆ  หลาน  ๆ  อีก 
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หลายคน จึงยิ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เลี้ยงดูสั่งสอนตัวจริง

ยิ่งไปกว่านั้นคุณพัมป์กิ้นยังเป็นผู้เขียนคอลัมน์ให้คำปรึกษา 

การเลี้ยงดูลูก ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมสูงต่อเนื่องมากว่า  

3 ปใีนเวบ็ไซตโ์ทโยเคไซออนไลน ์ ทา่นใหค้ำปรกึษาเรือ่งการจดัการ 

ภายในครอบครวัเปน็ประจำทกุสปัดาหแ์ก่ญาต ิๆ เพือ่นพอ้ง และ 

คนรู้จักมากมาย จนถึงวันน้ีรวมกรณีศึกษาแล้วมีหลายร้อยกรณี  

ท่านจึงเป็นผู้ที่มีข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเด็กกับครอบครัว 

รูปแบบต่าง ๆ อย่างมาก

ลกู  ๆ ท้ังสีข่องทา่นเกดิในชนบททีห่า่งไกลของเกยีวโต ลกูสาว 

คนโตเปน็อาจารยม์หาวทิยาลยัในประเทศแคนาดา ลกูสาวคนรอง 

เปน็ผูส้อบบญัชรัีบอนญุาต (CPA: Certified Public Accountant)  

ในลอนดอน ลกูชายคนสดุทอ้งเปน็ทนายความอยูท่ีน่วิยอรก์ สว่น 

ผม คิม มูกี ลูกชายคนโตเลือกเดินเส้นทางทำงานสายสถาบัน 

ทางการเงินต่างประเทศ แม้เติบโตมาในครอบครัวเดียวกัน ลูก 

แต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกัน

ลูกสาวคนโตเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนสุขุม 

ไม่ตื่นตูม มีความเป็นผู้ใหญ่ ลูกสาวคนรองมีความพยายามสูง  

มีระเบียบแบบแผนเสียจนน่ากลัว เรียกได้ว่าเป็นผู้นิยมความ 

สมบูรณ์แบบ และเป็นคนหัวแข็ง ส่วนลูกชายคนโตอย่างผม 

มักทำแต่สิ่งที่สนใจ เรียกว่าเป็นพวกรักเสร ี แต่ว่ากันตามจริงแล้ว 

กเ็ปน็พวกขีเ้กียจนัน่แหละ สว่นนอ้งชายคนสดุทอ้งเปน็นกัผจญภยั  

มคีวามฝนัแนว่แน ่ เชือ่มัน่ตวัเอง เมือ่มองทา่ทโีตก้ลบัผม นอ้งชาย 

ก็ดูเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจ

หนังสือเล่มนี้เกิดจากการเฝ้าดูและพิจารณาพฤติกรรมอัน 

หลากหลายของเด็ก ไม่มีการหว่านล้อมว่าการเลี้ยงดูสั่งสอนเด็ก 

ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เท่าน้ันจึงจะดี แต่หนังสือเล่มนี้แนะนำ  
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“แนวทางการอบรมเลีย้งดทูีเ่ยีย่มยอด” ซึง่คนทีป่ระสบความสำเรจ็ 

หลายคนรู้สึกขอบคุณพ่อแม่อย่างที่สุด แล้วให้คุณลองพิจารณา 

ตัดสินเอาเองในตอนท้ายว่า วิธีอบรมเลี้ยงดูแบบใดที่เหมาะกับ 

ครอบครัว ภาวะแวดล้อม นิสัยใจคอของลูกและพ่อแม่ (ซ่ึงก็คือ 

ตัวคุณเอง) เป็นการพิจารณารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่นำไปสู่ 

ความสำเร็จ ซึ่งมีความหลากหลาย

ขณะคุณอ่านเรื่องราวความพยายามของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำ 

เพ่ือลูก ผมหวังว่าตัวคุณเองจะได้รำลึกถึงความรักอันย่ิงใหญ่และ 

หนักแน่นที่คุณพ่อและคุณแม่มีให้คุณด้วย

จุดเด่นประการที่สามคือ นี่ไม่ได้เป็นเพียงคู่มืออบรมเลี้ยงดู 

ลูกทั่วไป แต่แก่นแท้ของหนังสือเล่มน้ีอยู่ที่การปลูกฝังภาวะผู้นำ 

ให้เขา

หวัข้อถกเถยีงในเลม่คอื การอบรมเลีย้งดเูพือ่ปลกูฝงั “ความ 

เป็นตัวของตัวเอง” “โลกทัศน์กว้างไกล” “ความอดทน” “ความ 

สามารถทางการสื่อสาร” “นิสัยหมั่นฝึกฝนเรียนรู้” “การมีระเบียบ 

วินัย” และ  “ความไว้เน้ือเชื่อใจ” คุณคงเห็นแล้วว่า นอกจาก 

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออบรมเลี้ยงดูเด็ก ยังเก่ียวโยงไปถึงการเสริม 

สร้างภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จ  

ทั้งในเส้นทางธุรกิจและในทุกเส้นทางอื่น ๆ 

นอกจากนี้ หัวเรื่องของแต่ละบทยังมีการวิเคราะห์เปรียบ- 

เทียบระหว่างทฤษฎีการสอนเรื่องภาวะผู้นำ คำตอบจากแบบ 

สอบถาม และแนวคิดการอบรมเลี้ยงดู ที่ผู้ประสบความสำเร็จ 

ด้านธุรกิจได้รับมาจากครอบครัวในวัยเด็ก

อีกท้ังผมสัมภาษณ์เหล่าผู้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น 
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ผู้ประกอบการทางธุรกิจ บุคลากรของบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก  

บุคลากรในองค์กรทางการเงิน และนักธุรกิจบริษัทข้ามชาติ เพื่อ 

ให้ได้ข้อมูลการสร้างความเป็นผู้นำ ผ่านประเด็นที่น่าสนใจได้ 

ชดัเจนเพิม่ขึน้ เชน่ “ในวยัเดก็ไดร้บัการอบรมเลีย้งดอูยา่งไร สิง่ใด 

ทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมของตนเอง” และ “ปจัจบุนัมวีธิอีบรมเลีย้งดลูกู 

อย่างไร”

หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมหลากหลายทัศนะของเด็กเกี่ยวกับ 

การเลี้ยงดูภายในครอบครัวจากนักศึกษาระดับแถวหน้ากว่า 200  

คน มุมมองของคุณพัมป์ก้ิน ผู้ปกครองซึ่งมีประสบการณ์การ 

เล้ียงดูลูกสี่คนรวมกันแล้วนานถึง 160 ปี และมุมมองของผมเอง -  

คมิ มกู ี ผูน้ำทางธรุกจิระดบัโลก ผูม้ากประสบการณ์ในสายอาชีพ 

ต่าง  ๆ เรียกได้ว่าเป็นตำราสอนความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติที่จะได้ผลอย่างแท้จริง

ตำราเล่มนี้สำหรับผู้ปกครอง  อ่านเข้าใจง่าย  เรียนรู้ง่าย  

และจดจำง่าย

ผมวางโครงสร้างให้หนังสือเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย เรียนรู้ง่าย 

และจดจำง่าย นอกจากสรุปเนื้อหาสาระโดยรวมไว้ที่หัวเรื่องแล้ว 

ยังมีส่วนเกริ่นนำของแต่ละบทที่บอกเล่าเรื่องราวคร่าว  ๆ และมี 

หัวข้อย่อยที่สรุปประเด็นสำคัญไว้ด้วย

เนื้อหาในส่วนของคุณพัมป์กิ้นเน้นย้ำข้อความสำคัญ โดย 

จัดเรียงไว้บรรทัดแรก  ๆ ประเด็นถกเถียงที่สำคัญมีขีดเส้นใต้ไว้  

นอกจากนี้ แต่ละหัวข้อยังมีคำตอบจากแบบสอบถามหลาย 

ตัวอยา่งทีส่นบัสนนุหวัขอ้เหลา่นัน้ และมีการหยิบยกประสบการณ์ 

ส่วนตัวมากมายที่อธิบายและวิเคราะห์โดยคุณพัมป์กิ้น เพื่อให้ 
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ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนว่า “แล้วเราควรทำอย่างไร”

ท้ายบท มีการนำเสนอคำถามในหัวข้อ คำถามชวนคิด ซึ่ง 

มาจากประเดน็สำคญัของแตล่ะบท พอ่แมผู่ป้กครองจะไดท้บทวน 

พฤติกรรมของตัวเอง ทั้งการกระทำที่ผ่านมาและการกระทำใน 

ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับเน้ือหาที่เรียนรู้มาในบทนั้น  ๆ ช่วยให้นึกถึง 

ประเด็นที่น่าสนใจและตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่หนังสือที่อ่านครั้งเดียวจบ เนื่องจาก 

แนวคิดของหนงัสอืเลม่นีค้อืตำราการเรยีนรูส้ำหรบัพอ่แม่ผูป้กครอง  

ที่เมื่อหยิบมาอ่านครั้งใดก็จะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น 

นำไปประยุกต์ใช้และทำตามได้เสมอ

จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ : ได้เข้าทำงานในบริษัทท่ีดี  

ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดี แล้วเป็นอย่างไรต่อไปเล่า...

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเพื่อเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือเพียงเพื่อให้ 

เด็กเรียนเก่ง แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ สมัครเข้าทำงาน 

ในบริษัทดี ๆ ได้เงินเดือนสูง ๆ แต่หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่ไกล 

กว่านั้น นั่นคือ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ดี 

ทีส่ดุ โดยปลกูฝงัและสรา้งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามเป็นผูน้ำ มีความเป็น 

ตัวของตัวเอง เพื่อให้เด็กตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง 

ในสังคม

คณุพอ่คณุแมห่ลายทา่นอาจมคีวามปรารถนารว่มกันประการ 

หนึ่ง คือ “ลูกจะฉลาดหรือไม่ จะได้เข้ามหาวิทยาลัยช่ือดังหรือ 

ไม่นั้น ไม่สำคัญเท่ากับลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”
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ในโลกนี้มีหนังสือมากมายท่ีบอกวิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด บอก 

วิธีผลักดันให้ลูกเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอย่างมหาวิทยาลัย 

โตเกียวหรือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ แต่ผมกล้ายืนยันว่า ไม่มี 

หนังสือเล่มใดที่มีมุมมองจากการสำรวจอย่างหลากหลายและ 

กว้างขวาง เพื่อให้ได้วิธีอบรมเลี้ยงดูที่นำทางให้เด็กดำเนินชีวิต 

และโลดแล่นในสายอาชีพที่เหมาะกับตนเองได้อย่างมีความสุข 

ไปตลอดชีวิต

นอกจากนี้ผมยินดีและดีใจมากที่ได้ใช้เวลาหลายปีร่วมกับ 

คุณพัมป์ก้ิน แม่ของผม ตั้งใจเขียนหนังสืออบรมเลี้ยงดูให้เด็ก 

ก้าวไปสู่ชีวิตที่มีความสุขในแบบของเขาเอง

หนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นสำหรับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ 

เล้ียงดูเด็ก ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา และพ่อแม่ที่ต้องการวิธีการ 

เลี้ยงดูเด็ก เพื่อเลี้ยงดูให้เขาเติบโต แล้วสามารถค้นเจอชีวิตใน 

แบบของเขาเอง และมีความสุขไปตลอดชีวิต เป็นคนมีคุณภาพ 

สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำในด้าน 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือกีฬา โดยเฉพาะคนที่ต้องการค้นหา 

เส้นทางไปสู่อาชีพที่เหมาะสมสำหรับตัวเองเพื่อความสุขในการ 

ทำงานด้วย	

ถ้าอย่างนัน้เรามาร่วมเดนิทางเพือ่คน้หาคำตอบทีเ่ปน็รปูธรรม  

ในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้ลูกหรือตัวคุณเองไปด้วยกันครับ
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การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบไหนที่ลูกปลื้ม

คราวนี้ดิฉันเขียนหนังสือที่มีเนื้อหาหนักหน่วงและจริงจังสักหน่อย 

ฝากติดตามกันด้วยนะคะ

 

นึกย้อนถึงช่วงท่ียังเลี้ยงดูลูกสี่คน ดิฉันเลี้ยงลูกคนแรกจาก 

การลองผิดลองถูกล้วน  ๆ ตั้งแต่ลูกเกิดจนเติบโตดูแลตัวเองได้  

พยายามค้นหาทุกวิถีทาง ทำผิดมาก็มาก ทำพลาดมาก็ไม่น้อย

ตั้งแต่ลูกคนที่สองเป็นต้นมา ประสบการณ์และการฝึกปรือ 

ช่วยให้ดิฉันรู้จักคัดสรรข้อมูล แล้วการเลี้ยงลูกก็กลับกลายเป็น 

เรื่องง่ายข้ึนมาก รู้สึกว่าตั้งแต่คนท่ีสองเลี้ยงได้เป็นเรื่องธรรมดา 

เพราะนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่คราวเลี้ยงลูกคนแรกมาใช้ 

นั่นเอง	

แตค่นสมยันีม้ลีกูนอ้ยกวา่คนสมยักอ่น ประกอบกบัสงัคมเรา 

เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยว คนรอบข้างที่สามารถให้คำ 

ปรึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นไม่ค่อยมี แม้แต่ครอบครัว 

ใหญ่ก็เจอความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยในปัจจุบันไม่ต่างกัน จะ 

ให้เอาคำแนะนำจากประสบการณ์ในสมัยก่อนมาใช้ในสมัยนี้เลย 

เห็นจะไม่ได้เสียด้วย

หนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกที่เรียงรายอยู่ในร้านหนังสือ  

บางส่วนก็เขียนโดยผู้ท่ีมีครอบครัวสมบูรณ์แบบ บางส่วนก็เขียน 

โดยผู้ทีมี่ลูกซึง่มคีณุสมบตัดิเีลศิอยูแ่ลว้ สว่นมากจึงมีเนือ้หาครึง่ ๆ  

กลาง ๆ ขาด ๆ เกิน ๆ ไม่อาจนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง

ดิฉันคิดว่า ถ้ามีหนังสือที่เป็นตำราอ้างอิงสำหรับคนทั่วไป 

ได้จริงก็คงดี แล้วก็ได้รับโอกาสให้เขียนหนังสือเล่มนี้พอดี สิ่งที่ 

ดิฉันอยากเอ่ยถึงรายละเอียดมากท่ีสุดคือ การอธิบายให้เข้าใจ 

ง่ายว่าการเล้ียงดูส่ังสอนเด็กมีลำดับการให้ความสำคัญแต่ละเร่ือง 
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อย่างไร

หนังสือเล่มน้ีอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

เกี่ยวกับลักษณะการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัวจากหลาย 

ครอบครัว นอกจากแบบสอบถามจะให้ตอบอย่างอิสระเต็มที่แล้ว 

ยังมีหัวข้อที่ให้ผู้ตอบได้เล่าความประทับใจหรือสิ่งดีที่เคยได้รับ 

จากการอบรมสั่งสอนในครอบครัวตอนเด็กด้วย

เช่น “ครอบครัวให้ตัดสินใจทุกเรื่องเองอย่างอิสระเต็มที่”  

“พ่อแม่ช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านต่าง  ๆ” “ช่วยส่งเสริมทักษะด้านการ 

สื่อสาร” “ไม่บังคับเรื่องเรียน” และ  “ให้โอกาสค้นหาสิ่งที่ตัวเอง 

ชอบและสนใจ” ที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของวิธีการเลี้ยงดูสั่งสอน 

ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกขอบคุณพ่อแม่มากที่สุด ซึ่งดิฉันได้ 

รวบรวมประเดน็ทีม่คีวามสำคญัเหลา่นัน้มาเป็นหวัข้อหลกัแตล่ะบท 

ในหนังสือเล่มนี้

อีกด้านหนึ่ง ดิฉันเองก็ได้นึกทบทวนวิธีการเลี้ยงดูลูกของ 

ตัวเอง แล้วก็คิดว่า แม้เลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่คนเดียวกันและ 

สิ่งแวดล้อมเดียวกัน แต่ลูก  ๆ  ทั้งสี่ต่างมีความเป็นตัวของตัวเอง 

ที่แตกต่างกันชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถอธิบายด้วย 

ทฤษฎีเชิงรูปธรรมเพียงข้อใดข้อหนึ่งได้

จุดเด่นอีกอย่างคือ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงวิธีการ 

เลี้ยงดูสั่งสอนท่ีมีความหลากหลายตามลักษณะเฉพาะของเด็ก  

ไมย่ดัเยียดทฤษฎใีนการเลีย้ง บางครัง้แนะนำแนวทางการศกึษาที ่

สวนทางหรือขดัแย้งกบัทฤษฎกีารเลีย้งดแูบบเปน็รปูธรรมทีห่ยบิยก 

มาในแต่ละบทด้วย นอกจากนี้ ดิฉันไม่ได้เห็นด้วยหรือแนะนำให้ 

เอาอย่างความคิดเห็นจากแบบสอบถามที่ยกมาเสียเต็มที่

ตัวดิฉันเองมีลูกที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันสิ้นเชิง จาก 

ประสบการณ์ส่วนตัวท่ีไม่ใช้วิธีการเดียวกันกับลูกทุกคน ทำให้ 
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แน่ใจว่าการเลี้ยงดูเด็กไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ตายตัวและง่ายดาย

การเลีย้งดแูบบปลอ่ยอสิระเตม็ทีอ่าจเป็นผลดกัีบเดก็บางคน  

แต่เด็กบางคนอาจต้องการคำแนะนำสั่งสอนอย่างละเอียดลออ  

บางครั้งเราอาจต้องบังคับ เด็กบางคนเข้าสังคมเก่งและเป็นคน 

ยืดหยุ่น แต่ไม่เอาจริงเอาจัง อีกด้านหนึ่งก็มีเด็กบางคนที่ขยัน  

เอาจรงิเอาจงั แตเ่ปน็คนหัวดือ้มาก เดก็บางคนถกูยืน่คำขาดไมใ่ห ้

เล่นเกมก็แล้ว ถูกห้ามดูโทรทัศน์ก็แล้ว แต่ยังไม่ยอมเรียนหนังสือ 

ทว่าเมื่อหันมาแก้ปัญหาโดยผสมผสานการให้รางวัลเมื่อทำดีเป็น 

การเสริมแรง กลับมีพฤติกรรมดีขึ้น

เด็กแต่ละคนล้วนมีความแตกต่าง ไม่มีใครเหมือนใคร จุด 

กำเนิดแรงจูงใจก็ต่างกันด้วย ดังน้ันการยึดถือตามแนวคิดทั่วไป 

ที่ว่า ใช้เงินเพื่อหลอกล่อให้เรียนยังไงก็ไม่ได้ผล หรือพ่อแม่ควร 

เลี้ยงลูกด้วยคำชื่นชมนั้น ไม่ได้แปลว่าจะได้ผลเสมอไป

ในความเปน็จรงิ คำตอบจากแบบสอบถามทีน่ำมาเปน็ขอ้มลู 

ในหนังสือเล่มนี้ ก็มีทั้งเสียงที่สนับสนุนการเลี้ยงดูแบบปล่อย 

อิสระเต็มท่ี และเสียงที่สนับสนุนการเลี้ยงดูแบบประคบประหงม 

กับแบบเข้มงวดเคร่งครัด มีทั้งความคิดเห็นที่ว่าควรให้เด็กท้าทาย 

ทุกอย่าง และความคิดเห็นท่ีว่าควรสนับสนุนเม่ือเด็กแสดงออก 

ว่าจะมุ่งมั่นจริงจังกับสิ่งน้ันเท่านั้น บางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องให้ 

ความสำคญัแกค่วามรูส้กึนกึคดิและความตอ้งการของเดก็ ขณะที ่

บางคนบอกว่าหากพ่อแม่ให้ลูกเรียนอะไรไปแล้ว ห้ามให้เขา 

เลิกเรียนง่าย ๆ เด็ดขาด เป็นต้น 

แนวทางการเลีย้งดสูัง่สอนแตล่ะแบบตา่งกม็ขีอ้ดแีละขอ้เสยี 

แตกต่างกัน แนวทางใดจะใช้ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ 

เด็กและลักษณะเฉพาะของแต่ละครอบครัวด้วย

ตอ่ใหเ้ปน็รูปแบบการเลีย้งดทูีม่ตีวัอยา่งความสำเรจ็มากมาย  

ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคำตอบท่ีดีที่สุดในการเลี้ยงดูสำหรับ 
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ทุกครอบครัว ดิฉันจะยินดีมากถ้าทุกท่านอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้ว 

สามารถเลือกหาแนวทางการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับตัวตนของลูก 

หลานได้

 

จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นีอ้กีอย่างคอื มเีนือ้หาใกลต้วั ไม่ตอ้ง 

เป็นครอบครัวที่มีสิ่งแวดล้อมดีพร้อม ก็สามารถลงมือปฏิบัติและ 

เห็นผลได้จริง ประเด็น 55 ข้อที่แนะนำไว้ จำนวนมากกว่าครึ่ง 

ทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แม้เด็กไม่มีพรสวรรค์หรือความ 

สามารถใด ๆ ก็เห็นผลได้

เนื้อหาในเล่มนี้มีแนวทางที่เป็นใจความหลัก 7 ข้อ นั่นคือ  

การมอบโอกาสให้ลูกตัดสินใจเร่ืองของเขาเอง การพาไปร้าน 

หนงัสือมอืสองหรอืหอ้งสมดุเพือ่สรา้งความคุน้เคยกับหนงัสอืตา่ง ๆ   

การไม่ปล่อยให้เด็กล้มเลิกสิ่งท่ีเขาเริ่มต้นเองไปง่าย ๆ การเสริม 

สร้างทักษะการสื่อสารที่ให้ความสำคัญแก่มุมมองของอีกฝ่าย  

ผูใ้หญก่บัเดก็คยุกนัไดท้กุเรือ่ง การบอกเดก็วา่การเรยีนสนกุอย่างไร  

และการสอนเกี่ยวกับความสำคัญของการไว้เนื้อเช่ือใจกัน เหล่านี้ 

เป็นหัวข้อที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษจากผู้ปกครอง  

เด็ก ครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

สาเหตุที่ดิฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ เพราะดิฉันเองไม่ใช่แม่ที่ 

ดีเลิศ อีกท้ังลูก  ๆ  ก็ยังไม่ดีนักในอีกหลายเรื่อง สมมติว่าถ้าดิฉัน 

เป็นแม่ที่มีวิธีเลี้ยงลูกอย่างสมบูรณ์แบบดังที่แนะนำไว้อยู่แล้ว  

ดิฉันเองก็คงรู้สึกว่าเนื้อหาในเล่มนี้เป็นเรื่องธรรมดา ๆ ไม่น่าสนใจ  

และคงไม่มีทางมีความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาได้

แต่ที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะดิฉันเองก็ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

มากมายจากประสบการณจ์รงิของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม เช่น การ 

เล้ียงดูของพ่อแม่ที่หวนนึกแล้วรู้สึกขอบคุณ เนื่องจากความจริง 

แล้ว ดิฉันเองก็เป็นแม่ธรรมดา  ๆ ที่มีประสบการณ์ความผิดพลาด 
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มากมาย เหมือนกับทุก ๆ ท่าน และลูก ๆ ของดิฉันก็ไม่ได้เป็นเด็ก 

ยอดเยีย่มท่ีเรียนรู้และเตบิโตไดเ้องโดยไมต่อ้งชีแ้นะ ดฉินัจงึรูส้กึวา่ 

ตวัเองไดฉ้กุคดิและตระหนกัถงึบทเรยีนอนัมีคา่มากมายผา่นคำตอบ 

ของแบบสอบถาม

มีผู้กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่า นักกีฬาฝีมือดีไม่ได้จะเป็นโค้ช 

ฝีมือดีได้เสมอไป ส่วนตัวดิฉันเองไม่ได้เป็นนักกีฬาฝีมือดี และ 

ไม่ได้เป็นอะไรทัง้นัน้ ดฉินัจงึเขา้ใจความรูส้กึนกึคดิของแม่ธรรมดา 

และลูกธรรมดาได้ดีค่ะ

ลูกของดฉินัไมใ่ชเ่ดก็อจัฉรยิะและไม่มีความสามารถโดดเดน่ 

แต่อย่างใด นอกจากลูกสาวคนโตทั้งสองคนแล้ว ลูกชายทั้งสอง 

คนจัดว่าเป็นเด็กที่ไม่สนใจเรียนหนังสือ ทั้งดื้อและซน เคยใช้ทั้ง 

ไม้อ่อนไม้แข็ง แต่ก็แทบไม่ได้ผล

ยายปา้ชาวคนัไซธรรมดาเพยีงแตก่ลวัวา่ ถ้าปลอ่ยไวอ้ย่างนี ้

ลูกชายจะกลายเป็นเด็กไม่เอาไหน จึงรวบรวมประสบการณ์ 

ทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กจนแก่ มาใช้รับมือและแก้ปัญหา  

แตล่ะเรือ่งลว้นเปน็เร่ืองใกลต้วั ผา่นมมุมองธรรมดา  ๆเหมอืนอยา่ง 

ทุกท่านนั่นแหละค่ะ

จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและการ 

ดูแลครอบครัวในเว็บไซต์โทโยเคไซออนไลน์ ดิฉันได้รู้ซ้ึงถึงความ 

ยากลำบากและความรู้สึกของผู้ปกครองประเภทต่าง  ๆ  ตั้งแต่ 

ครอบครัวทั่วไปจนถึงครอบครัวที่มีข้อบังคับมากมาย

ดิฉันเองเป็นแม่ลูกสี่ที่เลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่มาได้โดยอาศัย 

การลองผิดลองถูกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ในชนบทของเมืองเกียวโต จึงคิด 

อยากร้อยเรียงประสบการณ์ต่าง ๆ ไว้ในหนังสือเล่มนี ้ ผ่านมุมมอง 

ของแม่จากครอบครัวธรรมดา ๆ เท่านั้น

คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอยู่ในตอนนี้ ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ 

ในอีกหลายครอบครัว คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่จะมีหลาน  
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รวมถึงคุณผู้อ่านทุกท่านที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเด็กไม่ว่าจะ 

เพราะเหตุใดก็ตาม ดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือที่ตั้งใจเขียนนี ้

จะเป็นประโยชน์และเป็นคำตอบให้ท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย

        

พัมป์กิ้น
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บทที ่ 1

พัฒนาศักยภาพ 
“เป็นตัวของตัวเอง” ให้เต็มที่
สร้างความสามารถตัดสินใจ 
ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง
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คุยกันก่อนเข้าเรื่องกับคิม มูกี
เป็นกำลังใจให้ลูกดูแลตัวเอง 
และตัดสินใจได้อย่างอิสระ

“จงใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง!”

“การมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นแหละสำคัญที่สุด!!”

คนท่ีกล่าวประโยคพวกนี้ด้วยเสียงดังหนักแน่นคือคุณบ๊ิก 

วอยซ์ (Mr.Big Voice) พ่อผู้ล่วงลับของผมนั่นเอง (นามสมมติ  

เพราะท่านเสียงดังและตัวใหญ่) 

น่าแปลก จากแบบสำรวจการอบรมเลีย้งดลูกู หลาย ๆ ทา่น 

ตอบว่า แนวทางการเลี้ยงดูที่สำคัญที่สุด คือ “การให้อิสระเต็มที่  

ส่งเสริมให้เป็นตัวของตัวเอง” ถึงกระนั้น พ่อแม่ที่พร่ำบอกว่า  

“การเลีย้งดลูกูสำคญัทีก่ารใหอ้สิระ ใหเ้ป็นตวัของตวัเอง” แตก่ลบั 

แสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามอาจมีมากกว่าที่คิด และนั่นก็รวมถึง 

ครอบครัวของผมด้วย

 

แม้คุณบิ๊กวอยซ์บอกว่า “การเป็นตัวของตัวเองเป็นเรื่อง 

สำคัญ” แต่เมื่อไปร้านอาหารปิ้งย่างกลับไม่เคยให้ผมตัดสินใจ 

เลือกอาหารเองสักครั้ง นอกจากน้ียังเป็นคนหัวแข็งขึ้นชื่อในเมือง 

เกียวโต เพราะท่านไม่ยอมให้ลูกโต้แย้งทุกเรื่อง

พอ่ไมยุ่ง่เรือ่งเสน้ทางชวีติของผม เพราะมอบภาระทัง้หมดนี้ 

ให้แม่ดูแลก็เท่านั้น พ่อไม่ได้ให้คำแนะนำหรือตัวเลือกที่เป็น 
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รปูธรรม บอกเพยีงวา่ “อยา่งน้อยลกูตอ้งเปน็นายกรฐัมนตรใีหไ้ด!้”  

เป็นเหมือนการทุ่มความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ใส่ตัวผม

เพ่ือไม่ให้ครอบครัวที่คาดหวังให้ลูกเป็นเด็กมีความคิดเป็น 

ของตัวเอง แต่กลับอบรมเลี้ยงดูแบบตรงกันข้ามมีจำนวนเพิ่ม 

มากขึ้น ผมจึงขอเกริ่นเรื่องนี้ตั้งแต่บทที่ 1 ขอให้เรามาอภิปราย 

พูดคุยกันว่า “การมีความคิดเป็นของตัวเองคืออะไร และควรจะ 

ปลูกฝังอย่างไร”

ผมดึงคำสำคัญเกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูเพื่อปลูกฝังเรื่อง 

การคิดเองเป็นอย่างเป็นรูปธรรม จากคำตอบของแบบสอบถาม  

ออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้

ให้ลูกตัดสินใจเอง

1 ให้อิสระลูกได้ค้นหาตนเอง

2 สนับสนุนให้ลูกตั้งเป้าหมาย

3 จงยอมรับปณิธานและเส้นทางที่ลูกเลือก

ส่งเสริมและสนับสนุน โดยไม่ช่วยเหลือมากเกินไป

4 ถึงจะยอมรับตัวตน แต่ก็ให้คำแนะนำเพียงพอ

5 เสนอตัวเลือก แต่สุดท้ายจงปล่อยให้ลูกเลือกเอง

6 ไม่เลี้ยงอย่างประคบประหงม

ปลูกฝังความเป็นตัวของตัวเอง

7 เคารพความแตกต่างของบุคคล

8 ควรสอนให ้“ทำตวัให้เปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่” แทนการสอน 

ว่า “อย่ารบกวนคนอื่น” 
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9 เสริมสร้างความมั่นใจโดยเริ่มจาก “เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ”

หนังสือเล่มนี้มาจากผลสำรวจแบบสอบถามนักศึกษามหา- 

วิทยาลัยชั้นแนวหน้าที่เป็นตัวของตัวเองอย่างมาก และจากการ 

สัมภาษณ์ผู้นำทางธุรกิจจำนวนมากว่าอะไรคือ  “สิ่งสำคัญที่สุด 

ที่ได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว” ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียว 

กนัวา่คอื “การคดิอ่านวา่ตนเองอยากทำอะไร ไดต้ดัสนิใจเองอยา่ง 

อิสระ” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการศึกษาแบบที่ผู้เรียนเป็นตัวของ 

ตัวเอง

ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทด้านสื่อสารมวลชนชื่อดังที่สามารถ 

พาบริษัททะยานสู่ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่า “อย่าใช้คำว่า 

ใคร  ๆ  เขาก็ทำกัน มาเป็นเหตุผลตัดสินใจ” “แม้กระทำพฤติกรรม 

เดียวกัน แต่การใคร่ครวญถึงผลลัพธ์จากการกระทำนั้น  ๆ  ด้วย 

ตนเองเป็นสิ่งสำคัญ” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของ  การอบรมเลี้ยงดู 

จากที่บ้านของประธานเอง

ประธานชื่อดังผู้บุกเบิกก่อตั้งธุรกิจการลงทุนหุ้นนอกตลาด 

(private equity) ท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็เล่าว่า สมัยเด็ก พ่อแม่ 

มกัพรำ่สอนอยูส่องอยา่ง อยา่งแรกคอืพวกทา่นถามวา่ “ถา้คนอืน่ 

เป็นโจร ลูกก็จะเป็นโจรด้วยหรือ” อีกอย่างคือพวกท่านมักบอก 

เสมอว่า ส่ิงสำคัญคือการไม่ไหลไปตามกระแสความคิดของคนอ่ืน 

เพือ่นของผมท่ีประสบความสำเรจ็ในบทบาทผูจ้ดัการองคก์ร 

ของบรษิทัรว่มทนุเลา่วา่ “ทแีรกเลอืกทำงานตามแนวคดิของคนอ่ืน  

แต่เมื่อช่วงอายุสามสิบปี หันมาเลือกใหม่ตามแนวคิดของตัวเอง  

ปรากฏว่าหน้าที่การงานไปได้ดีกว่าเยอะเลย” เขาเผยความในใจ 

ว่า “เมื่อได้ลองคิดดูให้ดีจึงรู้ว่าเป็นเพราะพ่อบอกไว้ว่า การยึดถือ 

ความคิดอ่านของตัวเองนั้นสำคัญอย่างไร”

นอกจากนี้ผู้นำคลื่นลูกใหม่อายุน้อยแห่งบริษัทช้ันนำระดับ 
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โลกอย่างโกลด์แมนแซคส์และแมคคินซีย์ เพื่อน  ๆ  ที่ก่อตั้งธุรกิจ 

และประสบความสำเร็จในวงการ ทะยานขึ้นมาเป็นผู้นำได้ใน 

เวลาอันรวดเร็ว ต่างก็พูดถึงลักษณะเด่นของการอบรมเลี้ยงดูจาก 

ทางบ้านที่ตัวเองได้รับมาในวัยเด็ก

คำตอบท่ีได้ยินมากที่สุดคือ การสอนที่ตั้งคำถามอยู่เสมอ 

ว่าอะไรสำคัญกับตนเองมากท่ีสุด และตนเองชอบอะไรมากที่สุด  

นั่นเอง

ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนจะไม่มีคำว่า “จงเรียนหนังสือ” มีแต่ 

สอนให้รู้จักสังเกตตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์ ให้รู้จักคิดพิจารณาว่า  

ชอบอะไร ชอบทำอะไร เป็นต้น

 

บางคนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป เพียงเพราะได้ 

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดี  ๆ บางคนยังคงคุณลักษณะข้อนี้ไว้ได้ 

จนเรียนจบและสร้างผลงานที่ดีในบริษัทที่เข้าทำงาน 

เพ่ือนชาวฮ่องกงของผมเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ฮ่องกง เขาบอกว่าหลักการศึกษาศาสตร์กล่าวไว้ว่า คุณสมบัติ 

การคิดเองเป็นนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

ดา้นหนา้ทีก่ารงานในระยะยาว แมแ้ตก่ารสมัภาษณร์บัเขา้ทำงาน 

ในองค์กรระดับประเทศหรือการพิจารณาให้โบนัสปลายปี ต่างก็ 

ยดึถอื การมคีวามคดิเปน็ของตวัเอง การเป็นตวัของตวัเอง หรอืการ 

ทำงานได้เองโดยไม่ต้องให้ใครชี้แนะ (self-starter) เป็นมาตรฐาน 

ทั้งสิ้น

  

บุคลากรที่มีภาวะผู้นำจะมี ความเป็นตัวของตัวเอง ที่แน่วแน่ 

มั่นคง สามารถพิจารณาตัดสินเรื่องต่าง  ๆ  ได้ ไม่ปล่อยตัวเอง 

ไหลไปตามกระแสรอบข้าง ไม่วิตกกังวลเมื่อแตกต่างจากผู้อื่น  
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ยอมรับความเสี่ยง พิจารณาตัดสินใจเรื่องใด ๆ ได้ด้วยความมั่นใจ 

เต็มเปี่ยม คนประเภทน้ีเป็นคนท่ี  รู้จักตนเอง ตระหนักว่าสิ่งใด 

สำคัญกับตน ทราบอย่างชัดเจนว่าอยากทำอะไรนั่นเอง

ขณะเดียวกันก็มีคนอีกประเภทที่ลดหลั่นลงมา  นั่นคือ  

คนที่มีลักษณะเป็นฝ่ายรับ คนประเภทนี้จะคอยก้มหน้ารับการ 

พิจารณาตัดสินจากคนท่ีเป็นเจ้านายเสมอ มาตรฐานของเขาคือ 

พิจารณาตัดสินทุกเรื่องโดยยึดตามความคิดของผู้อื่น 

คนประเภทนีไ้มส่รา้งความเดอืดรอ้นใหค้นรอบขา้ง เนือ่งจาก 

หนกัแนน่กบัการประนปีระนอมยอมตาม เรยีกไดว้า่ไม่ม่ันใจตวัเอง  

ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลย สุดท้ายก็จะยอมทำตามกรอบ 

ของบริษัทอย่างง่ายดาย

หนุ่มสาวทั้งหลายที่มีภาวะผู้นำ ฉีกกรอบแห่งชีวิตในแบบ 

ของตัวเอง รู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับตนเอง รู้ว่าอยากทำอะไร โดย 

ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสสังคมรอบข้าง พวกเขาได้รับการอบรม 

เล้ียงดูจากพ่อแม่อย่างไรเพื่อให้ มีความสามารถตัดสินใจเอง ซึ่ง 

เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ในการประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ

 

ต่อจากนี้เราลองพิจารณาแนวทางการอบรมเลี้ยงดูแบบเป็น 

รปูธรรม เพือ่เสรมิสรา้ง ความเปน็ตวัของตวัเองและการมีความคดิ 

เป็นของตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการค้นพบตนเอง 

ไปพร้อมกับคุณพัมป์กิ้น (Mrs.Pumpkin) กันเถอะ
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1 ให้ลูกตัดสินใจเอง

(1) ให้อิสระลูกได้ค้นหาตนเอง 

– ปล่อยให้คิดตัดสินใจเอง ให้รู้จักตนเองมากขึ้น

        คำตอบจากแบบสอบถาม

ความเป็นตัวของตัวเองเสริมสร้างอิสระ
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่คือ ใช้ชีวิตในแบบที่ 

ตัวเองต้องการ พ่อแม่ไม่เคยออกคำสั่งเรื่องการเรียนหรือการ 

ตัดสินใจเลือกอะไรเลย ท่านไม่ได้ไม่ใส่ใจ แต่ท่านคอยห่วงใย 

และให้กำลังใจอยู่ตลอด

โดยสว่นตวัรูส้กึขอบคณุทีพ่อ่แมเ่ลีย้งดแูบบนี ้ ประสบการณ์ 

ทีผ่่านมาเป็นเส้นทางที่ตัวเองเลือกทัง้นั้น จึงทุม่เทและคิดทบทวน 

เพื่อหาข้อผิดพลาดอย่างจริงจังได้อย่างทุกวันนี้

(คุณ ส. มหาวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์แห่งโตเกียว) 

ให้อิสระเลือกสิ่งที่อยากทำเต็มที่
จุดที่คิดว่าดีเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่คือ ท่านให้อิสระ 

เต็มที่ ทำให้เรารู้จักตัดสินใจเองได้ตั้งแต่เล็ก  ๆ ทำให้มีสำนึก 

รับผิดชอบตนเองอีกด้วย

ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ไม่เคยสั่งให้ท่องหนังสือ ไม่เคย 

บังคับว่าต้องเข้ามัธยมที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เลย สำหรับการ 

เรียนรู้อื่น ๆ ท่านก็ไม่เคยยัดเยียด ท่านให้เรามองหาสิ่งที่อยากทำ 

เมื่อบอกท่าน ท่านก็สนับสนุน

(คุณ ท. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) 
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ท่านเลี้ยงดูให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจได้เอง
ชว่งประถมตน้เคยเรียนเปยีโน คดัลายมอื และภาษาองักฤษ 

ตามคำแนะนำของพ่อแม ่ พอเรียนมัธยม อะไรที่ไม่ได้อยากเรียน 

จริง ๆ ท่านก็อนุญาตให้เลิกได้ตามใจเรา

พ่อแม่ให้สิทธิ์เลือกโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนกวดวิชาเอง  

ท่านเป็นเพียงผู้จ่ายเงิน พอเรียนมัธยมท่านก็ให้ค่าเทอมและค่า 

ใช้จ่ายส่วนตัว โดยให้จัดการเรื่องเงินเอง วิธีนี้ยิ่งทำให้ตระหนัก 

ได้เองว่าพ่อแม่ลงทุนเพื่อเรามากแค่ไหน คิดว่าท่านคงอยากเลี้ยง 

ลูกให้เป็น คนที่ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้เอง

 (คุณ ค. มหาวิทยาลัยวาเซดะ) 

เสริมสร้างความเป็นตัวของตัวเองด้วยการให้อิสระเต็มที ่
– ให้ลูกตามหาสิ่งที่ชอบเอง

การปล่อยให้ลูกพิจารณาตัดสินเรื่องต่าง  ๆ  เองก่อให้เกิด 

ความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดเป็นของตนเอง หนังสือเล่มนี้ 

เน้นเรื่องน้ีเป็นบทเรียนสำคัญอันดับหนึ่ง การให้ลูกค้นหาตัวตน  

ค้นหาสิ่งท่ีสำคัญ ค้นหาสิ่งท่ีชอบ และการปลูกฝังให้ลูกสามารถ 

พิจารณาตัดสินเรื่องต่าง ๆ ได้นั้น สิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องปล่อยให้ 

ลูกค้นหาสิ่งที่เขาชื่นชอบอย่างอิสระ

ถ้าพ่อแม่เป็นคนกำหนดกะเกณฑ์ แล้วลูกทำตามไปเสีย 

ทุกเรื่อง สุดท้ายเขาจะกลายเป็นเด็กที่ยึดติดคนรอบข้าง ไม่ 

สามารถตดัสนิใจเองได้ คดิดว้ยตวัเองไมเ่ปน็ คอยแตจ่ะทำตามที่ 

คนอื่นบอก

 

จากแบบสอบถามดงักลา่ว คำตอบเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งด ู

ทีม่ผีูต้อบมากทีส่ดุคอื การให้อิสระเตม็ที ่ ตวัเองมสีทิธิต์ดัสนิใจเอง 

ทุกอย่าง ว่าอยากเรียนอะไรหรือจะเลือกเดินเส้นทางไหน
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ทุกคนต่างรู้คุณค่าจากการเลี้ยงดูแบบนั้น พวกเขาสัมผัส 

ความไว้วางใจท่ีพ่อแม่มีให้อย่างท่ีสุด รับมือทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา 

ในชีวิตได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองและสำนึกรับผิดชอบ

ดิฉันเองก็เช่นกัน ดิฉันรู้ซึ้งความสำคัญของ การไม่กำหนด 

ให้ลูกเรียนสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามใจพ่อแม่ แม้พวกท่านเคยให้ดิฉันเรียน 

สิ่งที่พ่อแม่ทั่วไปมักให้ลูกเรียน ประมาณ 5 - 6 อย่าง เช่น เปียโน  

ว่ายน้ำ และอื่น  ๆ แต่พวกท่านก็ให้ดิฉันตัดสินใจเองทุกอย่างว่า 

จะเรียนหรือไม่เรียนอะไร

ลูกสาวคนโตสองคนเปน็คนเอาจรงิเอาจัง ทัง้ยังกระตอืรอืรน้ 

ใฝ่รู้มาก ๆ ไม่ว่าให้เรียนอะไรก็เรียนทุกอย่างด้วยความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ส่วนลูกชายคนโตที่มักเอาแต่เล่นซน ก็พลอยได้รับ 

อทิธพิลจากพี ่  ๆไปดว้ย เทา่ทีจ่ำได ้ ลกูเร่ิมเรยีนบ้าง ดว้ยความคดิ 

ว่ามีหน้าที่เรียนก็ต้องเรียน 

 

แต่ที่แน่  ๆ  คนเราไม่อาจเรียนสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดได้นานนัก 

หรอก พอขึน้ชัน้ประถมแลว้ไดรู้้จากเพือ่น  ๆมากขึน้ วนัหนึง่ลกูชาย 

คนโตจงึวิง่หนา้ตาตืน่ราวกบัเพิง่คน้พบอะไรบางอยา่ง ตะโกนบอก 

ดิฉันว่า “แม่ เปียโนน่ะ ผมไม่ต้องเรียนหรอก!”

 

มานึกดูก็เป็นเรื่องตลกที่น่าอายอยู่เหมือนกัน เพราะดิฉัน 

ทำใหล้กูชายผูไ้มอ่ยากเรียนเปยีโนเชือ่เสยีสนทิวา่ “การเรยีนเปยีโน 

เป็นหน้าที่ของลูก ลูกต้องเรียนเปียโน” หลังจากวันนั้นลูกก็ไม่เข้า 

เรียน และภายหลังก็เลิกเรียน
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นอกจากน้ี ลกูชายคนโตยังเลกิเรยีนอยา่งอืน่อกี ซึง่ลว้นเปน็ 

วิชาทีด่ฉินัอยากใหล้กูเรยีน เพยีงเพราะตวัเองใฝฝ่นัไวว้า่ “อยากมี 

ลูกที่มีความสามารถพิเศษแบบนั้นแบบนี้” นั่นเอง

แตส่ำหรบัเดก็แลว้ เปน็ธรรมดาทีเ่มือ่รูส้กึวา่ถกูพอ่แมบ่งัคบั  

ไม่ว่าทำยังไง เขาก็จะปิดกั้น ไม่ยอมรับ 

 

ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถาม พบว่ามี 

ครอบครัวจำนวนมากที่ให้ลูกเลือกสิ่งที่อยากเรียนเองตั้งแต่เล็ก ๆ

ผลจากแบบสอบถามเผยว่า พ่อแม่ในครอบครัวดังกล่าว 

ปล่อยให้ลูกตัดสินใจเรื่องต่าง  ๆ  ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเรื่อง 

อื่น ๆ ทุกเรื่องเอง

เร่ืองท่ีเป็นด่านแรกของชีวิต เช่น การเลือกโรงเรียนและ 

โรงเรียนกวดวิชา เมื่อเทียบกับเด็กที่เติบโตมาโดยไม่ได้เลือกอะไร 

เอง กพ็บความแตกตา่งอยา่งชดัแจง้ คอื เมือ่ตอ้งกำหนดเสน้ทาง 

ชีวิตของตนเอง เด็กที่มีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเอง มีความพร้อม 

มากกว่าเด็กที่เติบโตมาโดยไม่ได้เลือกอะไรเอง

ครอบครัวของดิฉันโชคดีที่กลับลำหันมาเลี้ยงแบบให้อิสระ 

เต็มที่ตั้งแต่ชั้นมัธยม พอลูกขึ้นชั้นมัธยม เราก็ให้เขาตัดสินใจ 

เกือบทุกเรื่องเอง

ดิฉันให้ลูก  ๆ  เรียนกวดวิชาหรือจ้างครูมาสอนเสริมที่บ้าน 

เฉพาะวิชาท่ีลูกไม่ถนัด เมื่อใดท่ีลูกพิจารณาว่าจะเลิกเรียน ก็ให้ 

เลิกเรียนเลย  ซึ่งกลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างจากสมัย 

ประถมที่เรียนเพราะพ่อแม่บอกให้เรียน

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักชอบดูแลและจัดแจงให้ลูกไปเสียหมด จน 

กลายเปน็ความเคยชนิ แต ่การเชือ่มัน่ตวัลกูอยา่งมากและยอมรบั 
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การตดัสนิใจของลกูอยา่งเปดิกวา้ง ตา่งหาก คอืสิง่ทีส่ำคญัมากตอ่ 

การสร้างค่านิยมของตัวลูกเอง (ความตระหนักรู้ว่าสิ่งใดสำคัญกับ 

ตนเอง รู้ว่าตนเองชอบอะไร) 

ถ้าเราไม่ปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจเอง ก็เท่ากับ 

ลดิรอนความเปน็ตวัของตวัเองจากชวีติลกู อนาคตเขาจะกลายเป็น 

ผู้ใหญ่ที่ขาดภาวะผู้นำ ตัดสินใจเองไม่ได้ และไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า 

ตัวเองอยากทำอะไร

(2) สนบัสนุนใหลู้กต้ังเป้าหมาย – เดก็ทกุคนทุม่เทกบัสิง่ทีช่อบ

        คำตอบจากแบบสอบถาม

สิทธิ์ ในการเลือกก่อให้เกิดทักษะการตัดสินใจ
และความเป็นตัวของตัวเอง

พ่อแม่เลี้ยงฉันแบบปล่อยให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญของตัวเอง 

ที่บอกว่าปล่อยให้ตัดสินใจเอง หมายถึง ต้องลองตั้งสมมติฐาน 

และกำหนดเป้าหมายเอง เช่น ในอนาคตจะทำอะไร ฉันคิดว่า 

การได้ลองตั้งสมมติฐานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงหลาย  ๆ รูปแบบที่ 

อาจเกิดขึ้น แล้วกำหนดเป้าหมายเพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุด หรือ 

คิดตรกึตรองใหถ้ีถ่ว้นเพือ่ตดัสนิใจ ทำให้ฉนัพึง่พาตนเองได ้ ก่อให ้

เกิดทักษะการตัดสินใจและความสามารถคิดพิจารณา

 (คุณ อ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว)

พ่อแม่ให้ฉันสร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
พ่อแม่ให้โอกาสสร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมตามแบบของ 

ฉันเองอยา่งเตม็ทีเ่สมอ เมือ่ไดร้บัเงนิคา่ใช้จ่าย ทา่นใหฉ้นัอธบิาย 
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วา่ “ทำไมเงนิกอ้นนีจ้งึจำเปน็” “ตัง้ใจจะใชจ้า่ยเงนินีอ้ยา่งไร แลว้ 

ต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่” วิธีนี้ทำให้ฉันตัดสินใจได้เร็วขึ้น 

และรู้สึกมั่นใจการตัดสินใจของตัวเอง

(คุณ อ. มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ)

เมือ่คนเราไดก้ำหนดเปา้หมายเอง การพุ่งเปา้ความสนใจ 
จะต่างกัน – ไม่ยัดเยียดให้ลูกเรียนตามใจพ่อแม่

การเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง  

พ่ึงพาตนเองได้ ต้องเริ่มต้นด้วยการปล่อยให้ลูกกำหนดเป้าหมาย 

ของตัวเองก่อน เน่ืองจากเด็กทุกคนจะทุ่มเทพยายามให้ได้ตาม 

เป้าหมายที่ตัวเองอยากไปถึง

คำตอบจากแบบสอบถามนี้ทำให้เราได้ทราบว่า มีอีกหลาย 

ครอบครัวที่ให้ความสำคัญแก่การ ให้ลูกกำหนดเป้าหมาย

ครอบครัวของดิฉันก็เช่นกัน พอลูก  ๆ  ได้กำหนดเป้าหมาย 

เองว่าจะเดินไปทางไหน สมาธิและความตั้งใจเรียนให้ได้ตาม 

เปา้หมายนัน้กเ็พิม่สงูขึน้ เทยีบกบัตอนทียั่งไม่ไดก้ำหนดเป้าหมาย 

แลว้ราวกับเปน็คนละคนเลยทีเดยีว แมแ้ตล่กูคนทีเ่คยเรยีนหนงัสอื 

อย่างซังกะตายไม่มีเป้าหมาย ยังลุกข้ึนมาอ่านหนังสือเตรียมสอบ 

อย่างกระตือรือร้น เมื่อได้กำหนดเป้าหมายเองว่าจะสอบเข้าเรียน 

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจให้ได้เพื่อจะได้เป็นนักบัญชี

เมื่อลูกได้กำหนดเป้าหมายเอง เขาจะพยายามอย่างมาก  

เกินกว่าที่พ่อแม่จะจินตนาการได ้ ลูกคนสุดท้องมุ่งม่ันจนสอบเข้า 

มหาวิทยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ สมัยเรยีนอยู่ เพือ่น ๆ ลกู 

ที่นั่นเล่าว่า เขาอ่านหนังสือที่หอสมุดจนถึงดึกดื่นอยู่บ่อยครั้ง แต่ 

ช่วงที่ดิฉันบังคับให้เรียนเมื่อตอนยังอยู่ที่ญ่ีปุ่น กลับไม่เคยเห็นเขา 
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นั่งประจำโต๊ะเพื่ออ่านหนังสือสอบเองสักครั้ง ถึงได้บอกว่าเหมือน 

เป็นคนละคนเลย

พอสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เขา 

ก็ทำงานที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง หลังจากผ่านไปไม่ก่ีปี ก็บอก 

ดฉินัวา่จะเรยีนตอ่เพือ่เปน็ทนาย หลงัจากมุง่มัน่พยายาม เขากไ็ด ้

เป็นทนายที่นิวยอร์กภายในเวลาไม่นาน ความมุ่งมั่นพยายามนี้ 

เกิดขึ้นเองจากการฝ่าฟันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดเอง

แม้แต่ลูกชายคนโตที่เคยแอบพ่อแม่เล่นวิดีโอเกมจนถึงเช้า 

ตอนเรียนภาคบังคับก็โดดเรียนและแทบไม่ทำการบ้าน กลับมี 

สมาธิอ่านหนังสือสอบได้ราวกับเป็นคนละคน เม่ือตัดสินใจว่าจะ 

เรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจตอนอายุประมาณสามสิบโน่น

พอถามนอ้งชาย เขากเ็ลา่วา่ เปน็เพราะพีช่ายคดิจะเปลีย่น 

ไปทำงานกับบริษัทที่คนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจหมายตากัน  

จะทำงานที่บริษัทเดิมไปเรื่อย  ๆ  ก็ได้ แต่ทันทีที่กำหนดเป้าหมาย 

แล้ว เขาก็ไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรท้ังสิ้น เรื่องนี้พี่น้องต่างเป็น 

เหมือนกัน นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นเขามีความใฝ่ฝันแรงกล้า  

หนัมาตัง้ใจจดจ่ออ่านหนังสอืเตรียมสอบ รูส้กึวา่เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไร 

หลาย ๆ อย่างจากการไปเรียนต่างประเทศในครั้งนั้น

ส่วนลูกสาวคนรองผู้เกิดปีขาล ก่อนจะลงมือตั้งเป้าหมาย 

เรื่องงาน เขาก็ใช้ชีวิตสบาย  ๆ  ไปตามเรื่อง โดยทำงานที่องค์กร 

แลกเปลีย่นระหวา่งประเทศ วนัหยดุอยูบ่า้นหมดเวลาไปกบัการชม 

การแข่งขันเบสบอลทมีฮนัชงิไทเกอรส์ แตท่นัททีีก่ำหนดเป้าหมาย  

เขาก็แสดงพลังความตั้งใจจดจ่อราวกับเสือจ้องตะครุบเหย่ือ และ 

แล้วความฝันที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีการแข่งขันสูง 

มากในสมัยนั้นก็กลายเป็นจริง หลังจากเตรียมตัวมาปีกว่า ๆ 
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ลูก ๆ ของดิฉันไม่ใช่เด็กที่มีความเก่งกาจหรือมีพรสวรรค์แต่ 

อย่างใด ถ้าบอกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความพยายามก็ดูจะยกยอ- 

ปอปัน้กันเอง แตค่วามจรงิแลว้ลกู  ๆไดแ้สดงพลงัความทุม่เทมุง่มัน่ 

เกินคาด เพื่อสิ่งที่มุ่งหมายเอาไว้ด้วยตัวเองนั่นเอง

ถ้าเป็นไปได้ควรยกเลิกการเรียนพิเศษทั้งหมดที่พ่อแม่บังคับ 

เพยีงเพราะตวัเองอยากใหล้กูเรยีน แลว้เริม่นบัหนึง่ใหม่ โดยลงทนุ 

ด้านเวลา ช่วยกันมองหาสิ่งที่ลูกอยากเรียนอย่างแท้จริงจะดีกว่า  

เพราะการไดก้ำหนดเปา้หมายเองจะชว่ยดงึความเปน็ตวัของตวัเอง  

และความสามารถพึ่งพาตนเองที่มีอยู่ในตัวของลูกได้

(3) จงยอมรับปณิธานและเส้นทางที่ลูกเลือก 

– ปล่่อยให้ลูกตกลงปลงใจเรื่องสำคัญ

คำตอบจากแบบสอบถาม

การยอมรับของพ่อแม่มีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวตนของฉัน
ในวันนี้

ฉันคิดว่าแนวทางการเลี้ยงดูแบบเคารพความคิดเห็นของฉัน 

ตั้งแต่เด็กตลอดจนถึงมัธยม ได้สร้างให้ฉันเป็นอย่างที่เป็นอยู่ใน 

ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยเด็ก พวกท่านคอยสนับสนุนให้ 

ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีฉันสามารถเลือกทุกสิ่งที่ชอบได้ แล้วสำนึก 

รับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตนเองก็เกิดขึ้นมาเอง

(คุณ ม. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

ไว้วางใจให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญ เสริมสร้างพลังการคิด
พ่อแม่เชื่อมั่นให้ฉันตัดสินใจเรื่องสำคัญ รวมถึงกำหนด 
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เส้นทางอนาคตเอง “เร่ืองของตัวเอง เรากำหนดเอง” ฉันคิดว่า 

คำพูดนี้หล่อหลอมให้ฉันเป็นตัวเองอย่างในวันนี้

เช่น  ฉันได้เลือกเองว่าจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไหน  

พอเลือกแล้วพ่อแม่ก็เพียงแต่เห็นด้วย ความจริงฉันก็ต้องการ 

คำแนะนำจากพ่อแม่ แต่พวกท่านบอกแค่ว่า “คิดเอาเอง เลือก 

อะไรก็ตามที่ลูกจะไม่เสียใจทีหลัง”

 (คุณ อ. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว) 

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา ให้เขารับผิดชอบเอง
ฉันยังรู้สึกขอบคุณจนทุกวันนี้ ที่พ่อแม่ให้ฉันเลือกเส้นทาง 

อย่างอิสระได้เอง ท่านให้เลือกเรียนทุกอย่างเองตั้งแต่ยังเด็ก  

ทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนมัธยม เลือกเองว่าจะเรียนสายวิทย์ 

หรือสายศิลป์ จะเข้ามหาวิทยาลัยไหน คณะอะไร พ่อแม่ไม่เคย 

ออกคำสั่งเลย

ถึงรู้ว่าเสี่ยง แต่ท่านก็ตัดใจให้ลูกเลือกเองตามความพอใจ 

แล้ว ให้ลูกรับผิดชอบการตัดสินใจเอง ฉันว่าวิธีนี้ทำให้เด็กคิดและ 

ลงมือทำเพื่ออนาคตของตัวเองอย่างจริงจัง

 (คุณ อ. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

การยัดเยียดจะทำใหช้วีติของลกูลม้เหลว – “ความเศรา้เสยีใจ”  

จะติดตัวลูกไปตลอด

พ่อแม่ผู้ปกครองต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากที่จะปล่อยให ้

ลูกตัดสินใจเร่ืองสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคต สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือ 

การให้ข้อมูลลูกประกอบการพิจารณาตัดสินใจ แล้วยอมรับความ 

คิดเห็นของลูกในท้ายที่สุด

นักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือทำแบบสอบถามนี้ ล้วนแต่เป็น 

ผู้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งสิ้น คำตอบที่ได้ทำให้ 
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ทราบว่า ครอบครัวจำนวนมากเปิดโอกาสให้ลูกกำหนดทางเดิน 

ชีวิตเอง อีกด้านหนึ่ง เท่าท่ีดิฉันทราบคือ มีวัยรุ่นหรือวัยทดลอง 

อีกหลายคนดำเนินชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย และถูกปฏิเสธความ 

คิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับทางเลือกในชีวิต

เด็กจะสูญเสียพรสวรรค์หรือความสามารถบางอย่างไป 

เมื่อถูกยัดเยียดด้วยสิ่งที่ไม่ปรารถนา เมื่อเป็นเช่นนั้น ความรู้สึก 

เจ็บปวดและแค้นเคืองพ่อแม่ก็จะเลือนหายไปได้ยาก

สึโตมุ  (นามสมมติ)  เป็นอีกคนที่ดิฉันรู้จักดีตั้งแต่ยังเล็ก  

เขาเกิดมาพร้อมภาระหนักอึ้งคือการรับช่วงบริหารโรงพยาบาล 

ขนาดใหญ่ในฐานะทายาทรุ่นที่สามของครอบครัว เรามีโอกาส 

ได้พบกันเป็นคร้ังคราว เขาเป็นเด็กเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มี 

มารยาทดีเน่ืองจากได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดี แถมยังขยัน 

และว่าง่าย เป็นที่รักของทุกคน

แม่ของสึโตมุเป็นคุณแม่แถวหน้าในบรรดาคุณแม่ที่นิยม 

ผลักดันเร่ืองการเรียนของลูก ต่อให้แม่ทุ่มเทเรื่องการเรียนของลูก 

สักแค่ไหน แต่คนที่ต้องลงมือจริง ๆ ก็คือตัวลูกเอง ดิฉันไม่ทราบ 

ว่ามีข้อผิดพลาดที่ตรงไหน ปรากฏว่าสึโตมุสอบไม่ติดทั้งโรงเรียน 

มัธยมศึกษาอันดับหนึ่งและอันดับสองที่ได้เลือกเอาไว้

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็พลาดคณะ 

แพทยศาสตร์สามปีติดต่อกัน ไม่แน่ใจว่าเขาได้เลือกคณะตาม 

ความตั้งใจของตนเองหรือไม่

ดูเหมือนความท้าทายในชีวิตได้จบลงพร้อมความล้มเหลว 

สิน้เชงิ ไดข้า่ววา่เขากลายเปน็คนทีส่ญูเสยีเปา้หมายในชวีติไปเลย  

ปจัจยัอะไรท่ีทำให้เดก็เฉลยีวฉลาดและมคีวามพยายามอยา่งสโึตม ุ
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ต้องเป็นแบบนั้น ถ้าไม่ใช่ความเคร่งครัดเข้มงวดและยัดเยียดสิ่งที่ 

เจ้าตัวไม่ต้องการในระดับที่มากจนเกินไปจากแม่

ดิฉันเข้าใจว่าแม่ก็คงมีเหตุผลของตัวเอง แต่สุดท้ายเม่ือเร่ือง 

กลายเป็นเช่นนี้ก็มีแต่เสียกับเสีย ไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลย

ยงัมอีีกตวัอย่างคอืเร่ืองของเอม ิ (นามสมมต)ิ เพือ่นของดฉินั 

เอง เธอเติบโตมาจากครอบครัวท่ีมีพ่อคอยเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด  

ยื่นคำขาดว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น 

แต่เธอไม่สนใจจะเป็นแพทย์แม้แต่น้อย เธอสอบเข้าคณะแพทย- 

ศาสตร์สำเร็จในปีที่สอง แต่หลังจากนั้นไม่นานก็ออกจากมหา- 

วิทยาลัยแล้วเริ่มทำงาน

เธอสร้างครอบครัวของตัวเอง แม้เป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่ม ี

ปัญหาอะไร แต่เนื่องจากเธอมีพรสวรรค์ด้านศิลปะ และคิดว่า 

ทีผ่า่นมาตวัเองควรยนืกรานสอบเขา้มหาวทิยาลยัศลิปะใหไ้ดถ้งึจะ 

ตอ้งมปีากเสยีงกับพอ่ จนทุกวนันีเ้ธอก็ยังรูส้กึทัง้เสยีดายและเสยีใจ  

เธอเล่าว่าตัวเองเสียความรู้สึกกับพ่อ

 

ครอบครัวของดิฉันก็เช่นกัน พ่อแม่ยัดเยียดให้ลูกเรียนนั่น 

เรียนนี่ตั้งแต่เล็ก โชคยังดีท่ีเราเปลี่ยนแนวทางเลี้ยงดูเมื่อลูก  ๆ  

เข้าเรียนชั้นมัธยม หันมาให้ลูกพิจารณาตัดสินใจและรับผิดชอบ 

ทุกอย่างเอง

เราเลิกยัดเยียดเรื่องการเรียนท่ีเคยทำกับลูกตั้งแต่อยู่  

ชั้นประถม พอขึ้นชั้นมัธยมดิฉันก็ไม่ไปยุ่งกับเรื่องเรียนและการ 

ตัดสินใจของลูกเลย ตอนนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่า “ฉันให้อิสระ 

ลูก ๆ เต็มที่” แต่ไม่ใช่ว่าดิฉันเชื่อใจลูก ๆ ไปเสียทุกเรื่อง

การได้คลุกคลีใกล้ชิดลูก  ๆ  ทำให้ตระหนักว่า ตัวเองชักจะ 
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ตกยุค ไล่ตามข้อมูลข่าวสารไม่ทันเหมือนเด็กสมัยนี้ ถ้ายังจู้จี้ 

กับการตัดสินใจของลูก  ๆ  มากเกินไปจะกลายเป็นฉุดรั้ง ยิ่งทำให้ 

วุ่นวายและเสียเวลาเสียมากกว่า

 

ดิฉันเริ่มสำนึกได้ว่า  “เรื่องท่ีพ่อแม่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ก็ให้ 

ลูกพ่ึงพาตนเอง” “เรื่องใด  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับลูก หากรู้สึกว่าเราทำ 

ผิด ให้ยอมรับและยกเลิกทันที”  เพราะไม่มีเรื่องใดจะฝังลึก 

ในใจลูกได้เท่ากับพ่อแม่ขัดขวางอนาคตแบบที่ฝัน ทั้ง  ๆ  ที่พ่อแม่ 

ไม่รู้จักโลกและก้าวไม่ทันยุคสมัยอีกแล้ว

สรุปว่า  สิ่งหนึ่ง ท่ีครอบครัวของบรรดานักศึกษาเก่ง  ๆ  

ส่วนมากมีเหมือนกันคือ “พ่อแม่ไม่ยัดเยียดให้เรียน ไม่บังคับว่า 

จะให้เป็นอะไร” นั่นเอง

2 ส่งเสริมและสนับสนุน โดยไม่ช่วยเหลือมากเกินไป

(4) ถึงจะยอมรับตัวตน แต่ก็ให้คำแนะนำเพียงพอ 

– การปล่อยตามใจเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้ลูกเติบโต

    คำตอบจากแบบสอบถาม

ถ้าให้อิสระมากเกินไปก็เท่ากับละเลย
พ่อแม่เลี้ยงดูฉันแบบปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง แต่ไม่ค่อย 

ให้คำปรึกษาอะไร ไม่ต่างกับการปล่อยปละละเลยสักเท่าไหร ่ ถ้า 

ย้อนเวลากลับไปได้ ฉันอยากได้คำแนะนำ แนวคิด ทักษะ และ 

ความรู้สำหรับการเป็นผู้ใหญ่ในสังคมจากท่านบ้าง

 (คุณ น. มหาวิทยาลัยโตเกียว) 
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อยากให้พ่อแม่ชี้แนะตักเตือนก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ ่ๆ 
ฉันโตมากับการเลี้ยงดูแบบปล่อยอิสระ ตัดสินใจเรื่องใน 

อนาคตทุกเรื่องเอง เช่น ตอนจบมัธยมปลาย พ่อแม่ให้ค่าเทอม 

ที่ต้องใช้สำหรับการเรียนตลอดสี่ปีในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่าย 

ส่วนตัวมาส่วนหนึ่ง ให้ฉันเก็บและใช้จ่ายเอง แต่ฉันคิดว่าการ 

ตัดสินใจเรื่องใหญ่  ๆ  ในอนาคตอาจผิดพลาดได้ง่ายและอาจเป็น 

เรื่องใหญ่ด้วย ถ้าย้อนเวลากลับไปสมัยเรียนประถมและมัธยมได้ 

อยากให้พ่อแม่ชี้แนะและบอกกล่าวบ้าง

 (คุณ ฮ. มหาวิทยาลัยโทโฮคุ)

รู้สึกไม่พอใจที่พ่อแม่ยืนกรานว่า “ตัดสินใจเอาเองสิ”
แนวทางการเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่า  

“โตแล้ว คิดเอาเองสิ” ฉันเริ่มเรียนกวดวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยม ฉัน 

คิดจะเรียนเอง พ่อแม่ไม่ได้บังคับ ทุกเรื่องในชีวิตก็เป็นอย่างนี้ 

เหมือนกัน ฉันต้องคิดและตัดสินใจเอง จำได้ว่ารู้สึกหนักใจมาก 

ตอนเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ลองปรึกษาพ่อแม่ ท่านก็บอกเพียงว่า “ตัดสินใจเอาเองสิ”  

หรอืไม่กเ็ป็นคำพดูทีไ่ดย้นิแลว้รูส้กึวา่ ไม่นา่ถามเลย นกึย้อนแลว้ 

อยากให้ท่านให้คำแนะนำกันสักหน่อย

 (คุณ ม. มหาวิทยาลัยจูโอ)

“ปล่อยตามใจ” กับ “ปล่อยปละละเลย” น้ันต่างกัน – คำแนะนำ 
ของพ่อแม่จะเป็นประโยชน์เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ตามที่กล่าวไปแล้วว่า หลักพื้นฐานการเสริมสร้างความเป็น 

ตัวของตัวเอง คือ การยอมรับความคิดเห็น ให้เด็กตัดสินใจและ 

เลือกได้อิสระว่าจะเรียนอะไร เรียนที่ไหน หรือแม้แต่มีเป้าหมาย 

แบบไหน แน่นอนว่าถึงอย่างไร “การปล่อยตามใจ” ก็ไม่เหมือนกับ  
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“การปล่อยปละละเลย” 

ถ้าจู่  ๆ  เราปล่อยให้เด็กไร้เดียงสา ไม่มีทั้งข้อมูลและความ 

คิดอ่าน ตัดสินใจเองโดยไม่ให้คำแนะนำอะไรเลย เราก็ไม่อาจ 

คาดหวังว่าเด็กคนนั้นจะตัดสินใจได้ถูกต้อง หลาย  ๆ  คนก็ตอบ 

แบบสอบถามเชน่กนัวา่ การปลอ่ยตามใจกับการปลอ่ยปละละเลย 

ไม่เหมือนกัน

การคอยเลือกสิ่งที่คิดว่าดีสำหรับลูก แล้วพ่อแม่ป้อนให้ลูก 

นั้นดูเป็นเร่ืองง่ายและประหยัดเวลามาก แต่วิธีการเช่นนี้ไม่อาจ 

ทำให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตนเองได้

อีกด้านหนึ่ง การปล่อยให้ลูกตัดสินใจเองทุกอย่าง โดย 

ปราศจากคำแนะนำในฐานะผู้ปกครอง อาจดีเสียกว่าการเลี้ยงดู 

แบบประคบประหงมมากเกินไปก็ได้

อย่างไรก็ตาม คำตอบจากแบบสอบถามบอกเราว่า มี 

นักศึกษาจำนวนมากไม่พอใจ เช่น “ตอนเด็ก  ๆ  พ่อแม่ไม่สอน 

อะไรเลย ต้องลำบากทำเองตั้งหลายเรื่อง” “อยากให้พ่อแม่ช่วย 

สอนอะไรให้มากกว่านี้หน่อย” ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องปรับ 

เปล่ียนตัวเอง ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นผู้ปกครองที่ละเลยการ 

เลีย้งดลูกู หากพอ่แมม่คีำแนะนำทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ 

และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลแล้วละก็ จะมีเด็ก  ๆ  ที่มองการณ์ไกล 

และเลือกเป็นเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียว

ท่ีบา้นของดฉินั เราไมค่อ่ยใหค้ำปรกึษาแบบลงรายละเอยีด 

สักเท่าไหร่ สามีเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางเท่านั้น

สมยัลกู  ๆยงัเลก็ เขาคอยพดูเสมอวา่ “โตเป็นผูใ้หญ่ พฒันา 

ตนเอง ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น” คำว่า  “โต”  ของเขามี 
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เป้าหมายเป็นนายกรัฐมนตรีแฝงอยู่ด้วย ทำให้ดิฉันรู้สึกได้ว่าลูก ๆ  

ประหวั่นพร่ันพรึงเรื่องอาชีพในอนาคต จะเป็นนั่นได้หรือเปล่า  

เป็นนี่ได้หรือเปล่า พ่อจะพึงพอใจหรือไม่

นอกจากนี้สามียังชอบบอกลูก  ๆ  ว่า  “ทำงานแค่พอกิน  

ทำงานแค่สมกับเงินเดือนที่ได้รับ แบบนั้นมันน่าเบื่อ คนที่ไม่ 

ทำงานอย่างท่ีตัวเองฝันจะต้องเสียใจภายหลัง” อาจเป็นคำพูด 

ค่อนข้างเกินจริง แต่สิ่งที่เขาพูดเป็นเสมือนป้ายบอกทางตรง 

ทางแยกชีวิตของลูกได้โดยไม่คาดคิดมาก่อน

หลายปีต่อมา ลูกชายคนสุดท้องท้าทายหลายอย่างที่ดิฉัน 

ไม่อาจเข้าใจได้ เช่น ปฏิเสธเงินเดือนอัตราสูงที่สถาบันการเงิน 

ต่างประเทศเสนอให้ และตัดสินใจเริ่มเรียนหลักสูตรทนายความ  

เม่ือมาถึงทางแยกของชีวิตที่ต้องตัดสินใจเลือก ลูกยึดหลักการ 

ที่ว่า “โตเป็นผู้ใหญ่ พัฒนาตนเอง ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ 

ผู้อื่น” ที่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นหลักคิดที่ถูกต้องเสมอ

เม่ือมองจากมุมของดิฉันผู้ยึดถือความเป็นจริงอย่างสุดโต่ง  

คำพดูของสามเีหมอืนเปน็เร่ืองเพอ้ฝนัลม  ๆแลง้ ๆ ฟงัเกนิจรงิเสยีจน 

ลูก ๆ ที่ไร้เดียงสาไม่น่าจะเข้าใจได้ แต่กลับผิดคาด ทุกวันนี้ดิฉัน 

คิดว่า ท่ีสามีพูดไว้ก็ไม่สูญเปล่า ความฝันและความหวังเป็นเสมือน 

ลูกโป่งที่เรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงไว้ให้ลอยสูง ไม่ให้ร่วงลงดิน

การเป่าลมแห่งความฝันและความหวังใส่ลูกโป่งแห่งชีวิต 

ของลูก จะนำไปสู่มุมมองที่กว้างไกล ช่วยให้เด็กมีจุดมุ่งหมาย 

และคิดอ่านเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น
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เมื่ออยากเล่าอะไรให้ลูกฟัง ก็เล่าไปโดยไม่ต้องพะวงเรื่อง 

อายุของลูกมากนัก ระหว่างที่ฟัง แม้ลูกอาจไม่เข้าใจสิ่งที่คุณ 

อยากบอกทั้งหมด หรืออาจรู้เพียงคร่าว  ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป  

ลูกอาจหวนนึกถึงเร่ืองน้ันขึ้นมาพิจารณาใหม่และทำความเข้าใจ 

ได้เอง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ อย่าผัดผ่อนปล่อยเวลาเนิ่นนานจนพลาด 

โอกาสที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ลูกก็พอ

(5) เสนอตัวเลือก แต่สุดท้ายจงปล่อยให้ลูกเลือกเอง 

– เสริมสร้างความสามารถตัดสินใจด้วยการเลือกเอง

        คำตอบจากแบบสอบถาม

ชี้ ให้เห็น “ความเป็นไปได้” แต่ไม ่“บังคับ” เด็ดขาด
พ่อแม่ไม่เคยบังคับอะไรเลย เพียงชี้ให้เห็นอย่างเป็นรูป- 

ธรรมว่า เมื่อทำหรือไม่ทำจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรได้บ้าง แล้วให้ 

ฉันเป็นคนตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจเองทำให้คิดว่าตัวเองน่าจะทำเรื่องอื่น 

ได้เช่นกัน และใฝ่หาความเป็นไปได้ด้วยตัวของฉันเอง

 (คุณ ค. มหาวิทยาลัยเคโอ)

ช่วยแสวงหา “ข้อมูล” เพื่อประกอบการคิดพิจารณา
สิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นตัวของตัวเองคือ “การ 

ปล่อยให้เด็กเลือกเองจากตัวเลือกหลากหลายที่เสนอให้”

เมื่อต้องเลือกเรื่องสำคัญเร่ืองหนึ่ง พ่อแม่จะเสนอตัวเลือก  

มาให้เยอะ ๆ แล้วให้ฉันเลือกเอง เช่น ตอนเลือกโรงเรียนกวดวิชา 

พอ่แมจ่ะหาขอ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีนกวดวชิามาใหห้ลาย  ๆแหง่ บอก 
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ด้วยว่าหลักสูตรเป็นอย่างไร แล้วก็ถามอยู่หลายครั้งว่า “ทำไมถึง 

อยากไปเรียนกวดวิชา” และให้ฉันเลือกที่เรียนเอง

แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเช่นนี้ทำให้ฉันมองสิ่งต่าง ๆ ได้ตาม 

ความเป็นจริง และยังแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ด้วย

 (คุณ ท. มหาวิทยาลัยเกียวโต) 

เสนอตัวเลือกที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตัว –  พ่อแม่ 
สามารถรวบรวมข้อมูลได้มากกว่าลูกหลายเท่า

การสนับสนุนให้เด็กเล็กตัดสินใจเองนั้น ควรมุ่งไปที่การ 

สื่อสารตามความเป็นจริง  แล้วจึงให้เด็กเลือกจากตัวเลือกที่ 

หลากหลาย

กรณีเดก็เลก็ เชน่ เดก็ประถม สว่นใหญพ่อ่แมจ่ะหาขอ้มลู 

ต่าง  ๆ  ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณได้ดีกว่า หากพ่อแม่รวบรวม 

ข้อมูลตามลกัษณะนสิยั ความสามารถ และโอกาสของลกู จะได้ 

ผลดีกว่าปล่อยให้ลูกจัดการเอง

ผลจากแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาจำนวน 

มากกล่าวว่า กรณีเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา พ่อแม่ควร 

รวบรวมข้อมูลมาเสนอ แล้วให้ลูกตัดสินใจเลือกเอง

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาจะนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมกับลูกมาก 

ที่สุด ครอบครัวของดิฉันเคยจับลูกเรียนเปียโนด้วยเหตุผลที่ว่า 

อยากให้ลูกเล่นเปียโนได้ เคยจับลูกไปเรียนคัดลายมือเพราะ 

พ่อแม่ลายมอืแยท่ัง้คู ่ หรอืแมแ้ตใ่หล้กูทกุคนไปเรยีนวาดรปู เพยีง 

เพราะต้องการให้ห้องเรียนสอนวาดรูปของเพื่อนตัวเองคึกคัก  

เหตุผลทั้งหมดที่ให้ลูกไปเรียนล้วนแต่มาจากความต้องการของ 

พ่อแม่เป็นหลัก

เรื่องกิจกรรมเสริมอื่น  ๆ เช่น เรียนว่ายน้ำ เรียนคำนวณ 
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ด้วยลูกคิด และเรียนเบสบอลก็เช่นกัน ลูกสาวทั้งสองคนไปเรียน 

จนจบหลักสูตรโดยดีและมีพัฒนาการ ขณะที่ลูกชายทั้งสองคน 

ทยอยเลิกเรียนไปทีละอย่างสองอย่าง จนเหลือแต่เรียนว่ายน้ำ 

อย่างเดียว

ครอบครัวของดิฉันตัดสินใจผิดที่ให้ทั้งลูกชายและลูกสาว 

เรียนกิจกรรมเสริมอย่างเดียวกัน ทั้งที่ตัวตนพวกเขาแตกต่างกัน  

(ลูกสาวทำไดด้กีวา่) เปน็เพราะเราตัดสนิลว่งหนา้วา่ ถ้าใหล้กูชาย 

ตัดสินใจเองว่าจะเรียนหรือไม ่ เขาจะไม่เรียนแน ่ๆ นั่นเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากเจ้าตัวเลือกเรียนเอง ถึงเลิกเรียน 

กลางคัน เราก็ยังจะได้สอนเขาเรื่องความพยายาม สำนึกรับผิด- 

ชอบ และการพิจารณาตัดสินให้รอบคอบได้ ไม่ใช่ยัดเยียดให้ 

เรียนโดยไม่คำนึงถึงตัวผู้เรียนอย่างนี้

ในเม่ือถูกบังคับให้เรียนท้ัง  ๆ ท่ีตัวเองไม่สมัครใจเช่นน้ี สุดท้าย 

ลูกชายก็เลยหมดสนุกและไม่ได้บทเรียนอะไรเลย

การให้เดก็เลก็หาขอ้มลูเองคงยากเกนิไป แตห่ากพอ่แมใ่สใ่จ 

หาข้อมูลให้มากพอ เพื่อให้ลูกได้คิดพิจารณา ตัวเลือกที่มีและ 

การปล่อยให้เลือกจะกลายเป็นบทเรียนเสริมสร้างความสามารถ 

พิจารณาตัดสินใจให้เขา

การยอมรบัตวัตนของลกูกบัการผลกัภาระใหล้กูไม่เหมือนกัน  

ดิฉันเองต้องคอยเตือนตัวเองไปด้วยว่า คนเป็นพ่อแม่ควรแบ่งให้ 

ชัดเจนว่าการกระทำแบบใดคือการละเลยความรับผิดชอบ แบบไหน 

คอืการใหค้ำปรกึษา และแบบไหนจงึกลายเปน็การบงัคบัเรยีกรอ้ง  

ดิฉันอยากให้พ่อแม่ทุกคนคอยตระเตรียมตัวเลือกเมื่อลูกอาจ 

ต้องการความช่วยเหลือ แล้วปล่อยให้ลูกพิจารณาตัดสินใจเอง 
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อีกด้านหนึ่ง หากตัวเลือกและคำแนะนำของพ่อแม่ถาโถม 

มากเกินไป สิ่งท่ีจะเกิดตามมาคือ พ่อแม่จะติดกับดักการปกป้อง 

ลูกแบบเกินพอดี ความสมดุลระหว่างการปล่อยปละกับการ 

ประคบประหงม คือช่วงเวลาที่ลูกเข้ามาขอคำแนะนำจากพ่อแม่ 

นั่นเอง

(6) ไม่เลี้ยงอย่างประคบประหงม  –  สร้างสมดุลระหว่างการ 

ประคบประหงมกับการปล่อยปละละเลย

        คำตอบจากแบบสอบถาม

ปล่อยๆ ลูกบ้างก็ได้
เรือ่งทีฉ่นัอยากใหพ้อ่แมป่รบัปรงุคอื เมือ่ใจดเีกนิไปบอ่ยเขา้  

ลูกอาจเคยตัวกับเรื่องน้ันเสียจนไม่รู้จักเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้ 

เรยีนรูค้วามทุม่เทและความจรงิจงั ฉนัอยากบอกวา่บางทกีารปลอ่ย 

ลูกบ้าง ไม่ต้องไปสนใจมาก ก็ช่วยให้เขาเรียนรู้ที่จะเติบโต

 (คุณ ค. มหาวิทยาลัยโตเกียว) 

ถ้าพ่อแม่คอยทำให้ทุกอย่าง ลูกจะพลาดโอกาสฝึกฝน 
และเรียนรู้

พ่อแมค่อยประคบประหงม ดแูล และปกปอ้งฉนัมากเกนิไป  

ต้ังแต่เด็ก ไมว่า่จะเตรยีมตวัไปทศันศกึษาหรอืกรอกเอกสารสำคญั  

ทา่นกค็อยทำให้ทกุอยา่ง ฉนัจงึไมก่ลา้ลงมอื และทำอะไรไมค่อ่ย 

ได้ เรื่องนี้ทำให้ฉันตระหนักว่า ถ้าพ่อแม่คอยทำทุกอย่างให้ ลูก 

ก็จะไม่ได้ฝึกตัวเอง

 (คุณ อ. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียว)
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มโีอกาสพบความลม้เหลวหลากหลายแบบ – ความลม้เหลว 
คือโอกาสการฝึกตัวเองให้มีไหวพริบ

การปล่อยอิสระเต็มที่ในแบบที่ไม่มีความช่วยเหลือและ 

คำแนะนำจากผู้ปกครองเลย คือการปล่อยปละละเลย ไม่สนใจ  

แต่ถ้าผู้ปกครองคอยทำอะไรต่อมิอะไรให้เสียทุกอย่าง เด็กก็จะ 

กลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลย ดังนั้น พ่อแม่ต้องรักษาสมดุล 

ระหว่างการเล้ียงดูแบบประคบประหงมกับการเล้ียงดูแบบปล่อยปละ 

ละเลยมากเกินไปให้ได้

แม้จะให้คำแนะนำคนอื่นเช่นนี ้ แต่ดิฉันเองก็เป็นแม่ที่เลี้ยง 

ลูกแบบประคบประหงมมาก่อน สมัยเด็กเม่ือลูกชายคนโตไปเข้าค่าย  

เพ่ือน ๆ ช่วยกันทำอะไรต่อมิอะไร แต่ลูกชายดิฉันไม่รู้จะช่วยอะไร 

สว่นใหญจ่งึไดแ้ตม่อง เขากลบัมาบน่วา่ ดฉินัดแูลเขามากเกนิไป 

จนรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่เป็น

อีกเร่ืองหนึ่งคือสามีช่วยเขาย้ายบ้าน ลูกชายโกรธที่พ่อแม่ 

คอยทำทุกอย่างให้มากเกินไป จนเขาเป็นคนที่ทำอะไรเองไม่เป็น 

ไม่รู้ว่าควรเริ่มจากอะไร

เมื่อพ่อแม่คอยทำทุกอย่างแทนลูก อาจแก้ไขปัญหาให้ 

ลุล่วงไปได้เรียบร้อย แต่ในระยะยาวจะเกิดผลเสียแก่ตัวลูกเอง  

เวลาลูกไปทัศนศึกษาหรือเข้าค่ายพักแรมช่วงประถมปลาย ดิฉัน 

ก็คอยเตรียมกระเป๋าให้ลูกเหมือนอย่างที่เคยทำมาตลอด ครั้งหนึ่ง 

ลูกสาวคนรองพูดกับดิฉันว่า “เรื่องแค่นี้ยังไม่ยอมให้ทำเอง แม่ 

ตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนแบบไหนกันเนี่ย ยังไงแม่ก็ทำให้ตลอด 

ไปไม่ได้หรอก” นึกถึงตอนนั้นแล้วดิฉันก็รู้สึกอึ้ง

ท่ีทำอยา่งน้ันมาตลอดเพราะเหน็วา่เราทำใหเ้รว็กวา่ปลอ่ยให ้

ลูกทำเอง ยิ่งไม่มีเวลา ดิฉันยิ่งจัดการทุกอย่างให้เอง พอลองมา 
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นึกดูตอนนี้กลับรู้สึกว่า ปล่อยให้ทำเองก็คงไม่ได้เสียเวลาอะไร 

ขนาดนั้น ถ้าลูกทำอะไรเป็นเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง ดิฉันเองจะได้ 

ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง แต่ 

ตอนนั้นดิฉันยังคิดไม่ได้

ปัญหาใหญ่ที่สุดของการเลี้ยงดูแบบประคบประหงม คอย 

ทำให้ลูกไปเสียทุกเรื่องคือ ตัดโอกาสที่ลูกจะเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  ผ่าน 

ความผิดพลาดล้มเหลว ทักษะบางอย่างต้องเรียนรู้จากความ 

ผิดพลาดและต้องลงมือทำเอง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เด็กเรียนรู้ 

ผา่นกจิกรรมเลก็  ๆนอ้ย  ๆในชวีติประจำวนัได ้ แตด่ฉินักลบัไม่ปลอ่ย 

ให้ทำ 

แบบสอบถามหัวข้อนี้มีผู้ตอบตรงกันว่า อุปสรรคของการ 

ส่งเสริมให้เกิด  ไหวพริบ ความเป็นตัวของตัวเอง ความกล้า 

แสดงออก คือการเลี้ยงดูแบบประคบประหงมและการแทรกแซง 

ก้าวก่าย จึงมีคำกล่าวท่ีว่า ความรักความอาทรที่แท้จริงต้องมี 

ความเคร่งครัดด้วย

ความรักอย่างผิด  ๆ  ที่พ่อแม่มีต่อลูกจะคอยฉุดรั้งไม่ให้เขา 

เติบโต อะไรที่ควรทำได้ก็จะทำไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดข้ึนคือ  

ทกุวนันีล้กูชายกย็งัทำความสะอาดบา้น ซกัผา้รดีผา้ ชว่ยงานบา้น 

อะไรไม่ได้เลย

�������������������������� P.3-125.indd   44 11/28/17   2:46:09 PM



คิม มูกี และคุณพัมป์กิ้น

45

3 ปลูกฝังความเป็นตัวของตัวเอง

(7) เคารพความแตกต่างของบุคคล 

– สอนให้รู้ว่าไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้

    คำตอบจากแบบสอบถาม

อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปตามกระแสต่างๆ รอบตัว
พ่อแม่บอกเสมอว่าต้องให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกของตัวเอง 

และส่ิงท่ีตัวเองอยากทำ ฉันเคยหลงตามกระแสสังคม เกือบ 

สูญเสียความเป็นตัวเองจนพ่อตำหนิ ท่านให้ยึดตัวเองเป็นหลัก 

เสมอ เราต้องมีความเป็นตัวเองมากพอจะควบคุมสิ่งต่าง  ๆ  รอบ 

ตัว ฉันจึงคอยนึกถึงคำนี ้ ดึงตัวเองให้กลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ได้เอง

 (คุณ ค. มหาวิทยาลัยวาเซดะ)

จะทำอะไรจงคิดเอง ทำสิ่งที่ควรทำ อย่าลอกเลียนคนอื่น 
พ่อบอกให้ฉันคอยคิดเองว่าตอนนี้ควรจะทำอะไร พ่อหันมา 

ใชว้ธินีี ้ เพราะกอ่นหน้านัน้ตอนเดก็ ๆ ฉนัคอยตามเพือ่น เหน็เพือ่น 

ทำอะไรก็ทำตามจนพอ่ด ุ ฉนัเกือบจะตอ่ตา้น ไมย่อมทำตามทีท่า่น 

บอก แต่ฉันยังมีแม่คอยให้คำแนะนำอยู่ข้าง  ๆ ตอนนี้ฉันเป็น 

ตัวของตัวเอง คิดได้อย่างชัดเจนและลงมือทำเอง ต้องขอบคุณ 

พ่อมากเลย

 (คุณ อ. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

อย่ากลัวที่จะแตกต่าง
พ่อแม่บอกว่า อย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับแนวคิดเดิม  ๆ  

ทา่นสอนใหฉ้นัใหค้วามสำคญัแกผ่ลลพัธท์ีม่าจากการคดิเอง และ 
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แนะว่าไม่ต้องกลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่น

 (คุณ ฮ. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

“ทกุคน” ไม่ได้แปลว่าถกูต้องเสมอไป – หากเนน้เรือ่งความ 
โอนอ่อนผ่อนตาม ประนีประนอม เด็กจะกลายเป็นคน 
ไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะไม่อยากเสี่ยง

ส่ิงสำคัญในการสอนให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง คิดริเริ่มและ 

ลงมือทำเอง คือการสอนให้เด็กไม่ยอมจำนนต่อความกดดันให้ 

คิดและทำเหมือนกันหมดอย่างที่กำลังระบาดในสังคม คำตอบใน 

แบบสอบถามก็เช่นกัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่  บอกลูกว่าอย่ากลัว 

ที่จะแตกต่างจากคนอื่น

ทกุคนในหอ้งเรยีนพดูอยา่งนัน้ ครูก็พดูอย่างนัน้ ในโทรทศัน ์

ก็พูดอย่างน้ัน...ก่อนท่ีลูกจะติดกับดักแนวคิดที่ว่า ใคร  ๆ  ก็พูด 

อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเขาด้วย ดิฉันอยากให้พ่อ 

แม่บอกลูกว่า บางทีทุกคนก็ผิดพลาดอยู่บ่อย  ๆ ตัวเองคิดเห็น 

อย่างไร ตัวเองควรทำอย่างไร นิสัยการตัดสินใจเองแบบนี้ 

ต่างหากที่เป็นรากฐานของการเป็นตัวของตัวเอง

การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่เรื่อง  ความร่วมมือร่วมใจ  

ประนีประนอมยอมตาม สุ่มเสี่ยงทำให้เด็กกลายเป็นคนดูดาย  

ไม่กล้าทำอะไร ยอมจำนนต่อทุกอย่างเพียงเพื่อไม่ให้เกิดความ 

ขัดแย้ง หรือกลายเป็นคนที่พยายามเอาใจเพื่อให้เข้ากับอีกฝ่าย 

มองข้ามปัญหาเพียงเพราะไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือเข้าไปพัวพัน 

เกี่ยวข้อง ตัวดิฉันเองก็เติบโตมากับพ่อแม่ที่ใช้ชีวิต  สงบเสงี่ยม 

เจียมตัว ไม่มีปากเสียง เมื่อนึกถึงชีวิตในอดีต ความผิดพลาด 

และความเสียใจส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการใช้ชีวิตแบบ คนที่ดูดาย  

อะไรกไ็ด ้ ไมแ่สดงความคดิเหน็ จนตวัเองยังประหลาดใจ การเหน็ 
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แกเ่พือ่น ยอมทำตามเพือ่นทุกอย่าง สดุทา้ยกไ็มเ่กดิประโยชนใ์ด ๆ  

ต่อตัวเองเลย ถ้ามองแง่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว 

เป็นการกระทำที่ติดลบด้วยซ้ำ

สามีเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เขาสอนลูกให้ 

ยืนหยัดต่อความคิดของตัวเองแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพียงใด 

กต็าม ทัง้สามแีละลกูจงึมนีสิยัเหมอืนกนั คอื ทนไมไ่ดท้ีจ่ะเกบ็งำ  

ไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง มองเผิน  ๆ  อาจดูเป็นคนเชื่อมั่น 

ตัวเองมากเกินไป แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับคนประเภทโอนอ่อนผ่อนตามไปเสีย 

ทุกเรื่องอย่างดิฉันแล้ว สามีนั้นจริงจังและจริงใจกว่า คิดอย่างไร 

ก็พูดอย่างนั้นเสมอ ไม่ปิดบังอำพราง และไม่มีทางที่คนประเภท 

นั้นจะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นหรือจะเปลี่ยนแปลงไปง่าย ๆ 

เมือ่เสพขา่วจากโทรทศันห์รอืหนงัสอืพมิพก็์ตาม สามีไม่เช่ือ 

ว่าข่าวน้ันถูกต้องเสมอไป เขามักยกหัวข้อข่าวมาคุยกับลูก  ๆ  ว่า  

ส่ือไหน ๆ กน็ำเสนอขา่วเชน่นี ้ แตต่วัเขาเองมีความคดิเหน็แตกตา่ง 

ไป แล้ว ถามลูก ๆ ว่า “พวกเราล่ะคิดว่ายังไงกันบ้าง” ให้ลูก ๆ ได้ 

แสดงความคิดเห็นของตัวเอง เรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นอีกเรื่องที่เขา 

บอกลูก ๆ อยู่เสมอว่า อย่าปล่อยให้ชีวิตล่องลอยอย่างไร้เป้าหมาย 

และความฝัน

ด้วยความที่มีพ่อเป็นผู้แข็งแกร่ง  ยืนหยัดความคิดและ 

ความเป็นตัวของตัวเอง ลูกทุกคนจึงไม่ยอมปล่อยให้คนรอบข้าง 

มีอิทธิพลเหนือตนเอง กล้าพูดแสดงความคิดเห็นเสมอ โดย 

ไม่หวาดกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ใด ๆ ถ้ามีเพียงแม่ที่ไม่มีปากเสียง 

ไม่ว่าเรื่องใด ๆ อย่างดิฉันแล้วละก ็ ลูก ๆ คงเป็นไม่ได้อย่างทุกวันนี้
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การส่ังสอนให้เดก็รู้จกัประนปีระนอม ประสานความรว่มมอื 

กับผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ แต่หากเน้นย้ำมากเกินไป อาจทำให้เด็ก 

โอนเอนไปตามคำพูดและความคิดเห็นของคนรอบข้าง ขาดความ 

เป็นตัวของตัวเอง

แม้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการประนีประนอมเป็นส่ิงสำคัญ  

แตห่ากยอมใหค้นอืน่มอีทิธพิล (แบบผดิ ๆ) ตอ่ความคดิของตวัเอง 

ได้ละก็ สู้เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นยังดีเสียกว่า ไม่ว่าคนอื่น 

จะคดิอยา่งไรกต็าม บางคร้ังความเขม้แขง็พอทีจ่ะเชือ่มัน่วา่ บางท ี

ทุกคนอาจคิดผิดกันหมดก็ได้ ก็สำคัญมากต่อการใช้ชีวิตแบบ 

เชื่อมั่นตัวเองและเป็นตัวของตัวเอง

(8) ควรสอนให้  “ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” แทนการ 

สอนว่า “อย่ารบกวนคนอื่น”  –  ความมุ่งมั่นสำคัญกว่าความ 

ระมัดระวังที่มากเกินไป

        คำตอบจากแบบสอบถาม

กลายเป็นไม่ดูดายเพราะคำพูดที่ว่า 
“จงนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น”

ฉนัมพีอ่เปน็ตำรวจ ท่านมกัพดูอยู่เสมอวา่ “อยา่ทำใหค้นอืน่ 

เดือดร้อน” “จงนึกถึงความรู้สึกของคนอ่ืน” แต่ด้วยความที่ท่าน 

พูดยำ้เกนิไปวา่ หา้มทำใหค้นอ่ืนเดอืดรอ้นเดด็ขาด ฉนักเ็ลยนกึถงึ 

แตค่วามคดิความรูส้กึของคนอืน่ กลายเปน็คนขีเ้กรงใจ กลวัแตว่า่ 

ตัวเองจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 (คุณ ฟ. มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ)
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ลักษณะร่วมของคนที่เป็นผู้นำคือ การทำตัวให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น

ตอนเด็ก ๆ ฉันได้รับการสั่งสอนว่าควรวางตัวอย่างไร พ่อแม่ 

บอกว่า แค่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเดียวน่ะไม่พอ ยก 

ตัวอย่างเช่น พวกนีท1 บางคนยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน  

ทัง้  ๆ ท่ีอยูใ่นวยัทีท่ำประโยชน์แกส่งัคมได ้ ทำงานได ้ แตเ่ลอืกไมท่ำ 

และไม่จ่ายภาษ ี

ดังนั้น ฉันจึงรู้สึกขอบคุณพ่อแม่มากที่สอนฉันว่า “จงทำตัว 

เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” มากกว่าสอนว่า “อย่าทำให้คนอ่ืนเดือดร้อน”  

เพราะคุณสมบัติข้อหนึ่งที่มาร์ติน ลูเธอร ์ คิง จูเนียร ์ แม่ชีเทเรซา  

และโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ มีเหมือนกันคือ การทำตัวให้เป็น 

ประโยชน์ต่อผู้อื่น นั่นเอง

 (คุณ ฮ. มหาวิทยาลัยเคโอ)

ถ้าย้ำว่า “อย่ารบกวนคนอ่ืน” เพียงอย่างเดียว เด็กจะไม่รู้จัก 
โต – ต้องสอนให้เขามีความตั้งใจอันยิ่งใหญ่

ผู้ปกครองหลายท่านเคยมาขอคำปรึกษาดิฉัน ส่วนใหญ่มี 

ปัญหากลุ้มใจว่าลูกกลายเป็นเด็กไม่รู้จักโต เนื่องจากได้พร่ำสอน 

ไว้ว่า ห้ามรบกวนคนอื่น ห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อน

การสอนใหเ้ดก็ระวงัทีจ่ะไมร่บกวนคนอืน่และไมท่ำใหค้นอืน่ 

เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การพูดตอกย้ำบ่อย  ๆ  คล้ายกับ 

ท่องคาถาสะกดเอาไว้ จนกลายเป็นการฉกฉวยการทำสิ่งต่าง  ๆ  

ในชีวิตของเด็กด้วยนั้น เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ การที่เด็ก 

คอยคิดแต่จะระวังไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นการระวังที่เกินพอดี 

เสียจนทำลายความเป็นตัวของตัวเอง

 1 NEET ย่อมาจาก Not in Education, Employment or Training หมายถึงคนวัย 
หนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นศึกษาหรือทำงาน
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การมีชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนผู้อื่นเลย ไม่ทำสิ่งใดให้ใคร 

เดือดร้อนเลยนั้นเป็นไปได้หรือ แม้แต่ผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่เคารพ 

และได้รับความเชื่อถือ รวมถึงบุคคลที่ได้รับรางวัลโนเบลอันทรง 

เกียรติ ล้วนเคยกล่าวว่าผลงานอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาจะเกิดข้ึน 

ไม่ได้เลยหากขาดความเสียสละจากผู้คนมากมาย และผู้ที่ได้ช่ือ 

ว่าเป็น  ผู้เสียสละ  หลายต่อหลายคนก็ร่วมยินดีกับความสำเร็จนั้น  

โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นด้วย

ทีใ่ดมีความตัง้ใจอนัย่ิงใหญ ่ ทีน่ั่นจะมผีูส้นบัสนนุรวมตวักนั  

ดิฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือ การมีวิสัยทัศน์ที่อุทิศเพื่อสังคมอย่าง 

แรงกล้าพอที่จะดึงดูด คนที่ไม่รู้สึกว่าปัญหาคือปัญหา เข้ามาได้

คนท่ีมคีวามตัง้ใจอันยิง่ใหญจ่ะกลา้รบกวนขอความชว่ยเหลอื  

กล้าเสียสละ (อย่างมีขอบเขตและเหตุผล) ในทางกลับกัน คนที่ 

ไม่คิดพยายามจะคอยหาอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ มาเป็นเหตุผลให้ฟัง 

ดูเหมาะสมเพื่อจะไม่ลงมือทำอะไรเลย

การเอ่ยปากขอความช่วยเหลือในเวลาที่เดือดร้อนก็เป็น 

ความกล้าอย่างหนึ่ง มีผู้กล่าวว่า ความกล้านี้เป็น เงื่อนไขในการ 

ยืนหยัดเป็นตัวของตัวเองแบบผู้ใหญ่ เราควรทำสิ่งต่าง  ๆ  พร้อม 

กับเตรียมใจว่าอาจต้องรบกวนผู้อื่นบ้างและให้ผู้อื่นรบกวนบ้าง  

ดีกว่ากังวลว่าจะรบกวนผู้อื่นหรือไม่จนไม่ยอมทำอะไรเลย

คนทีด่ำรงชวีติอยา่งซือ่สตัยแ์ละมคีวามตัง้ใจชอบธรรม จะมี 

คนท่ีพร้อมให้ความร่วมมือโดยไม่มองปัญหาว่าเป็นปัญหาอยู่รายล้อม 

อยา่งนา่ประหลาดใจ แลว้ความตัง้ใจท่ีจะทำใหป้ระสบความสำเรจ็ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็จะตอบแทนคนเหล่านั้นเอง
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เพราะฉะนั้น ในฐานะท่ีเป็นพ่อแม่ ต้องไม่เพียงสอนให้ลูก 

ไม่รบกวนผู้อ่ืน แต่  ควรสอนให้รู้จักตั้งใจมุ่งมั่น ดำรงชีวิตโดย 

สุจรติ และสรา้งมติรภาพด ีๆ เพือ่ใหร้อบกายเขามีแตค่นที ่ไม่มอง 

ปัญหาว่าเป็นปัญหา

โปรดระวังอย่าให้ลูกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและ 

แรงบันดาลใจอันแรงกล้า เพียงเพราะความเกรงใจที่เกินพอดี

(9) เสริมสร้างความมั่นใจโดยเริ่มจาก “เรื่องเล็กๆ น้อยๆ” 

– ความมั่นใจเล็กๆ น้อยๆ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ

        คำตอบจากแบบสอบถาม

ความภูมิใจในวัยเด็กสัมพันธ์กับความมั่นใจ
ความภูมิใจด้านการเรียนสมัยประถมต้นของตัวเองสัมพันธ์ 

กับความมั่นใจในช่วงต่อมาของชีวิต ฉันฝึกท่องสูตรคูณ ท่อง 

ตัวอักษรคันจิจนเป็นอันดับหนึ่งของห้อง จึงพยายามรักษาความ 

ภูมิใจนี้ไว้เต็มที่ จนเกิดเป็นวงจรแห่งความตั้งใจจริง นอกจากนี้ 

ตอนเด็ก ๆ ฉันยังได้มีโอกาสลงแข่งขันไตรกีฬา (ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน  

และวิ่ง) และชนะหลายครั้ง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ตัวฉันเองด้วย

 (คุณ อ. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

ได้รับแรงกระตุ้นให้อยากเป็นเลิศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แม่ของฉันเล่นเปียโนตั้งแต่เด็ก พอจบจากมหาวิทยาลัย  

ด้านดนตรี ท่านก็ตั้งใจจะเป็นนักเปียโน ฉันจึงใฝ่ฝันจะเป็นเลิศ 

ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งอย่างศิลปินหรือนักกีฬา แม่เป็นคนเคร่งครัด  

ท่านจึงเลี้ยงดูฉันมาอย่างเคร่งครัด แต่ฉันภูมิใจมากที่มีแม่เล่น 

เปียโนได้อย่างโดดเด่น
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พอเรียนจบมัธยมปลาย ฉันคิดว่าตัวเองอยากเป็นอย่างแม่ 

บ้าง ก็เลยตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะฝึกฝนและพัฒนาให้ฉัน 

มีความเป็นเลิศได้

 (คุณ ท. มหาวิทยาลัยโตเกียว)

สอนมาให้เก่งทั้งวิชาการและกิจกรรม
ทีบ่า้นสอนฉนัทัง้วชิาการและกจิกรรม ทีจ่รงิฉนักไ็ปโรงเรยีน 

กวดวชิา แตพ่อ่แมไ่มเ่คยพดูเรือ่งเรยีนเลย ฉนับ้าเบสบอลมาตัง้แต ่

ประถมถึงมัธยม พ่อแม่คอยให้กำลังใจเสมอ โชคดีที่เล่นกีฬา 

เป็นทีมอย่างเบสบอลมาตลอด จึงได้ฝึกจดจ่อเป้าหมาย มีความ 

ร่วมมือร่วมใจต่อหมู่คณะ และยังได้สร้างความมั่นใจตัวเองด้วย

 (คุณ น. มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ)

ความเปน็เลิศเฉพาะทางสรา้งความสำเรจ็แบบกา้วกระโดด  
–  ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กกระตือรือร้น 
ขึ้นมาได้

การทำให้เด็กมั่นใจตัวเองตั้งแต่ยังเล็กไม่ว่าในด้านใดก็ตาม 

จะส่งเสริมให้เด็กเป็นตัวของตัวเองและกระตือรือร้นในระยะยาว 

ของชีวิต

คำตอบจำนวนมากจากแบบสอบถามบอกเราว่า ความ 

มั่นใจตัวเองไม่ว่าจะเรื่องกีฬาหรือเรื่องการเรียนในวัยเยาว์นั้น คง 

อยู่เนิ่นนานแม้เมื่อคนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ คนที่เป็นเลิศในทักษะ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงทำเรื่องอื่น ๆ ได้ไม่ดีนัก แต่ก็ยังม่ันใจตัวเอง 

และใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกสมบูรณ์พร้อมได้อย่างน่าอิจฉา

สมัยเด็ก ดิฉันมีเพื่อนที่ฝึกการร่ายรำชิไม2 เธอเล่าว่าแอบ 

ฝึกอยู่คนเดียวเพราะอาย เน่ืองจากเป็นการร่ายรำที่ไม่มีใครนิยม 
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มากนัก แต่เธอมุ่งมั่นมาก เมื่อแต่งงานแล้วก็ยังฝึกต่อ จนได้ 

ก้าวขึ้นมาเป็นครูในที่สุด ปัจจุบันเธออายุ 68 ปีแล้ว แต่ยังสอน 

การแสดงนี้อยู่จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย

ดฉินัเจอเพือ่นคนนีใ้นงานพบปะศษิย์เก่าในรอบ 50 ป ี เพือ่น 

บางคนดฉินัจำไดค้ลบัคลา้ยคลบัคลาวา่เคยเรยีนชัน้ประถมดว้ยกนั  

แต่เพื่อนคนนี้ช่างมีชีวิตชีวา พูดคุยเรื่องงานของเธอกับใครต่อใคร 

อย่างสนุกสนาน แววตาฉายแววความสุขเป็นประกายสดใส

ในทีส่ดุการมคีวามมัน่ใจในความถนดัอย่างใดอย่างหนึง่ของ 

ตวัเองทำให้คนเรากา้วไปไดไ้กล เร่ืองนีด้ฉินัมตีวัอยา่งเรือ่งจรงิของ 

ลูก ๆ ที่จะเล่าให้ฟัง

ลกูชายคนสดุทอ้งมลีกัษณะเปน็ผูต้ามมาตลอด ทัง้เรือ่งเรยีน  

เรื่องชีวิตประจำวัน แม้แต่เวลาเล่นอะไรในบ้านก็คอยเล่นตาม 

พี่ชายเสมอ

แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเพราะสายดำของกีฬายูโด  

ตอนขึ้นชั้นมัธยม ลูกชายเลือกเข้าชมรมยูโดเพราะพ่อเคยลองฝึก 

ให้ตั้งแต่ยังเด็ก ฝึกมาเรื่อย  ๆ  จนต้องเปลี่ยนชุดยูโดใหม่ไปหลาย 

ชุด เนื่องจากตัวสูงขึ้นเรื่อย  ๆ จนดูเหมือนว่าการฝึกยูโดระหว่าง 

พ่อลูกนั้นไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุก ๆ อีกต่อไป

เมื่อเข้าชมรมยูโด ลูกชายทำได้ดีกว่าเด็กคนอื่นที่เพิ่งเริ่มฝึก 

อย่างเห็นได้ชัด ยิ่งทำให้ลูกอยากฝึกมากข้ึน พอเอาดีเรื่องยูโดได้ 

เจ้าตัวก็เกิดความรู้สึกมั่นใจตัวเองว่า ถ้าตั้งใจทำเต็มที่ กระตือ- 

รือร้น ขยันหมั่นเพียรแล้วละก ็ ต้องทำทุกอย่างได้ดีแน่นอน

 2 shimai คือ การร่ายรำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงละครโน ผู้แสดงไม่สวมเครื่องทรง 
และหน้ากากอย่างละครโน สวมเพียงฮาคามะที่เป็นกางเกงแบบญี่ปุ่น
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หลังจากนั้นพอขึ้นชั้นมัธยมปลาย จู่ ๆ ลูกชายก็ตัดสินใจว่า 

จะไปเรยีนตอ่ท่ีสหรฐัอเมริกา จากเดก็ชายตวันอ้ยทีเ่ลน่ตามพีช่าย  

กลายเป็นหนุ่มน้อยที่ตัดสินใจจากอกพ่อแม่ออกจากบ้านไปก่อน 

ใครทั้งหมด ทำเอาคนทั้งบ้านเตรียมตัวเตรียมใจไม่ทัน 

วันหนึ่งลูกชายคนสุดท้องที่เคยเดินตามพี่ชายต้อย  ๆ  มา 

ตลอด พาตวัเองประสบความสำเรจ็ในเสน้ทางทีเ่ลอืกเอง ดว้ยการ 

เรียนจนสำเร็จหลักสูตรในต่างประเทศและได้งานทำเรียบร้อย

กรณขีองลกูชายทีเ่อาชนะอุปสรรคตา่ง  ๆในการเรยีนและการ 

ใช้ชีวิตต่างแดนด้วยตัวคนเดียวได้นั้น มีแรงบันดาลใจจากยูโด 

สายดำ เครือ่งหมายแหง่ความสำเรจ็จากความทุม่เทในวยัเยาวข์อง 

ตัวเขาเอง

การให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปะหรือกีฬาอย่างหนึ่งตั้งแต่เล็ก  

นอกจากทำให้เด็กชอบกีฬาและกิจกรรมแล้ว ยังส่งผลดีต่อ 

อนาคตของเขาอีกมาก การทุ่มเทกับสิ่งหนึ่งเนิ่นนานพอก่อให้เกิด 

พัฒนาการในสิ่งนั้น เกิดความมั่นใจตัวเอง และได้เรียนรู้เรื่อง 

การประสานความร่วมมือกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานของ 

ความเป็นผู้นำและความเป็นตัวของตัวเองด้วย
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คำถามชวนคิด บทที ่ 1

ให้เขาตัดสินใจเอง – คนเราจะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่ 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่จบมา

ไม่ว่าจะยุคสมัยใด เรามักได้ยินผู้บริหารบ่นว่า “พนักงาน 

ใหม่ที่รับเข้ามาล้วนมีการศึกษาดี แต่พนักงานประเภทที่หัวดี  

อธิบายนิดเดียวก็เข้าใจ มีสามัญสำนึก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอันดับ 

มหาวิทยาลัยที่เรียนจบมาเลย ไม่น่าเชื่อ” 

“พวกที่จบมหาวิทยาลัยดัง ผลการเรียนดี แต่คิดเองไม่เป็น 

ต้องคอยรับคำชี้แนะจากคนอื่น ไม่อย่างนั้นจะขยับตัวทำอะไร 

ไม่ได้ แบบนี้ก็มีเยอะ พวกนี้ถนัดแต่ในตำรา ถนัดแต่ทำข้อสอบ 

แม้จะผ่านเข้ามาทำงานในบริษัทชั้นนำได้ แต่มีพนักงานจำนวน 

ไม่น้อยที่ต้องมาตั้งต้นสอนเรื่องความเป็นผู้ใหญ่กันตั้งแต่พื้นฐาน” 

นีแ่สดงใหเ้หน็วา่การศกึษาทีบ่ม่เพาะความเปน็ตวัของตวัเอง  

ตระหนักรู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เป็นประเด็นที่เราต้อง 

พูดคุยกันจริงจัง

ในบทนีเ้ราพดูถงึเร่ืองท่ีวา่ เดก็จะมคีวามเปน็ตวัของตวัเองได ้

ในสิ่งแวดล้อมแบบใด ลองทบทวนเนื้อหากัน

ให้ลูกตัดสินใจเอง

1. ให้อิสระลูกได้ค้นหาตนเอง

คณุใหล้กูเลอืกไดอ้ยา่งอสิระ ใหต้ดัสนิใจเองหรอืไม ่ ถา้เดก็ 

ไม่ได้ตัดสินใจอย่างอิสระ เขาจะไม่พบคำตอบว่าสิ่งสำคัญสำหรับ 

ตัวเองคืออะไร ตัวเองชอบอะไร ผลลัพธ์คือ เขาจะกลายเป็น 

คนเฉื่อย เป็นฝ่ายรับการกระทำและการตัดสินใจของผู้อื่นเสมอ  

ตัดสินใจเองไม่ได้ ต้องให้ผู้อื่นคอยกำหนดให้ตลอดเวลา
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สอนลูกให้ได้ดีและมีความสุข

2. ให้ลูกตั้งเป้าหมาย

คุณให้ลูกตั้งเป้าหมายหรือไม่ ถ้าพ่อแม่ตั้งเป้าหมายแล้ว 

ยัดเยียด เด็กจะไม่ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายนั้นด้วยใจจริง แต่ถ้าเป็น 

เป้าหมายที่ได้กำหนดเอง คุณจะเห็นเขาพยายามเต็มที่ เหมือน 

กับเป็นคนละคนเลยทีเดียว

3. เร่ืองเส้นทางชวีติในอนาคต ตอ้งเคารพความคดิเหน็ 

ของลูก

คุณเคารพความคิดและความเห็นของลูกหรือไม่ เร่ืองท่ีสำคัญ 

มากอย่างการเลือกทางเดินของชีวิต หากคุณไม่เคารพความ 

คิดเห็นนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกอาจเกิดหายนะได้

ส่งเสริมและสนับสนุน โดยไม่ช่วยเหลือมากเกินไป

4.  แม้จะให้ความสำคัญแก่การเป็นตัวของตัวเอง แต่ก็ 

ต้องให้คำแนะนำอย่างพอเหมาะด้วย 

คุณให้คำแนะนำแก่ลูกอย่างพอเหมาะหรือไม่ การให้อิสระ 

เต็มที่กับการละเลยและไม่ใส่ใจนั้นแตกต่างกันมาก

5. จงใหต้วัเลอืก สว่นการเลอืกปลอ่ยใหเ้ปน็หนา้ทีข่อง 

ลูก

คุณหยิบย่ืนตัวเลือกให้โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของลูก 

หรือไม่ นอกจากหาตัวเลือกให้แล้ว สุดท้ายต้องให้ลูกได้เลือกเอง 

ด้วย

6. ไม่เลี้ยงแบบทะนุถนอมเกินไป

คุณเลี้ยงลูกแบบประคบประหงมหรือไม่ ถ้าคำตอบคือใช่  

การเลี้ยงแบบนี้อาจขัดขวางพัฒนาการความคิดของลูกอย่างเห็น 

ได้ชัดในระยะยาว คุณต้องรักษาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือและ 

สนบัสนนุลกูกับการเลีย้งดอูยา่งประคบประหงม ทัง้หมดขึน้อยูก่บั 

การประเมินของพ่อแม่
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ปลูกฝังความเป็นตัวของตัวเอง

7. เคารพลักษณะเฉพาะบุคคล

คุณให้ความสำคัญแก่ลักษณะเฉพาะของลูกหรือไม่ สอน 

ให้เขารู้ว่า “แตกต่างจากคนอื่นบ้างก็ได้” ไม่ต้องปรับตัวเองให้ 

สอดรับกับคนรอบตัวมากเกินไป ทำให้ลูกเด็ดเดี่ยวในความคิด 

ของตัวเอง ไม่ถูกพัดไปตามกระแสรอบข้าง

8. สอนว่า  “จงเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” มากกว่า  “ห้าม 

รบกวนผู้อื่น”

คุณพูดว่า “อย่าไปรบกวนคนอื่นเขา” บ่อย ๆ หรือไม่ การมี 

มารยาทเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่หากเน้นมากเกินไป เด็กจะไม่มี 

ความทะเยอทะยาน เลย

9. สร้างความมั่นใจตนเองจาก “เรื่องเล็กๆ”

คุณสร้างความมั่นใจให้ลูกหรือไม่ ความมั่นใจว่าตัวเอง 

ก็ทำได้จะเกี่ยวพันไปถึงความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจ 

ในเรื่องอื่น ๆ 
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