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บทน�ำ

ว่าด้วยเรื่องของสาวแสนดี

ถ้าคณุรูส้กึอยูบ่่อย ๆ ว่าไม่มใีครเหน็หวั  ถกูเอาเปรยีบตลอด  ไม่ค่อยมใีคร

ให้ความเคารพ  หรอืไม่รูจ้ะไขว่คว้าสิ่งที่ปรารถนาที่สดุในชวีติมาได้อย่างไร  

เชิญตบเท้าเข้าชมรมนี้ได้เลย  ชมรมสาวแสนดีเปิดประตูต้อนรับคุณอยู่   

ขอขยายความก่อนว่าสาวแสนดใีนที่นี้หมายถงึผูห้ญงิที่ฉดุรั้งตวัเองด้วยการ

ท�าตามพฤติกรรมที่สังคมเชื่อว่าจ�าเป็นต่อการอยู่รอด  พวกเธอคือผู้หญิง 

ที่บ่อนท�าลายความสมัพนัธ์โดยไม่รู้ตวั  ทั้งกบัคนรกั  สมาชกิในครอบครวั  

เพื่อนร่วมงาน  หรอืใครกต็าม  และนั่นส่งผลให้พวกเธอไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา

ที่สดุมาครอบครอง  ในฐานะผู้หญงิเราถูกถาโถมด้วยค�าพูดสารพดัตลอด

ชีวิต  ซึ่งชักจูงให้เราเชื่อว่าการเป็นคน  “ดี”  นั้นส�าคัญกว่าการไขว่คว้า 

สิ่งที่ต้องการ  และต่อให้ไม่มีใครพูดกับคุณตรง ๆ  แต่ขอเดาว่าคุณมี 

แนวโน้มที่จะซึมซับความเชื่อที่ว่าการเห็นความต้องการของตัวเองก่อน 

คนอื่นจะท�าให้คณุกลายเป็นนางมารร้ายไปในทนัที
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ลองมาดูตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็ก

สามารถท�าร้ายตัวคุณในปัจจุบันได้อย่างไร  เชอริลเป็นผู้จัดการบริษัท 

การบนิและอวกาศขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  ผู้คนในที่ท�างานต่างเคารพนบัถอื

เธอ  แต่พ่อแม่ยงัปฏบิตัติ่อเธอราวกบัเธอยงัเป็นเดก็  และด้วยความที่เธอ

ยังโสด  เมื่อมีงานเลี้ยงรวมญาติที่บ้านในช่วงวันหยุด  เธอจึงต้องนั่งโต๊ะ

เด็กเพราะโต๊ะผู้ใหญ่ไม่มีที่นั่งมากพอส�าหรับทุกคน  เรื่องนี้รบกวนใจเธอ

อย่างมากแต่เธอไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรดี  พอเอ่ยปากขึ้นมาว่าเธอ 

ควรได้นั่งโต๊ะผู้ใหญ่  พวกเขาก็บอกว่าเธออ่อนไหวเกินเหตุ  เธอจึงได้แต่

สงบปากสงบค�าและปล่อยไปตามน�้าเพราะไม่อยากท�าลายบรรยากาศ

ยิ่งไปกว่านั้น  นิสัยที่ไม่อยากสร้างปัญหานี้ยังส่งผลกระทบกับเธอ

ในการท�างานด้วย  เชอรลิเป็นคนง่าย ๆ ไม่เรื่องมาก  แต่คนอื่นไม่ได้มองว่า

เธอมศีกัยภาพ  เพราะเธอไม่ค่อยแสดงความเหน็ต่าง  แม้มนัจะช่วยให้บรษิทั

เตบิโตกต็าม  การเป็นสาวแสนดพีาเธอมาถงึจดุที่อยูใ่นตอนนี้ได้กจ็รงิ  แต่

มนัไม่ได้พาเธอไปสูจ่ดุที่ต้องการ  สิ่งที่ได้ยนิได้ฟังมาตั้งแต่เดก็จนถงึตอนนี้

ก�าลงัขดัขวางการบรรลเุป้าหมายในปัจจบุนั

พฤติกรรมในวัยเด็กที่เกิดจากการท�าตามความคาดหวังของพ่อแม่  

(ทั้งที่บอกอ้อม ๆ และผ่านการเรยีกร้องอย่างชดัเจน)  สามารถส่งผลต่อชวีติ

ของผู้หญิงเราได้ในทุกด้าน  ตั้งแต่การไม่กล้าพาตัวเองออกจากความ

สัมพันธ์อันเลวร้ายที่มีแต่การข่มเหงทารุณ  การไม่กล้าลาออกจากงานที่ 

ไร้อนาคต  ไปจนถึงการไม่กล้าตั้งค�าถามเกี่ยวกับแนวทางการรักษาของ

แพทย์  นั่นก็เพราะสาวแสนดีกังวลว่าคนอื่นจะคิดหรือมีปฏิกิริยาอย่างไร

มากกว่าจะนกึถงึตวัเอง

อย่าเพิ่งเข้าใจผดิ  การเป็นคนดยีงัเป็นสิ่งจ�าเป็น  แต่ล�าพงัความดี

เพียงอย่างเดียวไม่อาจท�าให้เราสมหวังในชีวิต  ถึงแม้การเป็นคนใจด ี  

ใจกว้าง  และคิดถึงผู้อื่นจะเป็นส่วนผสมของความส�าเร็จในทุกเรื่องหรือ 

ในทกุการปฏสิมัพนัธ์  แต่แค่นั้นยงัไม่พอ  เพราะจากประสบการณ์หลายปี

ที่สั่งสมมาท�าให้เรารู้ว่า  จรงิ ๆ แล้วคณุสามารถท�าเป้าหมายทั้งเรื่องงาน
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และเรื่องส่วนตวัให้ส�าเรจ็ได้  และท�าได้ดดี้วย  ไม่ใช่ต้องเลอืกแค่อย่างใด

อย่างหนึ่ง

สาวมั่นคอืผูห้ญงิที่เรยีนรูว้ธิกีารท�าให้ตวัเองได้รบัความเคารพอย่าง

ที่สมควรได้รบั  ประสบความส�าเรจ็ให้สมกบัที่ทุ่มเท  และมชีวีติในแบบที่

ต้องการโดยไม่ถูกตราหน้าว่าเป็น  “นางมารร้าย”  การได้ในสิ่งที่ต้องการ

นั้นไม่ใช่แค่สิ่งของที่จบัต้องได้อย่างบ้านใหม่  รถใหม่  หรอืงานที่ดกีว่าเดมิ  

แต่ยงัรวมถงึการควบคมุสถานการณ์  ท�าให้เสยีงของตวัเองดงัพอที่คนอื่น

จะได้ยิน  และท�าให้สิ่งที่คุณต้องการได้รับการตอบสนอง  สุดท้ายไม่ว่า 

ผลจะออกมาเป็นอย่างไร  คณุกร็ู้สกึดทีี่สามารถควบคมุและจดัการตวัเอง

ได้  ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะสมหวังดังใจนึกในทุกเรื่อง  แต่คุณจะ

สามารถไล่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยทกัษะ  ความตั้งใจจรงิ  ความมุ่งมั่น  

และความสขุมุรอบคอบ

ก่อนอื่นลองพจิารณาความแตกต่างระหว่างสาวสองประเภทนี้ดู

สาวแสนดี สาวมั่น

วางความต้องการของตัวเองไว้ทีหลังสุด ค�านึงถึงความต้องการของตัวเองไป
พร้อมกับความต้องการของผู้อื่น

แทบไม่เคยร้องขอในเรื่องที่ส�าคัญ
กับตัวเอง

บอกชัดเจนถึงสิ่งที่ต้องการ

กล�้ากลืนฝืนทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กล้าเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ให้เกียรติ

ไม่กล้าพูดหรือแสดงความต้องการ
ออกมา

สื่อสารอย่างสั้นกระชับและตรงไปตรงมา

ไม่ใช้ความสัมพันธ์ ให้เป็นประโยชน์ เข้าใจและใช้ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ในชีวิตให้เป็นประโยชน์

กลัวเกินเหตุว่าจะท�าให้คนอื่นขุ่นเคือง ท�าทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อรักษาความ
สัมพันธ์ ให้มั่นคงและเป็นประโยชน์กับ
ทั้งสองฝ่ายภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

SAMPLE
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หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ
กลายเป็นสาวมั่นได้อย่างไร

ในหนงัสอืเรื่อง  Nice Girls Don’t Get the Corner Office  และ  Her Place 

at the Table  เรามุ่งเน้นเรื่องวธิเีอาชนะพฤตกิรรมของสาวแสนดทีี่ขดัขวาง

การบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงาน  สิ่งที่ได้ยินจากผู้อ่านหลาย ๆ คน 

กค็อื  ค�าแนะน�าของเราช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจรงิ!  บางคนเขยีน

มาเล่าให้ฟังว่าได้เลื่อนขั้นอย่างที่หวงัไว้  ได้ขึ้นเงนิเดอืน  และหลายคนกล้า

เดินออกจากสภาพการท�างานที่แสนเลวร้าย  ซึ่งเราขอแสดงความนับถือ

พวกคุณด้วยใจจริง  ในหนังสือเล่มนี้เราอยากน�าเสนอทักษะที่กว้างขึ้น   

ซึ่งคุณสามารถน�าไปใช้ได้ทุกที่กับทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  เพื่อนบ้าน  

เจ้าของบ้านเช่า  แม่สามี  หรือใครก็ตาม  ความจริงก็คือ  ไม่ว่าจะใน

สถานการณ์หรอืความสมัพนัธ์แบบไหน  ทกัษะหลายอย่างที่สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้มักจะเป็นทักษะชุดเดียวกัน  (โดยอาจมีการปรับเปลี่ยน 

เล็กน้อย)  และทั้งหมดเริ่มต้นที่  “ตัวคุณ”  มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจใน 

สิ่งที่ตวัเองท�าหรอืไม่ท�ามากน้อยแค่ไหน  แล้วคณุเตม็ใจที่จะเปลี่ยนแปลง

หรอืเปล่า

ถ้าคุณคือสาวแสนดีตัวจริงเสียงจริงและพยายามท�าตามที่สังคม

บอกทุกอย่าง  ใครต่อใครในชีวิตคุณก็คงไม่คิดและไม่อยากช่วยให้คุณ

เปลี่ยนแปลง  กแ็ล้วพวกเขาจะท�าไปท�าไม  ในเมื่อคณุวางความต้องการ

ของตัวเองไว้ทีหลังสุด  ซึ่งเท่ากับว่าคุณก�าลังตอบสนองความต้องการ 

ของคนอื่นอยู่  แต่นั่นไม่ได้เกี่ยวกบัคนอื่นเลย  มนัเป็นเรื่องของคณุคนเดยีว

ล้วน ๆ  หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุต้านทานแรงกดดนัจากภายนอกที่บอก

ให้คุณท�าเหมือนเดิมและยังคงเป็นคนเดิม  ขณะเดียวกันก็ช่วยชี้ให้เห็น 

คนที่คอยสนบัสนนุและค�านงึถงึประโยชน์ของคณุเป็นส�าคญั  พวกเขาคอื

คนที่จะเป็นต้นแบบ  เป็นพี่เลี้ยง  และเป็นกองเชียร์ให้กับคุณ  คุณต้อง

อาศยัแรงสนบัสนนุจากคนเหล่านี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตวัเอง

SAMPLE



15

อกีเรื่องที่คณุจ�าเป็นต้องเข้าใจและยอมรบัตั้งแต่ต้นกค็อื  พฤตกิรรม

อนัพงึปฏบิตัทิี่สาวแสนดซีมึซบัเข้าไปในความคดินั้นฝังรากลกึอยูใ่นวฒันธรรม

ของเรา  มนัมกัจะถกูเน้นย�้าซ�้า ๆ อยูต่ลอดและสะท้อนให้เหน็ผ่านโครงสร้าง

ครอบครวัแบบดั้งเดมิ  บรรทดัฐานทางสงัคม  และแนวทางปฏบิตัอินัเป็น

ที่ยอมรับกันมานานในโลกธุรกิจ  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีแรงกดดัน 

ทางสังคมที่บีบให้มีการประเมินและปรับเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้  ทว่าการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล้วนต้องอาศัยเวลา  ที่เราพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการ 

จะบั่นทอนก�าลงัใจ  เราแค่อยากบอกคณุว่าอย่าเอาแต่รอ  คณุต้องสร้าง

โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตวัเอง  และหนงัสอืเล่มนี้กถ็กูออกแบบมาเพื่อ

ช่วยคณุโดยเฉพาะ

เหตผุลที่ท�าให้สาวแสนดีไม่สามารถมชีวีติในแบบที่ต้องการ  ได้แก่  

หนึ่ง  พวกเธอไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมที่ท�าก�าลังฉุดรั้งตัวเองอยู่  และสอง   

พวกเธอรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรดี  หนังสือเล่มนี้จึงขอเสนอ

ทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้  ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน   

ซีอีโอ  นักศึกษา  ผู้ประกอบการ  หรือใครก็ตาม  เมื่อเป็นเรื่องของการ 

ไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการและสมควรได้  กม็แีนวโน้มที่คณุจะมจีดุอ่อนบางอย่าง  

เราเชื่อว่าการท�าความเข้าใจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจุดอ่อน 

ที่เปราะบางที่สุดของคุณเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้  เรา

จะแนะน�าให้คณุรูจ้กัทกัษะ  ความเชื่อ  และความรู้ที่จ�าเป็นต่อการเริ่มการ

เปลี่ยนแปลงและเอาชนะเรื่องท้าทายที่ขัดขวางคุณอยู่  โดยเราได้คิดค้น  

7 กลยุทธ์หลักและ 99 กลวิธีที่ช่วยให้ผู้หญิงจ�านวนนับไม่ถ้วนที่เราเคย 

ร่วมงานด้วยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ส�าเร็จ  ทั้งเรื่องส่วนตัวและอาชีพ

การงาน  ต่อไปนี้คณุจะได้พบกบัเคลด็ลบัที่ช่วยให้คณุได้ในสิ่งที่ปรารถนา  

สิ่งที่จ�าเป็น  และสิ่งที่สมควรได้รบัจรงิ ๆSAMPLE
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กลยุทธ์และกลวิธี

เหตุผลที่เราแยกกลยุทธ์กับกลวิธีออกจากกันก็เพื่อช่วยให้คุณคิดหาวิธี 

ท�าเป้าหมายให้ส�าเรจ็ได้ง่ายขึ้น  อย่างที่คณุจะได้เหน็ต่อไป  การพาตวัเอง

ออกจากจุดที่อยู่ในตอนนี้ไปยังจุดที่คุณต้องการจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัย 

ที่ซับซ้อนมากมาย  ฉะนั้น  เราจึงสรุปออกมาเป็นชุดกลยุทธ์ซึ่งประกอบ

ด้วยพฤตกิรรมหลกัที่คณุต้องท�า  ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ  

คุณจะใช้แค่กลยุทธ์เดียวไม่ได้  แต่ต้องใช้หลายกลยุทธ์ประกอบกัน  

ตัวอย่างเช่น  ถ้าเพื่อนคนหนึ่งท�าให้คุณรู้สึกว่าเธอก�าลังเอาเปรียบคุณอยู่  

คณุกค็วรใช้กลยทุธ์ต่อไปนี้  ได้แก่  ประเมนิอดตีเพื่อหาสาเหตวุ่าท�าไมคณุ

ถึงยังทนกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอีกฝ่าย  จัดการความคาดหวัง  

สื่อสารให้ชัดเจนขึ้น  และรับมือกับการต่อต้าน  สรุปง่าย ๆ ก็คือกลยุทธ์

ช่วยให้คณุมองเหน็ภาพรวม

ทว่าแค่รู้กลยุทธ์อย่างเดียวยังไม่พอ  เพราะเป็นไปได้ว่าคุณอาจรู ้

อยู่แล้วว่าควรท�าอะไรแต่ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไร  ในกรณนีี้สิ่งที่คณุต้องการ

ก็คือกลวิธีหรือสิ่งที่คุณต้องท�าและวิธีการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้กลยุทธ์

เหล่านั้นได้ผล  หนงัสอืเล่มนี้จะเสนอ 99 กลวธิทีี่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้

กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  ถ้าให้เปรยีบเทยีบ  กลยทุธ์กค็อืกล่องเครื่องมอื  

ในขณะที่กลวิธีคือเครื่องมือต่าง ๆ ที่คุณหยิบใช้ยามจ�าเป็น  คุณจะพบ

ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างต้องอาศัยหลายกลยุทธ์  และ 

บางสถานการณ์กต้็องอาศยัหลายกลวธิ ี ในขณะเดยีวกนัหลายสิ่งที่คณุท�า

ก็อาจเป็นประโยชน์ในหลายสถานการณ์และมีความคาบเกี่ยวกันอยู ่   

เช่น  ในการก�าหนดช่วงของผลลัพธ์ที่ปรารถนา  (กลวธิทีี่ 41)  เราแนะน�า

ว่าการศกึษาสถานการณ์ให้รอบคอบเป็นสิ่งจ�าเป็น  ซึ่งมนัเป็นส่วนประกอบ

ส�าคญัของกลวธิทีี่ 44  “ใช้ข้อมูล  ไม่ใช่อารมณ์”  ด้วย

เพื่อให้เหน็ภาพว่าจะใช้กลยทุธ์และกลวธิไีด้อย่างไร  เราจงึรวบรวม

สถานการณ์และตัวอย่างที่ได้จากประสบการณ์ในการท�างานและการ 

SAMPLE
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แล
ะวาดภาพอนาคต

ทีด่ีต่อตวัคุณ

ให้ค�าปรึกษาของเราเพิ่มเข้าไปด้วย  แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อรักษา 

ความลับของลูกค้า  แต่ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องจริง  และบางส่วนก็มาจาก

ประสบการณ์ของเราเอง

ลองดูเรื่องของผู้หญงิคนหนึ่ง  (เราขอเรยีกเธอว่าบาร์บาร่า)  ใคร ๆ 

กร็ูว่้าเธอเป็นพวกไหลตามน�้าและเข้ากนัได้กบัทกุคน  เธอเรยีนรู้พฤตกิรรม

นี้มาตั้งแต่เด็กเพราะแม่คอยเน้นย�้าอยู่เสมอว่าเธอต้องไม่เห็นแก่ตัวและ 

คอยเอาใจคนอื่น  อันที่จริงเธอยังจ�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาส 

ปีหนึ่งได้  ตอนนั้นเธอบอกแม่ว่าจะหย่ากับสามี  แต่แม่ห้ามไม่ให้เธอพูด

เรื่องนี้เพราะไม่อยากท�าลายวนัหยดุของทกุคน!

สำวมั่น

สาวแสนดี

ประเม
ินอดีต

สร้างความสัมพนัธ์

จัดการความคาดหวัง

สื่อสาร
อย

่าง
มีค

วา
มห

มา
ย

รับมอืกบัการต่อต้าน

ใช้และกระจายเครือขา่ย

ดดาเนินชีวิตตามคา่นิยมที่ยึดถอืSAMPLE
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ด้วยความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก  เวลาอยู่ในกลุ่มบาร์บาร่า

มกัท�าตามความต้องการของเพื่อนเกอืบทกุครั้ง  แม้นั่นจะหมายถงึการสละ

สิ่งที่ตวัเองต้องการกต็าม  เธอแทบไม่เคยเสนอตวัเลอืกอื่นถ้าคนส่วนใหญ่

เห็นพ้องต้องกันแล้ว  จนวันหนึ่งที่บาร์บาร่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

อย่างรุนแรงเกือบถึงชีวิต  นั่นก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้เธอ 

ตาสว่าง  เธอคิดได้ว่าชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะยอมใช้ไปกับสิ่งที่คนอื่น

ต้องการ  เธออยากท�าสิ่งที่ตวัเองต้องการให้มากขึ้น  กลยทุธ์ที่เธอต้องใช้

คือสร้างความสัมพันธ์กับคนที่ค�านึงถึงความต้องการของทั้งสองฝ่าย  

จัดการความคาดหวังของคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเต็มใจหรือไม่เต็มใจท�า  

สื่อสารสิ่งที่เธอต้องการอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  และด�าเนนิชวีติตาม

ค่านิยมที่ยึดถือ  ทว่าเธอยังต้องหาทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสนดีที่

ตดิตวัมาชั่วชวีติด้วย  ฉะนั้น  เธอจงึต้องเริ่มจากจดุเลก็ ๆ ก่อน

ตวัอย่างเช่น  ถ้าเพื่อนชวนไปร้านอาหารที่เธอเพิ่งไปมา  เธอจะใช้

กลวธิทีี่ 43  (ถ้าต้องปฏเิสธ  หาเหตผุลที่ฟังขึ้นและเสรมิด้วยตวัเลอืก)  เพื่อ

บอกให้คนอื่นรู้ว่าเธอต้องการอะไร  แทนที่จะเออออไปตามค�าชวนของ

เพื่อน  ตอนนี้เธอกล้าที่จะพูดว่า  “ฉันก็ชอบร้านนั้นมากและเพิ่งไปมา 

เมื่อวนัก่อน  ฉนัว่าเราลองไปกนิอาหารไทยร้านใหม่ที่ทกุคนก�าลงัพดูถงึกนั

ดีกว่า”  เวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวด้วยกันแต่เธอไม่มีเงิน  เธอก็จะใช้กลวิธี 

ที่ 57  (เปรียบเทียบ)  เพื่อให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของเธอที่ 

ไม่สามารถไปด้วยได้  “ฉนัไม่อยากให้พวกเธอคดิว่าฉนัไม่อยากไป  เพราะ

จริง ๆ แล้วฉันอยากไปมาก  แต่ฉันไม่ได้ท�างานมาพักหนึ่งแล้ว  และยัง

ต้องเก็บเงินซื้อบ้านอีก  ครั้งนี้คงต้องขอผ่าน”  เมื่อเวลาผ่านไปบาร์บาร่า 

ก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นและไม่ปล่อยให้คนอื่นมาสั่งว่าเธอควรใช้เงินหรือ 

ใช้เวลาอย่างไร  ซึ่งท�าให้เธอรูส้กึมอี�านาจควบคมุในชวีติตวัเองมากกว่าเดมิ

ถ้าคุณเป็นสาวแสนดี  คุณอาจรู้สึกว่าหลายกลวิธีที่เราก�าลังจะ 

พูดถงึนี้ฟังดูแปลกประหลาด  แต่เราอยากขอให้คณุค่อย ๆ พจิารณาโดย

ไม่บังคับตัวเองให้เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่และพยายามปรับทุกพฤติกรรม
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พร้อมกัน  จงท�าเหมือนบาร์บาร่าที่ท�าทีละขั้นตอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

บางครั้งแค่ฝึกใช้บางกลวิธีอย่างจริงจังก็ช่วยปูทางให้คุณใช้กลวิธีอื่นได ้

ง่ายขึ้นในอนาคตแล้ว  ยิ่งคณุฝึกใช้กลวธิใีหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ  คณุกจ็ะยิ่ง 

ใช้มันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น  และอาจมีสถานการณ์มากมายที่ 

คณุอยากใช้หลายกลวธิรี่วมกนั  เป้าหมายของเราไม่ใช่การแนะน�าให้คณุ

เปลี่ยนตวัตนไปทั้งหมด  แต่เป็นการช่วยให้คณุได้เป็นตวัของตวัเอง  รวมถงึ

มอบเครื่องมือที่จ�าเป็นเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ด้วยความพึงพอใจ

สูงสดุ

ประเมินตัวเอง : คุณแสนดีแค่ไหน

เรามาเริ่มด้วยการระบจุดุแขง็ในตวัคณุและด้านที่คณุต้องพยายามเพิ่มขึ้น

กันดีกว่า  เป็นไปได้มากว่าอาจมีหลายเรื่องที่คุณท�าได้ดีอยู่แล้ว  การ

ประเมินตัวเองในส่วนต่อไปจะช่วยให้คุณมองเห็นพฤติกรรมแสนดีที่ฉุดรั้ง

คุณอยู่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุกลยุทธ์และกลวิธีที่คุณต้องใส่ใจ

และควรฝึกใช้ให้เป็นมากที่สดุ  รวมถงึช่วยใหค้ณุเข้าใจเกี่ยวกบัพฤตกิรรม

ของตวัเองในแต่ละบรบิท  เพราะไม่มใีครที่เหมอืนกนัทกุอย่าง  การประเมนิ 

ตวัเองก่อนอ่านหนงัสอืเล่มนี้จะช่วยให้คณุมุง่เน้นที่จดุแขง็เฉพาะตวั  รวมถงึ

ด้านอื่น ๆ ที่คณุต้องพฒันาให้ดขีึ้น

จ�าไว้ว่าไม่ม ี “แบบประเมนิ”  ไหนที่จะบอกความเป็นตวัคณุได้มาก

ไปกว่าสิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจ  คุณอาจท�าแบบประเมินนี้แล้วพบว่ามันไม่ได้

ประเมินสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์  หรืออาจพบว่า 

มนัสะท้อนความเป็นคณุและจดุอ่อนของคณุได้อย่างแม่นย�า  ไม่ว่าอย่างไร

เราเชื่อว่ามันจะท�าให้คุณมองเห็นสิ่งที่ก�าลังฉุดรั้งคุณอยู่และช่วยให้คุณ 

ก้าวไปบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง
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