บทน�ำ
Imposter Syndrome หรือโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง คือความเชือ่ ทีว่ า่
คุณก�ำลังอวดอ้างตัวเองอย่างผิดๆ ว่าเป็นในบางสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น
ความเชือ่ ทีว่ า่ คุณไม่ได้เก่งเหมือนทีค่ นอืน่ ๆ คิดว่าคุณเก่ง ฉันได้รจู้ กั กับ
โรคนี้ครัง้ แรกขณะเรียนต่อปริญญาโทสาขาจิตวิทยา ตอนนัน้ ฉันแอบคิด
ไปถึงขนาดทีว่ า่ มีใครบางคนสามารถทะลวงเข้ามาถึงความลับในหัวฉันได้
เพราะมันเป็นโรคทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นตัวฉันได้ดมี าก แต่กลับกลายเป็นว่า
เพือ่ นร่วมงานของฉันส่วนใหญ่ตา่ งก็คดิ ว่าโรคนี้ถกู สร้างขึน้ มาเพือ่ พวกเธอ
โดยแท้ นอกจากนี้ผคู้ นรอบตัวฉันต่างก็คดิ แบบนี้ดว้ ยเหมือนกัน หรือ
ความจริงแล้วพวกเราทุกคนต่างต้องทนทุกข์จากโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งนี้
เหมือนกันหมดนะ ผลออกมาดูเหมือนว่าเราอาจจะเป็นแบบนัน้ จริงๆ
หรืออย่างน้อยก็ 70% ของพวกเรานี่แหละทีเ่ ป็นตามผลการวิจยั ส�ำหรับ
ฉันแล้ว มันมีบางช่วงเวลาทีก่ ารรับรูเ้ กีย่ วกับตัวเองมีอะไรมาบัน่ ทอนให้
ขาดๆ เกินๆ อยูบ่ า้ งในระหว่างการเดินทางเพือ่ ค้นหาตัวเอง แต่หลังจากนัน้
ฉันก็ไม่ได้ทำ� อะไรมากไปกว่าการหันมาสนใจแนวคิดเรือ่ งนี้เป็นครัง้ คราว
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ตลอดช่วงเวลาหลายปีบนเส้นทางอาชีพนักจิตวิทยาของตัวเอง
ตัดภาพมายังอีก 20 ปีให้หลัง ค�ำว่า Imposter Syndrome หรือ
IS หรือโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งกลายเป็นค�ำทีม่ คี วามส�ำคัญกับฉันเพิ่มขึน้
อีกหลายเท่าตัว เพราะฉันเริ่มสังเกตเห็นมันมากขึ้นและมากขึ้นทุกที
จากลักษณะภายนอกของคนทั่วไปและผู้ป่วยที่เข้ามาในคลินิกส่วนตัว
ของฉันเอง ดูเหมือนว่าผู้คนที่ประสบความส�ำเร็จ ผู้ชาย ผู้หญิง และ
บ่อยครัง้ ทีเ่ ป็นเด็กวัยรุน่ ต่างก็มอี าการของภาวะโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งนี้
หน�ำซ�ำ้ พวกเขายังคิดอีกด้วยว่าพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวทีเ่ ป็นโรคทีว่ า่
โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งดูเหมือนจะเป็นปรากฏการณ์ทกี่ ำ� ลังลุกลาม
ขยายตั ว กว้ า งออกไปทุ ก ที และในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ฉั น ได้ อ ธิ บ ายถึ ง
สาเหตุหลายๆ ประการที่ท�ำให้มันเป็นเช่นนั้นเอาไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
โซเชียลมีเดียรวมไปถึงการสอบทีเ่ พิ่มปริมาณขึน้ ทุกทีในโรงเรียน อันเป็น
สองสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โรคนี้ไม่ได้ถูกจ�ำกัดเอาไว้ว่าเป็นโรคส�ำหรับคนบ้างานที่ทะเยอทะยาน
หรือประสบความส�ำเร็จอย่างสูงเหมือนที่เคยคิดกันในอดีตอีกต่อไป
ฉันได้เห็นรูปแบบของโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งที่แตกต่างกันมากมาย
ในคลินิกของฉัน ไม่วา่ จะเป็นแม่ทรี่ สู้ กึ ว่าตัวเองเป็นแม่ทไี่ ม่ดพี อ พ่อที่
รู้สึกว่าตัวเองไม่ 'แมน' พอ เพื่อนที่เชื่อว่าตัวเองไม่เป็นที่นิยมชมชอบ
มากพอ หรือแม้กระทั่งคนเคร่งศาสนาที่รู้สึกว่าพวกเขายังไม่ดีงาม
เพียงพอส�ำหรับพระเจ้าของตัวเอง
ขัน้ แรกในการรับมือกับโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง ซึง่ เป็นค�ำทีส่ วนทาง
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กับค�ำว่าความมัน่ ใจในตัวเองและการมองเห็นคุณค่าในตัวเองพอๆ กับ
ทีม่ นั เป็นโทษต่อความก้าวหน้าทางอาชีพการงานนัน้ ก็คอื การรูจ้ กั และ
เข้าใจโรคนี้ให้ดเี สียก่อน จากนัน้ ค่อยเรียนรูว้ า่ อะไรคือตัวกระตุน้ ให้เกิด
อาการของโรค และนี่คอื สิ่งทีฉ่ นั ตัง้ ใจจะน�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เพราะ
เมือ่ เข้าใจแล้ว เราจึงจะรูว้ ธิ ที จี่ ะน�ำมาใช้จดั การกับโรคได้เหมาะสมทีส่ ดุ
ก่อนอืน่ ฉันขอเสนอแนะวิธใี ช้หนังสือเล่มนี้ตามล�ำดับ ดังนี้
หนังสือเล่มนี้เหมาะส�ำหรับใคร
• ใ ครก็ ต ามที่ คิ ด ว่ า ตั ว เองอาจก� ำ ลั ง ประสบกั บ โรคคิ ด ว่ า
ตัวเองไม่เก่ง ไม่ว่าจะในที่ท�ำงาน บ้าน ครอบครัว หรือกับ
ชีวิตในสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่
• ใครก็ตามที่คิดว่าคนใกล้ชิด สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือ
ลูกๆ ของตัวเองก�ำลังประสบกับโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง
• พ ่อแม่ที่อยากจะลดโอกาสในการเป็นโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง
ของลูกๆ
• ใครก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง
คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้
ด้วยเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ทั้งชุดค�ำถามประเมินตัวเอง
รวมถึงเคล็ดลับและวิธีการที่มีประโยชน์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ
ท�ำความเข้าใจตัวเองได้วา่ คุณ (หรือคนทีใ่ กล้ชดิ กับคุณ) เป็นโรคคิดว่า
7

Page Why Do I Feel Like an Imposter.indd 7

24/6/2563 BE 10:37

ตัวเองไม่เก่งหรือไม่ และหากว่าใช่แล้วล่ะก็ คุณจะท�ำอะไรกับมันได้บา้ ง
หนังสือเล่มนี้มเี ป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ มัน่ ใจในความสามารถของตัวเอง
มากขึน้ ทัง้ ในทีท่ ำ� งาน ทีบ่ า้ น หรือทีอ่ นื่ ใดก็ตาม และทีม่ ากไปกว่านัน้
ก็คือ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบกับ
โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง คุณก็ไม่ได้อยู่เพียงล�ำพังคนเดียว และมันเป็น
สิ่งทีส่ ามารถจัดการได้
การใช้งานหนังสือเล่มนี้
สองบทแรกของหนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาส�ำคัญที่ทุกคนควรอ่าน
เพือ่ ทีเ่ ราจะได้ออกส�ำรวจไปพร้อมกันว่าโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งคืออะไร
และท�ำไมมันจึงปรากฏขึ้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงได้เรียนรู้รูปแบบที่
แยกย่อยลงไปอีกของโรคนี้ นอกจากนี้ยังมีชุดค�ำถามที่จะช่วยคุณ
ในการท�ำความเข้าใจว่าตัวคุณเองก�ำลังเป็นโรคนี้อยูห่ รือไม่ ส่วนเนื้อหา
ในอีกห้าบทถัดไปนั้น จะเป็นการอธิบายโดยเชื่อมโยงโรคคิดว่าตัวเอง
ไม่เก่งเข้ากับกลุ่มบุคคลและสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ ซึ่งถึงแม้ว่า
จะเป็นการเล่าถึงสถานการณ์หรือสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านั้นต้องเผชิญ แต่
ก็เป็นเนื้อหาทีม่ ปี ระโยชน์สำ� หรับผูอ้ า่ นทุกคน สุดท้ายคือบทสรุปสัน้ ๆ ที่
วาดภาพให้เห็นเนื้อหาทัง้ หมดทีเ่ ราได้เรียนรูก้ นั ไป และน�ำเสนอมุมมอง
เชิงลึกเกีย่ วกับวิธที คี่ ณ
ุ จะสามารถน�ำความรูท้ อี่ า่ นไปปรับใช้กบั ชีวติ ของ
ตัวเองได้
ในเนื้อหาแต่ละบท คุณจะได้พบกับกรณีศึกษาที่ช่วยให้คุณ
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มองเห็นภาพตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนที่เป็นโรคคิดว่า
ตัวเองไม่เก่ง เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่านี่เป็นโรคที่คุณสามารถพบเจอได้ใน
ทุกพื้นที่ของชีวิต ฉันหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยเป็นก�ำลังใจให้กับ
ผู้ที่ทนทุกข์ ได้เข้าใจโรค IS ที่มีอยู่ในตัวเอง ซึ่งนั่นนับเป็นก้าวแรก
บนเส้ น ทางที่ จ ะช่ ว ยคุ ณ เปลี่ ย นความสงสั ย ในตั ว เองให้ ก ลายเป็ น
ความมั่นใจ
ในตอนท้ายของบทที่ 3 ถึงบทที่ 7 นั้น มีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ
และกลยุทธ์การรับมือกับโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง รวมถึงวิธีการสร้าง
ความมั่นใจในตัวเอง บางเคล็ดลับอาจจะเหมาะกับบางกลุ่มบุคคล
ที่มีการเอ่ยถึงในแต่ละบทนั้นๆ ก็จริง แต่ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน โปรดแน่ใจว่าคุณได้อ่านเนื้อหาทั้งหมด
ตามล�ำดับเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
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บทที่ 1

โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งคืออะไร

ตอนทีเ่ จสส์เข้ามาหาฉันทีค่ ลินิกในแมนเชสเตอร์นนั้ เธอดูเหมือน
ผู้หญิงที่ประสบความส�ำเร็จทุกกระเบียดนิ้ว เสื้อผ้าหน้าผมล้วนไร้ที่ติ
เธอสวมสูทอย่างเนี้ยบและทรงผมทีต่ ดั มาก็เนี้ยบพอกัน ความส�ำเร็จล้นปรี่
ออกมาจากทุกรูขมุ ขน ผูบ้ ริหารอาวุโสวัย 42 ในองค์กรระดับนานาชาติ
ขนาดมหึมา เธอมีเงินเดือน มีรถ และทุกอย่างที่สะกดได้ด้วยค�ำว่า
'ฉันท�ำได้แล้ว' ครบถ้วนทุกประการ
ถ้างัน้ แล้วท�ำไมเธอถึงเข้ามาทีค่ ลินิกของฉันน่ะหรือคะ เมือ่ เธอ
ทรุดตัวลงบนเก้าอี้แสนสบายและเริ่มต้นอธิบายถึงปัญหา อากัปกิริยา
ของเจสส์ก็เปลี่ยนไป ไหล่ของเธอเริ่มตกลู่ น�ำ้ เสียงเริ่มไม่คงที่ หัวเข่า
สัน่ ระริก และนิ้วมือเริ่มบิดพันกันไปมาในขณะทีพ่ ดู บุคลิกภาพอันมัน่ ใจ
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ทัง้ มวลทลายครืนลงต่อหน้าฉันเมือ่ เธอ 'สารภาพ' ว่า ทัง้ หมดทีไ่ ด้เห็นนัน้
ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอม ความส�ำเร็จทั้งหมดของเธอเกิดขึ้นได้เพราะ
โชคช่วย ถึงเธอจะตบตาเพื่อนร่วมงานและเจ้านายมาได้หลายปี แต่
เธอมัน่ ใจว่าพวกเขาจะจับได้ในไม่ชา้ ว่าแท้จริงแล้วเธอไม่ได้เก่งเลิศเลอ
แต่อย่างใด เธอรูส้ กึ ว่าเธอควรจะลาออกก่อนทีจ่ ะถูกเปิดโปง แล้วออกไป
ท�ำงานอย่างอื่นที่เหมาะกับศักยภาพของตัวเองมากกว่านี้ นั่นอาจจะ
หมายถึงเงินเดือนและผลตอบแทนที่น้อยลง แต่อย่างน้อยเธอก็ยัง
ได้ท�ำอะไรที่เป็นการซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
ขอต้ อ นรั บ สู ่ โ ลกของผู ้ เ ป็ น โรคคิ ด ว่ า ตั ว เองไม่ เ ก่ ง ค่ ะ นี่เ ป็ น
โลกเร้นลับทีม่ ผี คู้ นซึง่ ประสบความส�ำเร็จจากทัว่ ทุกสารทิศมาอาศัยอยู่
รวมกันโดยมีสิ่งหนึ่งทีเ่ หมือนกัน นัน่ คือพวกเขาเชือ่ ว่าพวกเขาไม่เก่งพอ
พวกเขาอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นเด็กหรือคนแก่ หรือแม้แต่
คนดังที่ประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ยังอาจได้รับผลกระทบจาก
โรคนี้ได้ไม่ตา่ งกัน (อ่านเกีย่ วกับคนดังทีเ่ ป็นโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งได้ใน
หน้า 25) ความเชื่อของผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็น
เรื่องงานเสมอไป ฉันได้พบกับผู้ป่วยโรคนี้ที่รู้สึกว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่
ทีไ่ ม่ดพี อ เป็นสามี เป็นภรรยา เป็นเพือ่ น หรือแม้แต่กระทัง่ เป็นมนุษย์
ทีไ่ ม่ดพี อ ลักษณะของโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งนี้ยงั มีอกี มากมายหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่ มีหลักฐานเพียงน้อยนิดทีส่ นับสนุนความเชือ่ ของ
ผูท้ ป่ี ว่ ยเป็นโรคนี้ทคี่ ดิ ว่าตัวเองเป็นพวกหลอกลวงซึง่ ไม่เก่งจริง
ในบทนี้จะช่วยให้คณ
ุ สามารถระบุอาการของโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งได้
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และมีความเข้าใจว่าสรุปแล้วคุณเป็นโรคนี้หรือไม่ ถ้าเป็น คุณก�ำลัง
ประสบกับโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งแบบไหนอยู่

ถ้าอย่างนั้น แล้วโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งคืออะไร
ค�ำเรียก 'โรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง' หรือ 'ภาวะรูส้ กึ แย่กบั ตัวเอง' นี้
ถูกคิดค้นขึน้ ครัง้ แรกในปี 1978 โดยนักจิตวิทยาคลินิก พอลลีน อาร์ แคลนซ์
และซูซาน เอ เอมส์ ในบทความทีช่ อื่ 'The Imposter Phenomenon
in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic
Intervention'
ลักษณะอาการของโรคอธิบายได้วา่ เป็น 'ประสบการณ์ภายในของ
การหลอกลวงระดับสติปญ
ั ญาของตัวเอง' ทีส่ ง่ ผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน
กับบรรดาผูห้ ญิงทีป่ ระสบความส�ำเร็จอย่างสูงในชีวติ ในบทความของ
พวกเธอ แคลนซ์และเอมส์ ได้บรรยายถึงกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้หญิง
จ�ำนวน 150 คนว่า 'ถึงแม้พวกเธอจะมีปริญญา ได้รับเกียรตินิยม
ท�ำได้ดมี ากในแบบทดสอบมาตรฐาน ได้รบั การยกย่องและเป็นทีย่ อมรับ
จากเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้บังคับบัญชา...แต่ข้างในลึกๆ (พวกเธอ)
กลับไม่ได้รู้สึกถึงความส�ำเร็จเหล่านั้นเลย พวกเธอมองตัวเองว่าเป็น
คน "หลอกลวง" ' นักวิชาการทัง้ สองอธิบายต่อไปอีกด้วยว่าผูห้ ญิงเหล่านี้
เชือ่ ว่าตนเองประสบความส�ำเร็จได้เพราะความผิดพลาดของกระบวนการ
คัดเลือก หรือไม่ก็เพราะใครบางคนประเมินความสามารถของเธอ
สูงเกินไป หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ บางอย่าง
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แคลนซ์และเอมส์กล่าวว่ามีลักษณะของโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่ง
อยู่ด้วยกันสามแบบ ได้แก่
1. เชื่อว่าคนอื่นมีมุมมองเกี่ยวกับความสามารถหรือทักษะของ
พวกเธอที่ดีงามเกินความเป็นจริง
2. ค วามกลัวว่าจะถูกจับได้และถูกเปิดโปงว่าเป็นคนทีไ่ ม่ได้เก่งจริง
3. คิดอยู่เสมอว่าความส�ำเร็จที่ได้มาเกิดจากปัจจัยภายนอก
เช่นโชคหรือเพราะสู้อุตส่าห์ท�ำงานหนักจนถึงขีดสุด

ใครบ้างที่ได้รับ(ติ
ผลกระทบ
ดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
นับตั้งแต่ท่ีมีการท�ำความรู้จักโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งเป็นครั้งแรก
ในช่วงปี 1970 แล้ว งานวิจัยก็ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะอาการของ
โรคนี้สามารถส่งผลกระทบได้มากพอๆ กันทัง้ ในผูช้ ายและผูห้ ญิง และ
อันที่จริงแล้ว ผู้ที่คิดชื่อเรียกโรคนี้ขึ้นมาก็ได้ชี้ให้เห็นในเวลาต่อมาว่า
พวกเขาอยากจะเรียกมันว่า 'ประสบการณ์ของการคิดว่าตัวเองไม่เก่ง'
มากกว่า เพราะค�ำว่า 'ภาวะ' หรือ 'โรค' นั้น เป็นการบ่งชี้ถึงความ
เจ็บป่วยทางจิต ซึ่งสิ่งที่ผู้มีภาวะโรคคิดว่าตัวเองไม่เก่งต้องเจอนั้น
อันที่จริงแล้วมีความห่างไกลจากผู้ป่วยจิตเวชอย่างมาก ดังที่แคลนซ์
อธิบายว่ามันคือ 'สิ่งที่พวกเราเกือบทุกคนต้องเคยประสบพบเจอ'
ตามที่ได้บอกไปแล้วในบทน�ำว่างานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกเรา
กว่า 70% จะต้องเคยเจอกับปรากฏการณ์นี้อย่างน้อยสักช่วงเวลาหนึ่ง
ของชีวติ แม้วา่ โดยทัว่ ไปแล้วมักจะเป็นสิ่งทีเ่ กิดขึน้ กับผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ
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