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ลองนึกถึงบทสนทนาท่ีคุณรู้ว่าควรพูดกับใครคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้

พูดออกไป มีในใจสักเรื่องไหม

ทีนี้ลองพิจารณาดูว่าท�าไมคุณถึงไม่ได้พูดออกไป

เพราะคุณไม่รู้ว่าตัวเองอยากพูดอะไรหรือเปล่า ผมพนันว่า 

คุณรู้ดีทีเดียวว่าอยากพูดอะไรบ้าง เพราะคุณไม่มีโอกาสพูดงั้นหรือ 

ผมขอเดาว่าคณุพลาดโอกาสงามๆ ท่ีจะเอ่ยถึงปัญหาชวนอึดอัดนัน้ไป

แล้วหลายหน เพราะคุณไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีหรือเปล่า ผมมั่นใจว่า

คณุหาค�าพดูเหมาะๆ ไม่ได้สกัที แต่ท�าไมต้องมคี�าพดูเหมาะๆ ด้วยล่ะ  

ค�าพูดธรรมดาก็น่าจะพอแล้ว

งั้นท�าไมคุณถึงยังไม่ได้คุยเสียที

ก็เพราะมันน่ากลัวน่ะสิ

เหตุใดคุณจึงควรอ่าน
หนังสือเล่มนี้
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แค่คดิ หวัใจคณุก็เต้นรวั อะดรีนาลนิหลัง่ไหล เหงือ่ผดุเป็นเมด็แล้ว  

ถ้าเกิดพวกเขาตอกกลับ โกรธ หรือโทษคุณขึ้นมาล่ะ ถ้าเกิดพวกเขา

แค่จ้องคุณเขม็งแล้วท�าตัวด้ือเงียบล่ะ ถ้าหลังจากนั้นพวกเขาร้ายกาจ

กว่าเดิมจะท�าอย่างไร ถ้าพวกเขาเอาคุณไปซุบซิบนินทากับคนอ่ืนล่ะ 

หรือบางทีคุณอาจกลัวปฏิกิริยาของตัวเองก็ได้ ถ้าคุณเกิดควบคุม 

ตัวเองไม่ได้แล้วเกรี้ยวกราดท�าสิ่งท่ีคุณจะเสียใจในภายหลังล่ะ

นั่นคงอึดอัดน่าดู (อย่างน้อยท่ีสุดน่ะนะ) คุณคงต้องรู้สึกในสิ่งท่ี

คุณไม่อยากรู้สึก

และปรากฏว่านั่นแหละคือสิ่งท่ีรั้งคุณไว้

สิ่งท่ียาก สิ่งท่ีขดัขวางไม่ให้เราเป็นฝ่ายรกุในชีวติ ในความสมัพนัธ์  

ในที่ท�างาน หรือกระท่ังในโลกนี้ก็คือความอึดอัดนั่นเอง ความอึดอัด

ท่ีต้องลงมือท�าให้ลุล่วง

หากมองเพียงผิวเผิน ดูเหมือนว่าหัวใจส�าคัญท่ีท�าให้เราท�าอะไร

สกัอย่างจนจบได้คอืความกล้าท่ีจะลงมอืกระท�า และมนัก็เป็นอย่างนัน้ 

จริงๆ ว่าแต่อะไรคือต้นก�าเนิดของความกล้าท่ีจะท�ากันล่ะ

มันคือความกล้าท่ีจะรู ้สึกหรือความกล้าทางอารมณ์นั่นเอง  

ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณพัฒนาสิ่งนี้ได้

ถ้าคุณยินดีที่จะรู้สึกทุกอย่าง คุณก็ท�าได้ทุกอย่าง

ช่องโหว่ใดๆ ในความกล้าทางอารมณ์นั้นเป็นตัวจ�ากัดอิสรภาพ

ท่ีจะลงมือท�า เมื่อคุณเลี่ยงความรู้สึกอะไรสักอย่าง มันจะสูบพลัง

สร้างสรรค์และผลลัพธ์ท่ีควรจะตามมาเป็นลูกโซ่ไปจนเกลี้ยง
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ผมรู้เพราะบริษัทเบรกแมนพาร์ตเนอร์สของผมช่วยให้บรรดา

หัวหน้าและลูกทีมจากท่ีต่างๆ ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเพื่อให้งานท่ีส�าคัญท่ีสุดของพวกเขาเกิดผล เรามุ่งความสนใจ

ไปท่ีการใช้กลยุทธ์คือท�าเรื่องยากๆ ให้ส�าเร็จ และโค้ชของเราก็ช่วยให้

ผูค้นข้ามผ่านสิ่งกดีขวางและอุปสรรคท่ีปิดกัน้ไม่ให้พวกเขาใช้ศกัยภาพ

สูงสุดของตัวเองได้

เมื่อเวลาผ่านไป เราก็ได้เห็นอุปสรรคมากมายหลากหลายเท่าท่ี

จะจินตนาการได้ ผู้คนต่อต้านความเป็นปัจเจก การเมือง วัฒนธรรม 

ลูกค้า ตลาด ฯลฯ

แต่ไม่ต้องสงสยัเลยว่าสิ่งกีดขวางท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุซึง่กันไม่ให้พวกเขา 

ใช้ศักยภาพสูงสุดได้ก็คือการบีบบังคับตัวเองอยู่เสมอ ขาดการพัฒนา

ความกล้าทางอารมณ์ มันคือการท่ีพวกเขาไม่ยอมลงมือท�าในสิ่งท่ี 

จะท�าให้อึดอัดไม่สบายใจ ถ้าพวกเขาไม่ลงมือท�า ถ้าพวกเขาไม่พูด

เร่ืองยากๆ นั้นออกไป พวกเขาก็จะไม่ต้องรู้สึกแย่ พวกเขาจึงไม่ท�า

ลองดูแบรดเป็นตัวอย่าง* แบรดเป็นซอีีโอของบรษิทัด้านการเงนิ

แห่งหนึ่ง เขาดูแลการปรับเปลี่ยนองค์กรขายซึ่งโหดไม่น้อย และ 

ตัดสินใจว่าเขาจ�าเป็นต้องไล่หัวหน้าฝ่ายขายของเขาออก หัวหน้า 

ฝ่ายขายคนนี้เป็นคนดีแต่ไม่สร้างผลงาน สามเดือนต่อมาแบรดก็ยัง 

ไม่ไล่เขาออก ผมถามเขาว่าท�าไม ค�าตอบของเขาน่ะหรือ "ผมมัน 

ขี้ขลาดน่ะสิ!"

* ช่ือบุคคลและบรษิทั รวมถึงรายละเอียดบางอย่างในหนงัสอืเล่มนี้อาจถกูเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
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ไม่เลย เขาไม่ได้ขี้ขลาด เขาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนคุณ 

เหมือนผม และเขาก็ก�าลังกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เหมือนอย่างท่ี 

คุณกับผมเป็นในบางครั้ง

เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คอือาการขาดความกล้าทางอารมณ์ท่ีเราทกุคนมี  

อารมณ์อึดอัดไม่อยากรู้สกึอะไรแย่ๆ ซึง่จะผดุขึน้ขณะเราก�าลงัลงมอืท�า 

เร่ืองยากๆ นั่นคือสิ่งท่ีขวางเรากับทีมของเราไม่ให้ก้าวไปข้างหน้า

ขัว้ตรงข้ามก็ถกูต้องเช่นกัน (และน่าต่ืนเต้นมากด้วย) ถ้าคณุยนิดี

จะรู้สึกทุกอย่าง คุณก็สามารถสร้างพลังขับเคลื่อนงานท่ีส�าคัญท่ีสุด

ของคุณได้ แล้วองค์กรของคุณก็จะประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ 

คณุจะสามารถลดช่องว่างระหว่างแผนกลยทุธ์และการลงมอืปฏบัิติจริง 

ลงได้

นั่นคือเหตุผลท่ีผมเขียนหนังสือเล่มนี้และเป็นเหตุผลท่ีคุณ 

ควรอ่านมัน

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างความกล้าทางอารมณ์ และ 

การสร้างความกล้าทางอารมณ์ก็คือรากฐานของทุกความส�าเร็จ  

มันจะช่วยให้คุณพูดเรื่องยากๆ น่าอึดอัด สร้างความรับผิดชอบ  

และกระตุ้นให้คุณลงมือปฏิบัติงานท่ีส�าคัญท่ีสุดของคุณ

นั่นเป็นค�าพูดท่ีอาจหาญทีเดียว อะไรท�าให้ผมคิดว่าผมจะท�าได้

งั้นหรือ

ผมออกแบบการอบรมภาวะผู ้น�าเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการลงมือท�าของผู้คน ท้ังแบบส่วนบุคคลและท�าเป็นกลุ่มร่วมกัน 
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ด้วยการท�าให้พวกเขายินดีท่ีจะรู ้สึกมากขึ้น แม้ว่าเป้าหมายและ 

ความหวังของผู้เข้าร่วมจะแตกต่างกันไป ผมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะรู้สึก

ไม่ต่างไปจากคุณ

"ฉันอยากจุดประกายให้ผู้อ่ืนท�าตามฉัน"

"ฉันอยากสื่อสารให้ได้ผลมากกว่านี้"

"ฉันไม่อยากถอยหนีหรือเลี่ยงความขัดแย้ง"

"ฉันอยากกล้าเสี่ยงมากกว่านี้"

"ฉันอยากลงมือท�าตามความคิดของฉัน"

"ฉันไม่อยากโกรธเวลาฉันหรือความคิดของฉันโดนวิพากษ์

วิจารณ์"

"ฉันอยากมั่นใจมากขึ้น"

"ฉนัอยากประสบความส�าเรจ็ต่อไปแบบนี ้โดยท่ีอาการวติกกงัวล

ท้ังหลายหายไปด้วย"

"ฉันอยากให้ผู้คนเคารพฉัน เช่ือฉัน ท�าตามฉัน และลงมือท�า 

จนเสร็จสิ้น"

"ฉันอยากให้ทีมของเราท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่านี้"

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร มีหน้าท่ีอะไร ต�าแหน่งไหน ยศใด  

ท�าอาชีพอะไร มีสถานะอย่างไร อยู่ทีมไหน คุณก็อยากได้สิ่งเหล่านี้
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ไม่ใช่หรือ

ผมรู้ว่าการสร้างความกล้าทางอารมณ์คือหนทางสู่สิ่งเหล่านี ้

ก็เพราะ :

เราส�ารวจผูเ้ข้าร่วมโครงการถึงผลกระทบระยะยาวหลงัร่วมโครงการ 

ของเราได้แปดเดือน พวกเขามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในทุกหมวดหมู่ 

ท่ีเราประเมนิ โดยท่ีเราไม่ได้เข้าไปแทรกระหว่างทางเลย หวัข้อเหล่านัน้ 

รวมถึงการ :

• ยกประเด็นชวนอึดอัดขึน้มาพดูจนเกดิบทสนทนาส�าคญัๆ ขึน้

•  เช่ือมสมัพนัธ์กับผูค้นในแบบท่ีท�าให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจ 

อยากทุ่มเท

•  ยังคงมีสติเมื่อเผชิญกับความส�าเร็จ ความล้มเหลว หรือ 

ความไม่แน่นอน

• สื่อสารได้อย่างมีช้ันเชิงแม้ในสถานการณ์ท่ีมีอารมณ์ล้นปร่ี

• ผลักดันให้เกิดผลทางธุรกิจท่ีจ�าเป็นท่ีสุด

• ภาวะผู้น�าโดยรวมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

แล้วพวกเขาก็บอกเราว่าการพัฒนาความกล้าทางอารมณ์ของ

พวกเขาส่งผลดีด้านอ่ืนกับภาวะผู ้น�าและชีวิตของพวกเขาด้วย  

ไม่ว่าจะเป็น :
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• สร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนท่ีพวกเขาพึ่งพาได้

•  เพิ่มความสามารถท่ีจะลงมือท�าขณะอยู่ในอารมณ์โกรธหรือ

กลัวอย่างรุนแรง

• เพิ่มความมั่นใจในช่วงเวลาท่ีจ�าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น�า

•  ค้นพบจุดบอดของแต่ละคนและช่วยก�าจัดจุดบอดนัน้ในฐานะ

อุปสรรคต่อความส�าเร็จ

•  เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนและความ

คลุมเครือ

• เพิ่มความกล้าท่ีจะลงมือท�า

• เพิ่มความสามารถท่ีจะพดูคยุเร่ืองยากๆ จนได้ผลลพัธ์เชิงบวก

•  กระตุ้นให้พวกเขาหยุดผัดวันประกันพรุ่งเมื่อต้องลงมือท�า

เร่ืองส�าคัญในฐานะผู้น�า

• มีผลกระทบเชิงบวกในหน้าท่ีการงาน

• มีผลกระทบเชิงบวกในธุรกิจ

• เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง

• ส่งผลกระทบระยะยาวกับภาวะผู้น�าของพวกเขา

คุณเองก็มีสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกัน ความกล้าทางอารมณ์ไม่ใช่

พรสวรรค์ท่ีบางคนมีมาแต่เกิดแต่บางคนไม่มี มันพัฒนาได้ เราทุกคน

ต่างก็รู้สึกอะไรมากมาย ท่ีจริงแล้ว นั่นล่ะคือเหตุผลท่ีเราปล่อยให้

ความรู้สึกมาหยุดยั้งเราไว้ เราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ว่าความรู้สึก
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บางอย่าง เช่น ความละอาย ความอับอาย การถูกปฏิเสธนั้นเจ็บปวด 

เราจึงท�าทุกอย่างเพื่อปิดก้ันความรู ้สึกเหล่านั้น ส่วนใหญ่ก็ด้วย 

การจ�ากัดพฤติกรรมของเราเพื่อท่ีเราจะได้ไม่ท�าอะไรท่ีอาจเช้ือเชิญ

ความรู้สึกพวกนั้นเข้ามา แต่กลยุทธ์นั้นก็มีข้อเสียคือมันท�าให้เรา 

มีพลังในโลกนี้น้อยลงมาก

ข่าวดีก็คือคุณมีความกล้าทางอารมณ์ตอนอายุน้อยกว่านีแ้ละ

คณุสามารถกลบัไปเป็นแบบนัน้ได้อีกครัง้ สิ่งท่ีผมได้เรยีนรู้จากโครงการ 

ผู้น�าของเราก็คือความกล้าทางอารมณ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงความคิด  

แต่เป็นเสมอืนกล้ามเนื้อ และกเ็หมอืนกล้ามเนื้อทุกส่วนคอืมนัเพิ่มพนูได้ 

ด้วยการออกก�าลัง ทุกครั้งท่ีคุณท�างานท่ีอาจเลี่ยงอยู่จนเสร็จก็เท่ากับ

คุณก�าลังใช้กล้ามเนื้อความกล้าทางอารมณ์ เสริมสร้างมัน ช่วยให้มัน

แข็งแกร่งขึ้น

ทุกครั้งท่ีคุณตัดสินใจเริ่มบทสนทนาท่ีชวนล�าบากใจ คุณก�าลัง

พัฒนาความกล้าทางอารมณ์ของตัวเอง ทุกคร้ังท่ีคุณเสี่ยง ตัดสินอะไร

สักอย่าง หรือโน้มน้าวคนอ่ืน คุณก�าลังบ่มเพาะความกล้าทางอารมณ์ 

แม้แต่อะไรท่ีดูง่ายๆ อย่างเช่นรับฟังมุมมองท่ีขัดแย้งของคนอ่ืนหรือ

ค�าวิจารณ์ตัวคุณโดยไม่รู้สึกฉุนเฉียวขึ้นมา หรือพูดอีกอย่างก็คือแค ่

รับฟังนั่นล่ะ แค่นั้นก็เพิ่มความกล้าทางอารมณ์ของคุณแล้ว

เมื่อได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ความกล้าทางอารมณ ์

จะกลายเป็นนิสัย และแม้บางอย่างอาจยังน่าหวาดหวั่นอยู่บ้าง แต ่

อีกหลายอย่างจะน่ากลัวน้อยลงเยอะ และคุณก็จะกล้าท่ีจะรู้สึกอะไร

Page Leading with Emotional Courage.indd   18 23/1/2563 BE   10:00



19

ก็ตามท่ีคุณจ�าเป็นต้องรู้สึกเพื่อก้าวต่อไป

วธิเีร่ิมต้นบทสนทนายากๆ สร้างความรับผิดชอบ และกระตุน้ให้เกดิ 

การลงมือในงานที่ส�าคัญที่สุดของคุณ

คณุต้องเปิดบทสนทนายากๆ สร้างความรับผดิชอบ และกระตุน้

ให้เกิดการลงมือเพื่อให้งานท่ีส�าคัญท่ีสุดของคุณลุล่วง การจะท�า 

เช่นนั้นได้ คุณจ�าเป็นต้องปรากฏตัวอย่างทรงพลังและเปี่ยมแรงดึงดูด

ในแบบท่ีจะท�าให้ผู ้คนเช่ือคุณ ท�าตามคุณ และทุ่มความพยายาม 

เต็มท่ี 100% เพื่อเป้าหมายท่ีใหญ่กว่า อะไรสักอย่างท่ียิ่งใหญ่กว่า

พวกคุณทุกคน คุณจ�าเป็นต้องห่วงใยผู ้ อ่ืนและเช่ือมสัมพันธ์กับ 

พวกเขาในแบบท่ีท�าให้พวกเขารู้สึกได้ว่าคุณใส่ใจ คุณจ�าเป็นต้อง 

พูดจาชักจูงผู้คนด้วยความชัดเจน ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และสะท้อน

ให้เห็นว่าคุณใส่ใจ ขณะเดียวกันก็รับฟังด้วยใจเปิดกว้าง ด้วยความ 

เห็นอกเห็นใจ และความรัก แม้กระท่ังในช่วงเวลาท่ีโดนท้าทาย และ

แน่นอนคุณจ�าเป็นต้องลงมือจนสิ่งท่ีต้องท�านั้นส�าเร็จลุล่วง กระท�า

อย่างกล้าหาญเพื่อให้สิ่งท่ีอยู่ในหัวคุณเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในโลก 

แห่งความจริง

ตลอด 25 ปีท่ีท�างานร่วมกับบรรดาผู้น�าเพื่อท�าท้ังหมดท่ีว่ามา

ข้างต้น ผมก็ค้นพบรูปแบบดังภาพ 1.1 องค์ประกอบส�าคัญสี่ข้อท่ี 

ผู ้น�าท่ียอดเยี่ยมทุกคนแสดงให้เห็น วิธีการปรากฏตัวสี่รูปแบบท่ี 

จะปลุกเร้าผู้คนให้ท�าสิ่งท่ีส�าคัญต่อพวกเขาให้ส�าเร็จอย่างแน่นอน
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1. คุณต้องมั่นใจในตัวเอง

2. คุณต้องเช่ือมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

3. คุณต้องทุ่มเทให้กับเป้าหมาย

4. คุณต้องท�าสิ่งต่างๆ ด้วยความกล้าทางอารมณ์

พวกเราส่วนใหญ่ท�าได้ดีแค่ข้อใดข้อหนึง่เท่านั้น หรืออาจจะสอง 

แต่การจะเป็นคนท่ีมีพลัง คนท่ีกระตุ้นให้เกิดการลงมือท�า คุณต้อง

ท�าได้ดีท้ังสี่ข้อพร้อมกัน

ถ้าคณุมัน่ใจในตัวเองแต่ตัดขาดจากคนอ่ืน ทกุอย่างก็จะเป็นเร่ือง 

ของคุณและคุณก็จะแปลกแยกจากผู้คนรอบตัว ถ้าคุณเช่ือมสัมพันธ์

กับคนอ่ืนๆ แต่ไม่มั่นใจในตัวเอง คุณก็จะทรยศความต้องการและ 

มุมมองของตัวเองเพื่อให้คนอ่ืนพอใจ

ม่ันใจในตัวเอง เชื่อมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ทุ่มเทให้เป้าหมาย มีความกล้าทางอารมณ์

รูป 1.1 องค์ประกอบส�าคัญสี่ข้อท่ีผู้น�าท่ียอดเยี่ยมทุกคนแสดง 

ออกมา

ถ้าคุณไม่ทุ ่มเทให้กับเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองและ 

คนอ่ืนๆ คนรอบข้างคุณก็จะเสียความเช่ือถือในขณะท่ีคุณท�าสิ่งต่างๆ 

อย่างไร้จุดหมาย ไม่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดได้ 
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และถ้าคุณไม่ลงมือท�าอย่างมีพลัง มุ ่งมั่น และกล้าหาญ พร้อม 

ความกล้าทางอารมณ์แล้วล่ะก็ ความคิดของคุณก็จะคงอยู่แต่ในหัว

และเป้าหมายก็จะยังคงเป็นเพียงภาพเพ้อฝันท่ีไม่ถูกเติมเต็ม

ลองพิจารณาบุคคลสามคนท่ีเข้าร่วมอบรมภาวะผู้น�ากับเรา

1. แฟรงก์ ประธานบริษัทด้านการเงินแห่งหนึ่ง เขาเป็น 

คนรอบคอบ ต่ืนตัว และมุ ่งมั่นในสิ่งท่ีท�า เหตุผลที่ท�า และรู ้ว ่า 

อยากจะส่งผลกับคนรอบข้างอย่างไร เขามีขอบเขตท่ีเหมาะสม รู้ว่า 

ตัวเองต้องการอะไร และไม่ลังเลท่ีจะออกความเห็น แต่เขาก็สร้าง 

แรงขับเคลื่อนไม่ได้อย่างท่ีหวัง ปัญหาก็คือเขามักจะเมินผู้คนรอบตัว

ท่ีในมุมมองของเขาช่างไม่เข้าใจเขาเอาเสียเลย เวลาท่ีเขารู ้สึกว่า 

ถูกเข้าใจผิด เขาจะพยายามอธิบายตัวเองซึ่งเขาก็ต้องงุนงงเมื่อมัน 

กลับท�าให้ผู้คนร�าคาญยิ่งกว่าเดิม เขารู้ว่าเขาไม่ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด 

จากผู้คนรอบตัว คนเหล่านั้นท�างานไม่เต็มท่ี แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าอะไร

จะกระตุ้นพวกเขาได้หรือจะท�าได้อย่างไร

2. เชลลีเป็นนักธุรกิจอันเป็นท่ีรัก เธอดูแลลูกค้า พนักงาน และ

ครอบครัวอย่างดีเสมอ เธอรู้สึกดีกับความส�าเร็จของตัวเองท่ีมีต่อ 

คนอ่ืนๆ เธอรูว่้าจะท�าให้ผูค้นมคีวามสขุได้อย่างไร และพวกเขาก็รูส้กึดี 

กับเธอแน่นอน แต่บรษิทัของเธอกลบัไม่ก้าวหน้า ส่วนเธอเองกอ่็อนล้า 

และวิตกกังวล เชลลีรู้สึกว่าบางอย่างในชีวิตขาดหายไป แต่ไม่แน่ใจ

ด้วยซ�้าว่านั่นหมายความว่าอย่างไรหรือตัวเองต้องการอะไรกันแน่  
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แล้วเธอก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรมากเกินไปเพราะกลัวมันจะไป

รบกวนคนรอบตัวท่ีเธอให้ความส�าคัญกับความต้องการของพวกเขา 

เป็นอันดับหนึ่ง เชลลีเช่ือมสัมพันธ์กับทุกคนและพร้อมจะละท้ิง 

ตัวเองหรือแม้กระท่ังบริษัทของตัวเองเพื่อท�าตามความต้องการของ 

คนเหล่านั้น

3. ซานเจย์เป็นผู้ทรงอิทธิพล เป็นผู้น�าครบวงจร เขาเป็นคนท่ี

บริษัทจะเรียกใช้เมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง เขาต้ังความหวังไว้สูง 

สือ่สารออกมาชัดเจน และไล่ตามมนัสดุตัว เขาเด็ดขาดและมวีสิยัทัศน์ 

พูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม ปัญหาท่ีซานเจย์พบก็คือผู้คนมักท�า 

ตามความคาดหวังสูงๆ ของเขาไม่ได้ และเขาก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร 

เขาจึงเข้าท่ีท�างานเช้ายิง่กว่าเดิม อยู่ดึกยิ่งกว่าเดิม วางแผนละเอียด

ชัดเจนยิ่งกว่าเก่า และกดดันพนักงานของเขามากขึ้นแต่ไม่มีอะไร 

ดีขึ้นเลย และเขาก็พบว่าตัวเองหงุดหงิดร�าคาญมากข้ึนเรื่อยๆ ที ่

คนพวกน้ันไม่สามารถสร้างผลงานได้ ครอบครัวของเขาบ่นว่า 

เขาแทบไม่อยู่บ้านเลย ลูกน้องของเขาโอดครวญว่าเขาไม่ฟัง แม้แต่ 

ตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เขาไม่ได้รู้สึกดีแต่ก็ไม่อาจช้ีชัด 

ได้ว่าเป็นอะไร เขาจึงท�าเพียงเพ่งความสนใจไปท่ีเป้าหมายสุดท้าย 

และผลักดันต่อไป

แฟรงก์ เชลลี และซานเจย์ต่างมีองค์ประกอบหนึ่งข้อจาก 

ท้ังหมดสี่ข้อ แฟรงก์มั่นใจในตัวเอง เชลลีเช่ือมสัมพันธ์กับทุกคน และ
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ซานเจย์ก็ทุ่มเทให้กับเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองและคนอ่ืนๆ

และท้ังสามคนก็ขาดองค์ประกอบในส่วนส�าคัญซึ่งรวมถึง 

องค์ประกอบข้อสี่อันจ�าเป็นยิ่งน่ันคือความกล้าทางอารมณ์ แฟรงก์

ไม่มีความกล้าท่ีจะยอมรับความต้องการและความกังวลของคนอ่ืน 

เชลลีไม่ต้องการขอความช่วยเหลือ ส่วนซานเจย์ก็เก็บตัวด้วยการ 

ทุ่มเต็มท่ีให้กับงานของตัวเองและแอบอยู่หลังกองงาน ระหว่างนั้นก็

หลบเลี่ยงตัวเองและคนอ่ืนๆ ไปด้วย

ทุกคนต้องชดใช้ท้ังในด้านชีวติส่วนตัวและอาชีพการงาน พวกเขา 

อึดอัดท้ังท่ีน่าจะมีความสุข เหนื่อยล้าท้ังท่ีน่าจะมีพลัง พนักงานของ

พวกเขาสร้างผลงาน มีแรงบันดาลใจ และให้ความร่วมมือน้อยกว่า 

ท่ีพวกเขาท�าได้และอยากท�า แย่ไปกว่านั้นคือเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่จาก

การท�างานหนักของพวกเขาก็ถูกขัดขวางไปด้วย

บางทีคุณอาจเห็นปัญหาเหล่านี้บางข้อในตัวคุณเอง คุณอาจ

มั่นใจและชัดเจนแต่เช่ือมสัมพันธ์กับผู้คนได้ไม่ค่อยดีนัก คุณอาจ 

ยอมละท้ิงตัวเองเพื่อท�าให้คนรอบตัวพอใจ คุณอาจทุ่มเทให้กับงาน 

แต่ปล่อยปละละเลยตัวเองกับคนรอบข้าง คณุอาจร้ังตัวเองไว้ในทุกข้อ 

ท่ีกล่าวมา ลังเลไม่กล้าเสี่ยงในสิ่งท่ีอาจย้อนกลับมาท�าร้ายตัวคุณ

ด้วยเหตุนี้ความกล้าทางอารมณ์จึงส�าคัญมาก

ความกล้าทางอารมณ์เพิ่มพลังของคุณในสามข้อแรก เมื่อ 

คุณยินดีท่ีจะรู้สึก คุณก็จะยินดีลงมือท�า ยินดีเสี่ยง ความมั่นใจและ 

เช่ือมั่นในตัวเองคือความเสี่ยง การเปิดใจให้กับผู้อ่ืนคือความเสี่ยง  
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การทุ่มเทให้กับอะไรท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวคุณคือความเสี่ยง คุณต้องพร้อม

สื่อสาร รับความเสี่ยง และซื่อตรง จึงจะมีความมั่นใจ เช่ือมสัมพันธ์ 

และทุ่มเทได้ คุณจะรู้สึกอ่อนแอ คุณอาจเจ็บปวด เมื่อคุณเอาศรัทธา

ของคุณ ช่ือเสียงของคุณไปเสี่ยง คุณจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน 

การถูกปฏิเสธ ความผิดพลาด ความไม่มั่นคง (และอ่ืนๆ อีกมากมาย) 

คุณก�าลังเดิมพันกับตัวเอง กับคนอ่ืน กับเป้าหมาย และผลเดิมพันนั้น

ก็อาจไม่ได้ออกมาเข้าข้างคุณ มันคือความเสี่ยงและนั่นก็น่ากลัว

แต่ถ้าคุณอยากประสบความส�าเร็จในอะไรก็ตามท่ีคุ้มค่ากับ

ความพยายาม คุณก็จ�าเป็นต้องลงเดิมพันนั่นคือความรู้สึกท้ังหลาย 

ท่ีคุณจะต้องรู้สึก

ทักษะในการพูดเรื่องยากๆ สร้างความรับผิดชอบ และกระตุ้น

ให้เกิดการลงมือในงานท่ีส�าคัญท่ีสุดของคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว 

เมื่อผ่านไปแต่ละบท คุณจะสร้างความมั่นใจในตัวเอง เช่ือมสัมพันธ์

กับผู้อ่ืนมากขึ้น ทุ่มเทไปกับอะไรสักอย่างท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวคุณ และ

ขัดเกลาความกล้าทางอารมณ์ของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น

หนังสือเลม่นี้แบ่งเปน็สี่ส่วนตามองคป์ระกอบทัง้สี่ขอ้ แต่ละสว่น

มี 2 ตอนย่อยและแต่ละตอนมี 6 บทสั้นๆ ตอนท่ี 1 ของแต่ละส่วน

จะเก่ียวกับการเพิ่มพลังในองค์ประกอบนั้นๆ ของคุณและท�าให ้

มันแข็งแกร่งขึ้น และตอนท่ี 2 จะเก่ียวกับการปลดปล่อยพลังนั้น 

สู่โลก
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สร้างความม่ันใจในตัวเอง
• เข้าใจตัวตนของคุณ
• เป็นคนท่ีคุณอยากเป็น

รูป 1.2 การสร้างความมั่นใจช่วยปูรากฐานให้คุณ

องค์ประกอบที่ 1 : สร้างความม่ันใจในตัวเอง คุณมักได้ยิน 

คนพูดว่าความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งส�าคัญ แต่พูดนั้นง่ายกว่าท�า  

ส่วนนี้จะช่วยให้คุณท�าได้

o ตอนที่ 1 เข้าใจตัวตนของคุณ จะช่วยน�าทางให้คุณค้นพบ

หลักแนวคิดของตัวเองและยืนหยัดในตัวตนของคุณอย่างกล้าแกร่ง

o ตอนที่ 2 เป็นคนที่คุณอยากเป็น จะช่วยให้คุณก้าวไป 

ข้างหน้าสู่อนาคต เป็นคนในแบบท่ีคุณมีศักยภาพท่ีจะเป็น

เชื่อมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
• สงสัยใคร่รู้และไว้ใจ
• ชัดเจนและเช่ือถอืได้

รูป 1.3 ความส�าเร็จขึ้นอยู่กับการเช่ือมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

องค์ประกอบที่ 2 : เชื่อมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความส�าเร็จของคุณ

ในการสร้างแนวร่วมและการลงมอืท�าโดยรวมนัน้ขึน้อยูกั่บความสามารถ 
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ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของคุณ ส่วนนี้จะสนับสนุนให้คุณ

สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งท่ีน่าเช่ือถือและพึ่งพาได้ และช่วยให้คุณ 

พดูเร่ืองยากๆ ท่ีจะท�าให้ผูค้นเกดิความจงรกัภกัดีต่อคณุและเป้าหมาย

ท่ียิ่งใหญ่ของคุณ

o ตอนที่ 1 สงสัยใคร่รู้และไว้ใจ จะช่วยให้คุณดูน่าสนใจและ 

ดูเปิดกว้างส�าหรับคนอ่ืนๆ ซึ่งอาจขัดกับสัญชาตญาณเดิมไปบ้าง  

แต่นัน่ล่ะคอืสิ่งท่ีจะสร้างพืน้ท่ีให้ผูอ่ื้นรบัฟังและเปิดใจกับคณุ ความคดิ 

ของคุณ และแนวทางของคุณ

o ตอนที่ 2 ชัดเจนและเชื่อถือได้ ตอนนี้จะเสนอแนวทางท่ี

ปฏิบัติได้จริงว่าคุณควรท�าและพูดอะไร หรือแม้กระท่ังจะท�าหรือ 

พูดอย่างไร โดยท�าให้คุณดูเป็นคนชัดเจนและเช่ือถือได้ สื่อสาร 

อย่างมีช้ันเชิงแม้ในเรื่องยากๆ และท�าให้ผู้อ่ืนเกิดความเคารพคุณ

    ทุ่มเทให้เป้าหมาย
• เพิ่มพลังโฟกัสของคุณ
• โฟกัสพลังของพวกเขา

รูป 1.4 การบรรลุเป้าหมายร่วมต้องใช้พลังโฟกัส

องค์ประกอบที่ 3 : ทุ่มเทให้เป้าหมาย การกระตุ้นให้ผู้คน 

ร่วมมอืกนัหมายความว่าทุกคนต้องมจุีดมุง่หมายท่ีอยูเ่หนือผลประโยชน์ 

ส่วนตัวร่วมกนั ส่วนนี้จะกล่าวถึงความท้าทายในการสร้างความรบัผดิชอบ 
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และกระตุ้นให้เกิดการลงมือเพื่อเป้าหมายร่วมโดยเฉพาะ

o ตอนที่ 1 เพิ่มพลังโฟกัสของคุณ ตอนนี้เก่ียวกับการเช่ือม 

สัมพันธ์กับสิ่งท่ีคุณสนใจมากที่สุด และสร้างโฟกัสที่ดึงดูดความสนใจ 

ทรงพลัง และแจ่มชัดไปยังเป้าหมายท่ีใหญ่กว่า

o ตอนที ่2 โฟกัสพลงัของพวกเขา ตอนนี้จะช่วยให้คณุก�าหนด

ทิศทางให้ผูค้นรอบตัวคณุท่ีมคีวามส�าคญักับเป้าหมายนัน้ได้ใช้พลงังาน 

ไปกับมัน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ เห็นพ้อง ท�าตาม และทุ่มเทให้กับ 

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณอย่างสุดความสามารถ

สร้างความกล้าทางอารมณ์
• กล้าท่ีจะรู้สึก
• กล้าท่ีจะกระท�า

รูป 1.5 ความกล้าทางอารมณ์เสริมสร้างและดึงดูดความมั่นใจ 

สายสัมพันธ์เช่ือมโยง และความมุ่งมั่นทุ่มเท

องค์ประกอบที ่4 : สร้างความกล้าทางอารมณ์ ในส่วนนี้จะพดูถึง 

การพัฒนาความกล้าทางอารมณ์ของคุณไปอีกขั้น คุณจะขัดเกลา 

ความกล้าได้กล้าเสียและลงมือท�าสิ่งท่ีจ�าเป็นต้องท�าในภาวะผู้น�าให้

ลุล่วงแม้จะยากเย็นทีละขั้นทีละตอน นั่นคือการสร้างความมั่นใจ 

เช่ือมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และทุ่มเทให้เป้าหมายท่ียิ่งใหญ่กว่า

o ตอนที่  1 กล้าที่จะรู ้สึก ตอนนี้จะพัฒนาความพร้อม  
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ความสามารถ และทักษะท่ีจะรู้สึกทุกอย่างของคุณ

o ตอนที่ 2 กล้าที่จะกระท�า ตอนนี้จะพัฒนากล้ามเนื้อความ

กล้าเสีย่งของคณุด้วยการเตรียมความพร้อม ความสามารถ และทักษะที่ 

จะลงมอืท�า รวมองค์ประกอบท้ังสีใ่นตัวตนท่ีทรงพลงัท่ีสดุของคณุเข้าไว้ 

ด้วยกัน 

ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปทีละหน้าต้ังแต่ต้นจนจบ มันจะช่วย

แนะแนวทางให้คุณเพิ่มศักยภาพในการแสดงออกอย่างมีพลัง 

อย่างเป็นขั้นตอน ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ผมก็ออกแบบหนังสือเล่มนี ้

ให้คุณสามารถอ่านข้ามไปจุดไหนก็ได้ บางทีคุณอาจมั่นใจอยู่แล้ว 

แต่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเช่ือมสัมพันธ์กับผู้คน หรือบางที

คุณอาจยอมละท้ิงตัวเองเพื่อให้คนรอบข้างพอใจ หากเป็นเช่นนั้น 

คุณอาจอยากข้ามไปส่วนท่ีตรงใจมากท่ีสุดในหนังสือเล่มนี้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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