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เรื่องคนเป็นเรื่องส�ำคัญ

บทน�ำ

 มเดนิบนพรมแดงตามหลงัผู้เข้าร่วมรายการ  American Idol  ชื่อดงั 

 อย่างเคลย์ ไอเคน  และรูเบน สตัดดาร์ด  ที่งานประกาศรางวัล 

วีเอชวันส์ บิ๊ก  ในปี 2003  ทว่าไม่ได้ดีใจหรือรู้สึกว่าตัวเองประสบความ

ส�าเร็จ  ผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยในชีวิต  ผมอาศัยอยู่ที่ลอสแองเจลิส 

หลงัเข้าร่วมรายการเรยีลลติี้โชว์  Paradise Hotel  เป็นเวลาสี่เดอืน  ดูผวิเผนิ

แล้วคุณอาจคิดว่าผมก�าลังรุ่ง  ผมได้ออกรายการยอดนิยมในช่วงฤดูร้อน 

31 ตอน  ได้ค่าตวัราว 5’000-10’000 ดอลลาร์จากการแค่ไปปรากฏตวัใน

ห้างสรรพสนิค้า  ไนต์คลบั  และบาร์  รวมทั้งได้ไปร่วมงานปาร์ตี้เดยีวกบั

คนดงัอย่างปารสี ฮลิตนั  เจสสกิา อลับา  และเคธ ีกรฟิฟิน

ผมมีชื่อเสียงและก�าลังท�าเงิน  แต่ในใจกลับรู้สึกทุกข์  ว่างเปล่า  

เหงา  และเดยีวดาย  ลอสแองเจลสิเป็นเมอืงที่ผูค้นต่างคนต่างอยู ่ ผมต้อง

ต่อสู้อย่างหนักกับความเหงาและอาการซึมเศร้า  การไม่ได้ติดต่อพูดคุย 

กบัใครดูจะส่งผลเสยีร้ายแรงทเีดยีว
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หลงัจบงานเดนิพรมแดงคนืนั้น  ผมรู้สกึเหมอืนถูกปลกุให้  “ตื่นรู้”   

ในยามที่ต้องการพอดี  ผมตัดสินใจว่าจะกลับไปติดต่อกับผู้คนอีกครั้ง   

คนแรกที่ผมนึกถึงคือคนเดียวที่ผมอยากติดต่อด้วยมากกว่าใครในโลก   

ผมหยบิโทรศพัท์ออกมากดเบอร์ของแครี่และรอ

สองปีก่อนผมพบแครี่ที่ส�านกังานของเรดโิอ ดสินย์ี  ในเมอืงบอสตนั  

เธอเพิ่งเข้าท�างานในต�าแหน่งพนักงานขายและนั่งตรงข้ามกับโต๊ะท�างาน

ของผม  ตอนนั้นผมเป็นพนกังานขายอนัดบัหนึ่งของภมูภิาคนี้มาโดยตลอด

จนกระทั่งเธอเข้ามา  แครี่เขี่ยผมตกลงมาเป็นอนัดบัสองภายในสามเดอืน  

เราสนิทกันอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นคู่แข่งกันในที่ท�างานก็ตาม  สามเดือน 

ต่อมาผมกต็กหลมุรกัเธอเข้าอย่างจงั

แต่เรื่องนี้มีปัญหาเล็กน้อย  นั่นคือ  แครี่แต่งงานแล้ว  คุณจะท�า

อย่างไรถ้าพบคู่แท้ทว่าเธอกลับมีเจ้าของ  ต่อมาแครี่ย้ายไปอยู่นิวยอร์ก 

กับสามีและมุ่งมั่นที่จะประคองชีวิตคู่ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง  ส่วนผมได้แต่

ท�าอย่างที่คนหลงรักข้างเดียวท�าคือตัดสินใจเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้โชว์ 

เพื่อตามหาคู่แท้

ใช่แล้วครับ  รายการนั้นก็คือ  Paradise Hotel  ของช่องฟ็อกซ์ซึ่ง

ถ่ายท�าในคฤหาสน์มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในเมืองอากาปุลโก  ประเทศ

เม็กซิโก  โดยมีสาวโสดและหนุ่มโสดสุดเซ็กซี่ 18 คนอยู่ร่วมกันในรีสอร์ต

สดุหรู  ทกุคนต้องพยายาม  “จบัคู่หรอืไม่กเ็กบ็ของกลบับ้านไป”

การหาทางท�าให้ตวัเองได้อยู่ในรายการต่อถอืเป็นความท้าทายส�าหรบั

ผม  เพราะผมแตกต่างจากผูเ้ข้าร่วมรายการคนอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นดารา

หรือนายแบบ  แถมพวกเขายังไม่ค่อยชอบผมสักเท่าไหร่  แต่ถึงอย่างนั้น

ผมกเ็อาตวัรอดได้สปัดาห์แล้วสปัดาห์เล่าและไม่ถกูโหวตออกในช่วงคดัออก

ประจ�าสปัดาห์  ทั้งยงัอยูไ่ด้นานถงึ 31 สปัดาห์  ผมวางแผนจนได้อยูอ่นัดบั

ต้น ๆ ด้วยการประจบเอาใจและสร้างความสมัพนัธ์กบัทั้งผูเ้ข้าร่วมรายการ

และโปรดวิเซอร์  ที่ส�าคญัคอื  ผมยงัท�าให้คนที่ไม่ชอบขี้หน้าผมโหวตให้ผม

SAMPLE



13

อยู่ต่อในรายการและท�าให้ผู้มีอิทธิพลตัวจริงอย่างพวกโปรดิวเซอร์ถ่ายท�า

รายการไปในทางที่ท�าให้ผมได้อยู่ต่อมาเรื่อย ๆ  จนกระทั่งกลายเป็น  

“หนุ่มแสนด”ี  เพยีงคนเดยีวท่ามกลางหนุ่มหล่อและสาวสวย

แต่ผมกย็งัคงเป็นทกุข์  ผมคดิถงึแครี่และรู้สกึว่างเปล่าเวลาท�างาน  

(หรอืเวลาไม่มงีานท�า)  ความรูส้กึนั้นกดักนิจติใจทั้งในช่วงที่ถ่ายท�ารายการ

และอีกหลายเดือนหลังจากนั้น  ตอนกดเบอร์โทรศัพท์ของเธอหลังงาน 

เดนิพรมแดงในคนืนั้นที่ลอสแองเจลสิ  ผมหวงัว่าจะได้ตดิต่อกบัเธออกีครั้ง  

เอาเข้าจรงิผมคดิว่าเธอเป็นคนเดยีวที่  “เข้าถงึคน”  เก่งกว่าผม

“ว้าว  เฮ้  เดฟ”  แครี่รบัสาย  “ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ยนิเสยีงคณุ

อกีหลงัจากไม่ได้คยุกนัเป็นปี  ได้แต่เหน็คณุทางทวี ี เป็นไงบ้าง  ท�าอะไร

อยู่”

“ผมก�าลงัปาร์ตี้อยูก่บัพวกอเมรกินัไอดอลน่ะ”  ผมบอกพลางพยายาม

พูดเหมอืนภูมใิจ  “แล้วคณุล่ะ”

“กน็ั่งเล่นนอนเล่นอยูท่ี่บ้านน่ะ  อนัที่จรงิตอนนี้ฉนัก�าลงัจดัการเรื่อง

หย่าอยู่”

“เสียใจด้วยนะแครี่”  ปากผมบอกไปแบบนั้นแต่มืออีกข้างที่ไม่ได้

ถอืโทรศพัท์กลบัชกู�าป้ันท�าท่าราวกบัคว้าชยัชนะ  “อ้อ  อกีสองสปัดาห์ผม

ต้องไปนวิยอร์กพอดเีลย  ไปพบบรษิทัที่ดูแลผมน่ะ”  แน่นอนว่าผมโกหก

สองสปัดาห์ถดัมาผมอยูบ่นเครื่องบนิที่มุง่ตรงสูน่วิยอร์ก  หนึ่งเดอืน

ให้หลงัผมกบัแครี่เริ่มคบกนั  และสองเดอืนต่อจากนั้นผมกย้็ายไปนวิยอร์ก

เพื่อจะได้อยู่กบัเธอ

การโทรศัพท์ในคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดี  ผมได้ใช้ชีวิต

อย่างมคีวามสขุโดยมแีครี่อยูเ่คยีงข้างมานาน 11 ปีแล้ว  เรามลีกูจอมแสบ

ด้วยกัน 3 คน  ผมมีธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก 2 แห่งและยัง

เขยีนหนงัสอืขายดอีกี 2 เล่ม  ถงึจะพบเจออปุสรรค  ปัญหาท้าทาย  และ

ช่วงเวลาที่ย�่าแย่อยูบ้่าง  แต่ผมกม็คีวามสขุและประสบความส�าเรจ็มากกว่า

ที่เคยฝันเอาไว้  นั่นเป็นเพราะแครี่และผู้คนอีกมากมายที่ผมสานสัมพันธ์
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ด้วยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา  ตลอดช่วงเวลาเหล่านั้น  ผมได้เรยีนรู้บทเรยีน

ที่ไม่อาจประเมนิค่าได้เกี่ยวกบัชวีติ  ตวัผมเอง  และมนษุย์โดยรวม  นั่นคอื  

คณุไม่อาจมคีวามสขุหรอืประสบความส�าเรจ็ได้ด้วยตัวคนเดยีว  สิ่งเหล่านี้

ขึ้นอยู่กบัสายสมัพนัธ์ที่คณุสร้างไว้กบัผู้คนรอบตวั

ในหนงัสอืเล่มแรกของผมเรื่อง  Likeable Social Media  ผมพูดถงึหนทาง

ในการเป็นนักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จซึ่งโลดแล่นอยู่ในโลกของ 

สื่อสงัคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  ส่วนในหนงัสอืเรื่อง  Likeable 

Business  ผมแนะน�าเคลด็ลบัในการสร้างธรุกจิเพื่อสงัคมให้รุ่งเรอืง  ตอนนี้

ถงึเวลาที่จะคดิการใหญ่แล้ว  ผมอยากพูดถงึสิ่งที่จะช่วยให้คณุได้ทกุสิ่งที่

ต้องการจากอาชีพการงานและชีวิต  ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแบ่งปัน

เทคนคิที่น�าไปสู่ความส�าเรจ็ให้กับคณุ

พรสวรรค์  โชค  ความทุม่เท  ความกล้า  ความทรหด  ความมานะ

บากบั่น  และสิ่งอื่น ๆ อกีมากมายเป็นเรื่องส�าคญัก็จรงิ  แต่ท้ายที่สดุแล้ว

แก่นของสิ่งเหล่านี้กค็อืเรื่องคน  คณุเข้าใจคนอื่น  สื่อสารกบัคนอื่น  และ

โน้มน้าวให้คนอื่นท�าสิ่งที่คณุอยากให้พวกเขาท�าได้เก่งแค่ไหน

เรื่องคนเป็นเรื่องส�าคญัครบั  ความสมัพนัธ์ที่คณุมกีบัผูอ้ื่นเป็นปัจจยั

ที่ก�าหนดว่าคณุจะเจอทางตนัในอาชพีการงานและมชีวีติที่วา่งเปล่าแบบที่

ผมเคยเจอในลอสแองเจลสิ  หรอืจะมชีวีติที่สมบรูณ์และสร้างธรุกจิที่รุง่โรจน์

อย่างที่ผมท�าอยู่ในปัจจบุัน

ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกบัศลิปะเรื่องคนSAMPLE



คุณอาจคิดว่า
คนที่ขยันโปรโมตตัวเอง

อย่างมุ่งมั่น
โดยไม่สนว่าใครจะคิดอย่างไร
คือคนที่จะประสบความส�าเร็จ

แต่ปัจจุบันคนที่เก่ง
ทักษะเรื่องคนต่างหาก
ถึงจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ  

ทั้งที่บ้าน  ที่ท�างาน  
และในชีวิต

SAMPLE
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ในหนงัสอืสองเล่มแรกของผมอย่าง  Likeable Social Media  และ  

Likeable Business  ผมเขียนถึงวิธี  “เป็นที่ชื่นชอบ”  ด้วยการฟัง  การ 

เล่าเรื่อง  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความจริงใจและ

โปร่งใส  พร้อมเน้นย�้าว่านี่เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งยวดต่อความส�าเร็จ 

ในโลกการตลาดออนไลน์และในโลกธรุกจิ  แต่การสร้างความสมัพนัธ์และ

การเป็นที่ชื่นชอบไม่ได้ส�าคัญแค่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือในบริษัทเท่านั้น  

มันยังส�าคัญในโลกที่อยู่นอกเหนือขอบเขตเหล่านี้ด้วย  ทั้งสองสิ่งจ�าเป็น

ต่อทกุปฏสิมัพนัธ์ที่คณุมกีบัทกุคนที่คณุพบเจอ  ไล่ตั้งแต่เจ้านาย  นกัลงทนุ

ร่วมทุนที่อาจลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพของคุณ  พนักงานต้อนรับที่บริษัท

ของลูกค้า  คนดังบนทวิตเตอร์ที่สามารถช่วยให้คุณขายสินค้าได้มากขึ้น  

คู่เดตคนแรก  ไปจนถึงก๊วนเพื่อนสมัยเรียนที่ปัจจุบันเจอกันแค่บนเฟซบุ๊ก

เท่านั้น

ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกบัศลิปะเรื่องคน

ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กับ 

ผู้คนรอบตัว  ตัวตนของพวกเขา  และสิ่งที่พวกเขาเต็มใจท�าเพื่อคุณเป็น 

ตวัตดัสนิว่าคณุจะประสบความส�าเรจ็มากน้อยแค่ไหน  หากความสมัพนัธ์

กับผู้คนรอบตัวเป็นไปอย่างเปราะบางและกลวงโบ๋  ทุกเรื่องท้าทายและ 

ทุกอุปสรรคขวากหนามที่คุณเผชิญจะท�าให้คุณรู้สึกราวกับก�าลังพยายาม

เข็นครกขึ้นภูเขาเองตามล�าพัง  เมื่อคุณบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แท้จริง 

ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกัน  รวมถึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ  

ความเคารพ  และความร่วมแรงร่วมใจกัน  การเข็นครกขึ้นภูเขาจะง่าย 

ขึ้นมาก  นั่นเพราะมีทีมที่คอยผลักดันอยู่ข้างหลังคุณ  หนังสือเล่มนี้จะ 

ช่วยคณุในเรื่องนี้โดยอธบิายทกัษะเรื่องคน 11 ข้อที่มคีวามส�าคญัอย่างมาก  

หากเชี่ยวชาญเมื่อไหร่  มันจะช่วยให้คุณสมหวังมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานการณ์ใดกต็าม

ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกบัศลิปะเรื่องคน

SAMPLE
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เครื่องมอื  กลเมด็  และเคลด็ลบัต่าง ๆ ในหนงัสอืเล่มนี้อาจท�าให้

คณุแปลกใจ  แถมหลายข้อกข็ดักบัค�าแนะน�าที่ได้ยนิบ่อย ๆ เกี่ยวกบัธรุกจิ

และความส�าเร็จ  แต่ถ้าค�าแนะน�าเหล่านั้นได้ผลจริง  ป่านนี้ทุกคนคง

ประสบความส�าเรจ็กนัอย่างถล่มทลายไปแล้วล่ะครบั  ความจรงิคอืแม้มนั

จะเคยได้ผลมาก่อน  แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว  คุณอาจคิดว่าคนที่ขยัน

โปรโมตตวัเองอย่างมุ่งมั่นโดยไม่สนว่าใครจะคดิอย่างไรคอืคนที่จะประสบ

ความส�าเร็จ  แต่ปัจจุบันคนที่เก่งทักษะเรื่องคนต่างหากถึงจะได้ทุกสิ่งที่

ต้องการ  ทั้งที่บ้าน  ที่ท�างาน  และในชวีิต

ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกบัศลิปะเรื่องคน

ปัจจบุนัทกัษะเรื่องคนส�าคญัมากกว่ายุคไหน ๆ  มนัคอืกญุแจที่จะ

ช่วยให้คณุได้สิ่งที่ต้องการทั้งในและนอกที่ท�างาน  เราเชื่อมโยงถงึกนัตลอด

เวลา  เฟซบุก๊  ทวติเตอร์  ลงิด์อนิ  และสื่อสงัคมออนไลน์อื่น ๆ กลายเป็น

ช่องทางหลักที่เราใช้สื่อสารกับคนอื่น  แถมในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วย 

การแสดงความคิดเห็นมากมาย  เราดูจะไว้ใจค�าแนะน�าจากคนที่เรารู้จัก

มากกว่าที่เคยเมื่อเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิาร  ช่วงเวลาที่เราให้ความสนใจ

สิ่งหนึ่ง ๆ ก็สั้นมาก  เราจึงฟังคนที่  “ดึงดูดใจเรา”  และคนที่เราไว้ใจ 

เป็นหลกั  ดงันั้น  หากอยากชกัจูงส�าเรจ็และได้สิ่งที่ต้องการ  เราต้องเป็น

คนที่คนอื่นชื่นชอบ  เคารพ  และไว้ใจ

หนงัสอืเล่มนี้จะอธบิายทกัษะเรื่องคน 11 ข้อที่จะเปลี่ยนชวีติของคณุ

ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน  ในการอธิบายทักษะหลักแต่ละข้อ  ผมจะเล่า 

เรื่องราวของตวัเองและชวีติของผูท้รงอทิธพิลที่ประสบความส�าเรจ็เพื่อช่วย

ให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้น  เราจะเริ่มด้วยแบบประเมินตัวเองที่อยู ่ใน 

ภาคผนวกท้ายเล่ม  แล้วค่อยไปเรียนรู ้ทักษะเรื่องคนทั้ง 11 ข้อผ่าน  

53 บทเรยีนขนาดพอดคี�าที่คณุสามารถน�าไปฝึกฝนได้ทนัที

หนงัสอืธรุกจิจ�านวนมากเตม็ไปด้วยทฤษฎ ี ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วผูค้น

มักสงสัยว่าตกลงจะต้องท�าอะไรกันแน่  ทว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แบบนั้น   

ทกุบทจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่คณุสามารถ  “เริ่มลงมอืท�าจรงิได้เลย”  คณุจะ

SAMPLE
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ได้แนวคิดมากมายที่น�าไปใช้ได้จริงเวลาสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่

ต้องการทั้งที่บ้านและที่ท�างาน

ผมอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยการท�าแบบประเมินที่อยู่ในภาคผนวก

ก่อนครบั  แบบประเมนิ  “เอน็เนยีแกรม”  นี้เป็นแบบประเมนิบคุลกิภาพ

ที่ใช้กนัมาหลายร้อยปี  มนัจะช่วยให้คณุเข้าใจว่าค่านยิมใดเป็นตวัผลกัดนั

คุณมากที่สุดและคนอื่นควรสื่อสารกับคุณด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด  คุณควร

ท�าแบบประเมนินี้เพื่อเรยีนรูว่้าจะมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นรวมถงึท�าให้พวกเขา

เคารพและชื่นชอบคณุได้อย่างไร

หนึ่งในค่านิยมหลักของผมคือการตอบสนอง  ถึงแม้หนังสือเล่มนี้ 

จะเป็นช่องทางการสื่อสารแบบทางเดียว  แต่ถ้าคุณมีข้อคิดเห็นหรือเกิด

ค�าถามระหว่างอ่าน  ผมอยากให้คุณติดต่อผม  ถ้าคุณอยากกรีดร้อง 

ด้วยความโมโห  ปรบมอืด้วยความตื่นเต้น  อึ้งกบัความจรงิที่ค้นพบ  หรอื

แค่อยากพูดคุยกับคนเขียนหนังสือเล่มนี้  โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผม  

ช่องทางที่ผมใช้บ่อยที่สุดคือทวิตเตอร์  (@DaveKerpen)  หรือจะติดต่อ 

ผ่านทางลงิด์อนิ  (DaveLinkedIn.com)  กไ็ด้  แต่ถ้าคณุอยากใช้วธิดีั้งเดมิ  

คณุสามารถส่งอเีมล์หาผมได้ที่  dave@likeable.com  ไม่ว่าจะใช้ช่องทางใด  

ผมสญัญาว่าจะตอบกลบัคณุให้เรว็ที่สดุเท่าที่จะท�าได้

ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับศิลปะเรื่องคน  เอาละ  มาเริ่มกันเถอะ

ครบั! SAMPLE
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เข้าใจตัวเอง

และเข้าใจผู้อื่น
SAMPLE



SAMPLE
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1. แบบประเมินไมเออร์ส-บริกก์ส
สู้สิ่งนี้ไม่ได้หรอก!

เฮ้อ  ผมแอบถอนหายใจพลางคิดว่าต้องท�ากิจกรรมชวนขนลุกอย่างการ

ค้นหาบคุลกิภาพอกีแล้วเหรอ

ผมอยูใ่นงานสมัมนานอกสถานที่ในไมอาม ี พร้อมเพื่อนสมาชกิจาก

องค์กรผู้ประกอบการ  (Entrepreneurs’ Organization)  ซึ่งเป็นเครือข่าย 

ซอีโีอระดบัโลก  หลายคนในนี้ถอืเป็นเพื่อนสนทิของผม  ปกตแิล้วผมชอบ

การสมัมนากึ่งพกัร้อนแบบนี้  แต่ด้วยความที่ผมมบีคุลกิแบบไม่ชอบอยูน่ิ่ง

กับที่  ผมเลยพยายามอย่างหนักเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ  

ค�าว่าผ่อนคลายไม่เคยเป็นค�าที่ผมชอบเลย  หลงัจากเล่นโยคะและฝึกสมาธิ

ไปสองรอบ  สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากท�าคือกิจกรรมประเมินบุคลิกภาพที่ 

กนิเวลานานสี่ชั่วโมง  แถมผมยงัไม่เคยได้ยนิชื่อแบบประเมนินี้มาก่อนด้วย

แต่ผมกบ็งัคบัให้ตวัเองเปิดใจและมองประสบการณ์ครั้งนี้ในแง่บวก  

โชคดคีรบัที่ผมท�าแบบนั้น  เพราะสี่ชั่วโมงดงักล่าวเปลี่ยนชวีติผม  วธิทีี่ผม

ใช้สื่อสารกบัผู้อื่น  และวธิทีี่ผมเข้าใจตวัเองไปตลอดกาล

“แบบประเมนินี้มชีื่อว่าเอน็เนยีแกรม”  แบรด เคอร์สเชนสไตเนอร์  

นักจิตวิทยาที่มาเป็นวิทยากรบอกพวกเรา  “มันอาจเป็นที่รู้จักน้อยกว่า 

แบบประเมินบคุลิกภาพไมเออร์ส-บริกก์สหรือดสิก์  (DISC)  แต่ความจรงิ

แล้วมนัน่าเชื่อถอืมากกว่าแบบประเมนิสองอย่างนั้นอกี  แถมยงัมคีนใช้และ

ส่งต่อกนัมานานหลายร้อยปีแล้ว”

ผมหูผึ่งตั้งใจฟังทันที  ตลอดสี่ชั่วโมงต่อมา  ผมได้ข้อมูลมหาศาล

เกี่ยวกบัตวัเองและวธิทีี่คนอื่นจะใช้สื่อสารกบัผมได้ดทีี่สดุ  ยิ่งไปกว่านั้นผม

ยงัได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัสิ่งจงูใจหลกั ๆ เก้าอย่างและวธิทีี่เราใช้สื่อสารกบัทกุคน

ได้ดทีี่สดุโดยองิกบับคุลกิภาพตามหลกัเอน็เนยีแกรมทั้งเก้าแบบ  ระหว่าง

SAMPLE



การรู้จักตัวเอง
คือรากฐาน

ของศิลปะเรื่องคน
คุณไม่อาจเข้าใจ
และชักจูงผู้อื่นได้

จนกว่าคุณจะเข้าใจตัวเอง
อย่างสมบูรณ์และลึกซึ้งSAMPLE
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ที่เคอร์สเชนสไตเนอร์ประเมนิพวกเราพลางอธบิายลกัษณะของบคุลกิภาพ

ต่าง ๆ ตามหลักเอ็นเนียแกรมและวิธีการสื่อสารกับคนแต่ละบุคลิกภาพ  

ผมรู้สกึทึ่งมากที่มนัถูกต้องแม่นย�าสดุ ๆ ราวกบัเขาก�าลงัอ่านใจผมอยู่!

หนึ่งปีต่อมาผมค่อย ๆ คุน้เคยกบัเอน็เนยีแกรมและพลงัของมนัที่ช่วย

ให้เข้าใจตวัเองและผูอ้ื่นได้มากขึ้น  ผมสอนเอน็เนยีแกรมให้กบัทมีผูบ้รหิาร

ก่อน  จากนั้นก็สอนให้พนักงานทุกคนและยังสอนให้กับทีมงานที่บริษัท 

ของภรรยาด้วย  ผมอ่านหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้และหมกมุ่นอย่าง

ถอนตัวไม่ขึ้นกับคุณค่าของเอ็นเนียแกรมอย่างการได้ท�าความรู้จักตัวเอง  

ผมยงัตระหนกัด้วยว่า...

การรูจ้กัตวัเองคอืรากฐานของศลิปะเรื่องคน  คณุไม่อาจเข้าใจและ

ชกัจูงผู้อื่นได้จนกว่าคณุจะเข้าใจตวัเองอย่างสมบูรณ์และลกึซึ้ง

ในท�านองเดยีวกบัแบบประเมนิบคุลกิภาพอื่น  เอน็เนยีแกรมไม่ได้

สมบูรณ์แบบ  ระบบใดก็ตามที่แบ่งผู้คนออกเป็นแค่เก้าแบบอย่างชัดเจน

ย่อมมข้ีอจ�ากดัในตวัของมนัเองอยูแ่ล้ว  ทว่างานวจิยัครั้งแล้วครั้งเล่าแสดง

ให้เหน็ว่า  แบบประเมนิไมเออร์ส-บรกิก์สอนัเป็นแบบประเมนิบคุลกิภาพที่

ได้รบัความนยิมมากที่สดุนั้นมข้ีอบกพร่องมากมายและขาดความน่าเชื่อถอื

เมื่อเวลาผ่านไป  ลองท�าแบบประเมินรอบสองดูสิครับ  บางทีคุณอาจได้

ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่เคยท�าไว้เมื่อหกเดือนก่อน  ในทางตรงกันข้าม  

ผลลพัธ์ของเอน็เนยีแกรมจะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา  มนัจะบอกว่าอะไร

จูงใจคณุมากที่สดุ  อะไรที่ต้องระวงั  และคนอื่นจะสื่อสารกบัคณุได้ดทีี่สดุ

อย่างไร  สิ่งเหล่านี้จะเป็นจรงิเสมอจนน่าทึ่ง

ก่อนจะอ่านต่อ  ถ้าคุณยังไม่เคยท�าแบบประเมินเอ็นเนียแกรม   

ให้พลกิไปที่ภาคผนวกซึ่งผมเขยีนร่วมกบัมารโิอ ซโิกรา  นอกจากซโิกราจะ

เป็นนักพูดและนักเขียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  เขายังเป็น 

ผู้ร่วมเขยีนหนงัสอืเรื่อง  Awareness to Action: The Enneagram’ Emotional 

Intelligence’ and Change  และเขยีนบทความอกีมากมายที่ว่าด้วยลกัษณะ

ของบุคลิกภาพกับความเป็นผู้น�า  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน   
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และการสร้างทมี  ซโิกรากล่าวว่า  “เอน็เนยีแกรมเป็นเครื่องมอืที่ยอดเยี่ยม

ในการท�าความเข้าใจตวัเองให้ดยีิ่งขึ้น  เมื่อเข้าใจตวัเองแล้ว  คณุกจ็ะลงมอื

ท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น”

พอคุณรู้คะแนนแล้ว  ให้อ่านค�าบรรยายลักษณะของบุคลิกภาพ 

ตามหลักเอ็นเนียแกรม  รวมถึงลักษณะเด่นและข้อควรระวังส�าหรับ

บุคลิกภาพแต่ละแบบ  ค�าบรรยายเหล่านี้จะสะท้อนความเป็นตัวคุณได้ดี

แค่ไหนขึ้นอยู่กบัคะแนนของแต่ละบคุลกิภาพที่คณุได้จากแบบประเมนิ

ผมเข้าข่ายบุคลิกภาพแบบ 3 ตามหลักเอ็นเนียแกรมอย่างชัดเจน  

โดยเป็นคนที่แสวงหาความโดดเด่น  หนึ่งในสิ่งที่ผมควรระวงัคอือาการ  “ได้  

ฉนัจะท�าเอง”  หรอืการตอบรบัทกุข้อเสนอ  ทกุโอกาส  และทกุค�าขอร้อง

เพราะคิดว่ายิ่งท�ามากก็จะยิ่งโดดเด่น  ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์   

การรับท�าโครงการต่าง ๆ  หรือการรับดูแลลูกค้าก็ตาม  นี่อาจฟังดูเป็น 

เรื่องดี  ทว่ามันเคยเป็นปัญหาในอาชีพการงานของผมจริง ๆ ครับ  ผม 

รับงานมากเกินไปจนหมดสภาพ  แถมปัญหานี้ยังลุกลามไปถึงชีวิต

ครอบครัว  จนกระทั่งผมเปลี่ยนบทใหม่ในหัวตามผลลัพธ์ที่ได้จากการท�า 

แบบประเมินเอ็นเนียแกรม  ผมรู้แล้วว่าถ้าตอบตกลงให้น้อยลง  ผมจะ 

ท�าสิ่งที่ตอบตกลงได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น  ส่งผลให้ผมโดดเด่นยิ่งกว่า

ตอนที่ตอบรบัทกุอย่าง  การเปลี่ยนแปลงตวัเองแบบนี้ไม่ง่ายเลย  (ผมมั่นใจ

ว่าคนที่เข้าข่ายบุคลิกภาพแบบ 3 เหมือนผมคงเข้าใจดี)  แต่ตอนนี้ผม

สามารถปฏิเสธโอกาสที่จะได้ไปบรรยายหรือให้สัมภาษณ์เพื่อให้ตัวเอง 

โดดเด่นขึ้นจากการท�าสิ่งอื่นอย่างเต็มที่  ผมเขียนบทใหม่หลังจากเข้าใจ

แล้วว่าอะไรที่จูงใจผมอย่างแท้จรงิ  คณุเองกท็�าแบบเดยีวกนัได้

อะไรคือสิ่งที่คุณควรระวังตามหลักเอ็นเนียแกรม  เลือกมาหนึ่งข้อ 

ที่สะท้อนความเป็นตัวคุณมากที่สุด  และจ�าไว้ให้ดีระหว่างอ่านหนังสือ 

เล่มนี้  เมื่ออ่านจบผมรับประกันเลยว่าคุณจะสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับ 

วิธีสื่อสารกับผู้อื่นและวิธีที่ผู้อื่นสื่อสารกับคุณมาช่วยในการเขียนบทใหม ่

ได้เป็นอย่างดี
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