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หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เราจะเรียกว่า แบบพิเศษ  

เราอาจมีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แล้วสักหนึ่งหรือสองความสัมพันธ์ หรือ

อาจจะมากกว่านัน้ เม่ือมีความสมัพนัธ์แบบพเิศษ เราจะรู้สกึมีตวัตน มีคน

เข้าใจ และมีคนเหน็คณุค่าตวัตนทีแ่ท้จริงของเรา ไม่ใช่ตวัตนทีเ่ราแสร้งท�า

ต่อหน้าผู้อื่น เพื่อนในอินสตาแกรมหลายร้อยคนอาจรู้ว่าเราสั่งอาหารค�่า

อะไรบ้างที่ร้านสุดหรูเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว แต่คนที่เรามีความสัมพันธ์แบบ

พิเศษด้วยนั้นจะรู้ดีว่าจริงๆ แล้วเราประสบปัญหาเร่ืองการกินมานาน

หลายปี หรือรู้ว่าเราและคนข้างกายคุยกันเรื่องการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว

ระหว่างม้ือเยน็นัน้ หรือรูว่้าเรานดักนิม้ือเย็นนีเ้พือ่ถกข้อดีข้อเสยีของการ

ลาออกจากงาน เราไม่สามารถคุยเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนท่ีไม่ได้เจอหน้า

กันมาตั้งแต่จบมัธยมและเห็นกันแต่ตามหน้าฟีดอินสตาแกรม ท้ังยังไม่

สามารถหยิบขึ้นมาคุยกับคนที่เราขอติดรถไปด้วย แล้วก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะ

ต้องเล่าให้ป้าที่นานๆ เราจะแวะไปเยี่ยมฟัง ทว่าคนที่เรามีความสัมพันธ์

แบบพิเศษด้วยจะรู้ว่าจริงๆ แล้วมีเร่ืองใดเกิดข้ึนกับเราบ้าง เพราะเขา

รู้จัก เรา จริง 
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 ทุกความสัมพันธ์เกิดขึ้นบนเส้นยาวต่อเนื่อง ซ่ึงปลายด้านหน่ึง

คือการได้ติดต่อพูดคุยแต่ไม่รู้สึกเชื่อมโยง ในขณะที่อีกปลายด้านหนึ่ง

คือความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจ สนับสนุน เห็นดีเห็นงามด้วย และยอมรับ

เราอย่างไม่มีเง่ือนไข ช่วงกลางของเส้นนั้นคือความรู้สึกผูกพันกับคนที่

ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งเราก็อยากรู้จักหลายคนในนั้นให้มากกว่านี้ ค�าถาม 

คือ จะท�าอย่างไร เราจะเขยิบความสัมพันธ์บนเส้นนี้อย่างไร ผู้เขียน 

ทั้งสองคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตอบค�าถามนี้ให้แก่นักศึกษาและลูกค้าหลาย

พันคน และตอนนี้พวกเราก็อยากช่วยคุณตอบค�าถามนี้

 เราพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นแบบพิเศษ ได้ ความสัมพันธ ์

ดังกล่าวมีลักษณะส�าคัญหกประการ ดังนี้

1. เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น และอีกฝ่ายก็เช่นกัน

2. ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่จะเผยความเปราะบางของตน

3. เราเชือ่ใจว่าหากเปิดเผยตวัตนไปแล้ว อกีฝ่ายจะไม่ใช้ทำร้ายเรา

4. ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้ 

5. ทั้งสองสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งมั่นจะช่วยให้อีกฝ่ายเติบโตและพัฒนา 

 คราวนี้เรามาดูรายละเอียดกัน 

สามข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวตน ท�าไมเราจึงยังคง

พดูถงึเร่ืองนีอ้ยูอ่กี ในเม่ือหลายคนบอกว่าเราก�าลังใช้ชวีติอยูใ่นวฒันธรรม

ที่เปิดเผยเรื่องราวต่างๆ มากเกินไปด้วยซ�้า ค�าตอบคือ เพราะภาพที่เรา

น�าเสนอไม่เหมือนกับการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา ออสการ์ ไวลด์ 

(Oscar Wilde) เคยพูดติดตลกว่า “จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะตัวตนของ

คนอื่นก็มีคนเอาไปหมดแล้ว” บ่อยคร้ังที่เราปรับแต่งตัวตนท่ีแสดงออก 

เพราะเกรงว่าจะถูกคนอื่นมองในแง่ลบ 
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 โซเชยีลมีเดียสร้างโลกท่ีกดดันให้เราต้องเปล่ียนทุกอย่างเป็นเร่ือง

สวยงาม เราอาจโพสต์รูปยืนย้ิมหวานอยูห่น้าหอไอเฟลลงเฟซบุก๊ ท้ังทีจ่ริง

การเดินทางคร้ังนั้นมีแต่เร่ืองน่าปวดหัว บรรดาซีอีโอในซิลิคอนแวลลีย ์

ทีผู่เ้ขียนรู้จกัเล่าว่า พวกเขาต้องพดูถงึทุกอย่างว่า “มันเจ๋งมาก” อยูต่ลอด

เวลา ทัง้ทีจ่ริงๆ แล้วงานในนัน้เตม็ไปด้วยความเหนือ่ยล้า ความหวาดกลวั  

และภาวะหมดไฟในการท�างาน การรักษาภาพลักษณ์ลวงหลอกเช่นนี ้

ช่างเหนือ่ยล้า เม่ือเราปรับแต่งหรือบิดเบือนตวัตน เรากไ็ม่อาจเป็นตวัของ

ตัวเองได้ และยังส่งผลให้คนรอบข้างต้องสร้างภาพเช่นกัน ผู้เขียนไม่ได ้

แนะน�าให้เปิดเผยทุกอย่างกับอีกฝ่าย แต่เราต้องยอมเปิดเผยบางเร่ือง 

ทีส่�าคญัต่อความสมัพนัธ์นัน้ และสิง่ทีเ่ปิดเผยต้องเป็นเรือ่งจริง เป็นตวัตน

ที่แท้จริงของเรา ไม่ได้กลบเกลื่อนด้วยรูปภาพวันหยุดที่มีแต่รอยยิ้มหรือ

การ์ดอวยพรวันหยุดแสนสดใสร่าเริง

 ส่วนสามข้อหลังเป็นเร่ืองฟีดแบ็กและความขัดแย้ง อันท่ีจริง 

การท้าทายอีกฝ่ายเป็นวิธีช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ม ี

ไม่ก่ีคนทีม่ั่นใจว่าตวัเองท�าเช่นนัน้ได้ คนทีเ่รามีความสมัพนัธ์แบบพเิศษด้วย 

จะวิจารณ์พฤติกรรมของเราที่กวนใจพวกเขา และเมื่อพวกเขาท�าเช่นนั้น 

เราจะรู้ว่านั่นคือโอกาสให้ได้พัฒนาตัวเอง ไม่ใช่การโจมตีที่ต้องตั้งรับ คน

เหล่านั้นรู้ดีว่า การช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบจากพฤติกรรมของเราเอง 

คือการแสดงออกว่าพวกเขามุ่งม่ันในการสานสัมพันธ์กับเรา และ ช่วยให้

เราเติบโตขึ้น

 การทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึน้ได้แม้แต่กับความสมัพนัธ์แบบพเิศษ 

(คุณจะได้เห็นต่อไปว่าผู้เขียนสองคนนี่ละเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดี!) แต่

ความกลัวที่จะขัดแย้งกับผู้อื่นอาจท�าให้เรายอมฝังกลบความคับข้องใจ 

เอาไว้ ทั้งที่หากเลือกพูดออกมาและจัดการเสียให้จบสิ้น ก็อาจช่วยให้

ความสัมพันธ์พัฒนาลึกซึ้งข้ึนกว่าเดิม ความขัดแย้งที่ต่างฝ่ายต่างไม ่

พูดถึงนั้นยังผลให้เกิดความเสียหายได้ เม่ือมีความสัมพันธ์แบบพิเศษ  

เราจะหยบิปัญหาขึน้มาพดูและหาทางแก้ไขได้ง่ายข้ึน เพือ่ให้ปัญหาเหล่านี ้
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ไม่ต้องหลบซ่อนอยู่ภายในใจและสร้างความเสียหายในระยะยาว เราจะ

มองความท้าทายเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาส 

ที่ปัญหาเดิมๆ จะเกิดขึ้นซ�้าอีกด้วย

ผู้เขียนสองคนท�างานเพ่ือช่วยให้ผู้คนเห็นวิธีการสร้างและรักษา

ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีชีวิตชีวา และเป็นประโยชน์ ทั้งในพื้นที่ส่วนตัว

และในการท�างาน พวกเราอยากชวนให้ผูอ่้านมาเข้าร่วมกับนกัศกึษาและ

ลูกค้าหลายพันรายของพวกเรา ซึ่งได้เรียนรู้ทั้งเร่ืองความสัมพันธ์และ 

เร่ืองอื่นๆ ผู้เขียนรักสิ่งที่ท�า เพราะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก

ท�างานชี้แนะ สอน และให้ค�าปรึกษา พวกเราไม่เพียงแค่ศึกษาและสอน

แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ แต่ยัง ใช้ชีวิตตาม แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ด้วย 

ทว่าบางคร้ังพวกเราก็ไม่อาจท�าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภรรยาของเดวิด 

ที่อยู่ด้วยกันมากว่า 55 ปีบอกเขาว่า “คุณสอนเรื่องนี้ แต่ท�าไมไม่ท�าตาม

ที่สอนล่ะ!” ส่วนแอนดี สามีของแคโรล ก็เคยแสดงความรู้สึกคล้ายๆ กัน  

ถึงอย่างน้ันผู้เขียนก็ยังคงพยายามด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของตัวเอง 

มาโดยตลอด และมันก็ช่วยหล่อหลอมชีวิตพวกเราให้ดีขึ้น

 แม้กระน้ันพวกเราก็เคยเกือบจะสูญเสยีความสัมพนัธ์แบบพเิศษ

ไป บางสิ่งที่เดวิดท�า (หรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นคือสิ่งที่ไม่ได้ท�า) ท�าให ้

แคโรลไปถึงจุดท่ีต้องการตัดความสัมพันธ์และไม่อยากเกี่ยวข้องกับเขา 

อีกต่อไป เราจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันในบทที่ 17 แต่ประเด็นส�าคัญ

คอื แม้ว่าผูเ้ขยีนจะเคยอยูใ่นจดุทีค่วามสัมพนัธ์เกือบพงัทลายจนไม่เหลอื

ซาก แต่ก็ยังกลับมาเยียวยาความสัมพนัธ์กันได้ พวกเราจงึได้เขียนหนงัสือ

เล่มนี้ร่วมกัน และยิ่งท�างานด้วยกัน พวกเราก็ยิ่งได้พัฒนาความสัมพันธ์

แบบพิเศษ ผู้เขียนเองนี่ละคือหลักฐานว่าความผิดพลาดและความเข้าใจ

ผิดเกิดขึ้นได้ แต่การเยียวยาและฟื้นฟูก็เป็นไปได้เช่นกัน
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 จริงอยู่ทีพ่วกเราเป็นอาจารย์ แต่ก็ขอบอกเลยว่า บทเรียนบางบท 

ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง หนงัสือเล่มนีจ้งึมุ่งเน้นการปฏิบัต ิพวกเรา 

สอนในบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เร่ืองที่พวกเราอยากพูดถึงเกี่ยวข้องกับโลก 

ทีอ่ยู่นอกขอบเขตธรุกิจด้วย แม้ว่าวิชาพลวัตระหว่างบุคคล (Interpersonal 

Dynamics) ที่พวกเราทุ่มเทก�าลังขัดเกลามาตลอดหลายทศวรรษ จะมี 

ชื่อเรียกน่ารักๆ ว่า “ใกล้ชิดสนิทสนม” (Touchy-Feely) แต่ความจริงแล้ว

วิชานี้ไม่ได้น่ารักน่าชังเลย ทักษะทางสังคมและอารมณ์เหล่านี้ต้องอาศัย

การฝึกฝนที่หนักเอาการ 

 เน้ือหาเชิงแนวคิดในหนังสือเล่มนี้อ้างอิงมาจากงานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านจติวิทยาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

รวมถึงประสบการณ์ที่เราสั่งสมมานานหลายทศวรรษ เดวิดเริ่มท�างานที่

บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เม่ือกว่า  

50 ปีที่แล้ว เพื่อพัฒนาวิชาพลวัตระหว่างบุคคลข้ึนมา จนปัจจุบันเป็นที่

รู้จักในนามของ “บิดาแห่งวิชาใกล้ชิดสนิทสนม” ส่วนแคโรลมาร่วมงาน

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว และกลายเป็นที่รู้จักว่า “ราชินีแห่งวิชาใกล้ชิดสนิทสนม” 

ทั้งยังช่วยขยายหลักสูตรออกไปเป็นเท่าตัว 

 วชิาใกล้ชิดสนิทสนมยังคงเป็นวิชาทีมี่ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมมาก

ทีส่ดุทิง้ห่างวชิาอืน่ในหลกัสตูรปริญญาโทบรหิารธรุกิจ โดยมีนกัศกึษาถงึ

ร้อยละ 85 ลงทะเบียนเรียน และคนที่ได้เรียนมักมีคะแนนอยู่ในอันดับสูง

จากการจัดอันดับสิทธิ์ลงเรียน นักศึกษามักเล่าถึงประสบการณ์ในการ

เรียนวิชานี้ว่า “เปลี่ยนชีวิต” ส่วนศิษย์เก่ามักกล่าวว่าเป็นวิชาที่ทรงพลัง

มากท่ีสุดตั้งแต่เรียนมา พวกเขายังคงน�าความรู้จากวิชานี้ไปใช้ท้ังใน

ชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน วิชานี้ช่วยสร้างท้ังมิตรภาพยาวนาน 

ชั่วชีวิตและคู่แต่งงานในหมู่นักศึกษา นอกจากนี้ หนังสือขายดีหลายเล่ม 

ยังอ้างองิวิชานี ้เช่น Creative Confidence โดยเดวดิ เคลลี (David Kelley) 

รายการ Today ได้พูดถึงวิชานี้ หนังสือพิมพ์ The New York Times  
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เขยีนถงึวชิานี ้และ The Wall Street Journal กล็งบทความเกีย่วกับวชิานี้  

ทั้งหมดเน้นย�้าความส�าคัญของทักษะนี้ต่อชีวิตการท�างานในปัจจุบัน

 ไม่นานหลงัจากเร่ิมเรียน นกัศึกษาก็เข้าใจทันทีว่าวชิาทีมี่ชือ่เล่น 

น่ารักๆ ว่า “ใกล้ชิดสนิทสนม” นี้ไม่ง่ายเลย เม่ือนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน พวกเขาจะถูกจัดเข้ากลุ่ม 12 คนซึ่งเรียกว่ากลุ่ม T ทุกคนในกลุ่ม

ต้องเจอกันประมาณ 60 ชั่วโมงในหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งกินระยะเวลา 

10 สัปดาห์ ตัวอักษร T ของชื่อกลุ่มหมายถึง “การฝึกหัด” (training) 

ไม่ใช่ “การบ�าบัด” (therapy) และวัตถุประสงค์ของกลุ่มคือการเป็นห้อง 

ปฏิบัติการเรียนรู้ท่ีนักศึกษาสามารถฝึกฝนแนวคิดจากช้ันเรียนได้ เช่น 

ความส�าคัญของการเปิดเผยตัวตน การให้และการรับฟีดแบ็ก การสาน

สัมพันธ์เม่ือมีความแตกต่างระหว่างสองฝ่าย และการสร้างอิทธิพลเชิง

ความคิดต่อกัน นักศึกษาจะมีปฏิสัมพันธ์กัน และเรียนรู้จากปฏิกิริยาของ

เพื่อนในกลุ่ม พวกเราเชื่อเสมอว่าวิธีดีที่สุดในการเรียนรู้ที่จะสานสัมพันธ์

กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสถานการณ์

จริงที่เห็นการตอบสนองทันที แทนที่จะเรียนผ่านการบรรยายในชั้นเรียน 

ส่ิงพิมพ์ กรณีศึกษา หรือแม้กระทั่งจากหนังสือ แม้ว่า วิชาสานสัมพันธ์  

จะเล่าเนื้อหาทุกอย่างจากชั้นเรียนวิชานี้ แต่คุณต้องใช้ความสัมพันธ ์

ในชีวิตจริงเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดทั้งเล่ม 

เราจะมีค�าแนะน�าแบบเจาะจงเพื่อให้ลองน�าไปปฏิบัติตาม

 ส�าหรับนกัศกึษาท่ีเคยชนิกับการปลุกปล�า้กับตวัเลขและแก้โจทย์

ปัญหา ตอนแรกพวกเขาอาจงุนงงท่ีต้องนั่งอยู่ในกลุ่มแล้วดูว่าใครสาน

สัมพันธ์กับใครได้ดีและท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น ทว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาจ�านวนนับไม่ถ้วนท่ีตอนแรกไม่เข้าใจว่าคนอื่นชื่นชอบวิชานี ้

ตรงไหน กลับกลายเป็นผู้ศรัทธาอย่างจริงจังเมื่อเรียนจบ (แต่วิชานี้ไม่ใช่

ลัทธิอะไรนะ!) ผลลพัธ์ของวชิานีไ้ม่ได้วดัด้วยค�าชมเลิศเลอจากคณาจารย์

ในคณะ ไม่ว่าพวกเราจะเก่งกาจแค่ไหนกต็าม หน้าทีข่องอาจารย์คือสร้าง

สภาพแวดล้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมของพวกเขาส่งผล 
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กระทบต่อผู้อื่นอย่างไร และจะส่งผลต่อความส�าเร็จของพวกเขาเม่ือเป็น

ผู้น�าในอนาคตได้อย่างไร

 ผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายล้วนตระหนกัดีว่า ทักษะระหว่างบุคคลหรือ

ทักษะทางสังคมและอารมณ์นี้เป็นพื้นฐานของความส�าเร็จเชิงวิชาชีพ 

พวกเราเชื่อมาตลอดว่า เราท�าธุรกิจกับคน ไม่ใช่แค่ความคิด เครื่องจักร 

กลยุทธ์ หรือแม้แต่เงิน วิชาใกล้ชิดสนิทสนมเปิดโอกาสอันเยี่ยมยอด 

ให้พัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ ซึ่งส�าคัญต่อการเป็นผู้น�าที่ประสบ

ความส�าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้างความ 

ไว้วางใจ การสร้างอิทธิพลเชิงความคิด และนักศึกษายังได้เรียนรู้เร่ืองที ่

ลึกซึง้ย่ิงไปกว่านัน้ ซึง่นกัศึกษาทีเ่คยลงเรียนวิชานีเ้ม่ือหลายปีก่อนสรุปไว้ 

ได้ดีว่า “ฉันรู้ว่าถ้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจชั้นน�าที่ใดก็ตาม ฉันจะได้ 

เรียนรู้วิธีการเป็นผู้บริหารและผู้น�าที่เก่งขึ้น แต่ฉันก็เชื่อด้วยว่า ถ้าฉันมา

เรยีนท่ีสแตนฟอร์ด โดยเฉพาะถ้าได้เรียนวิชานี ้ฉนัจะกลายเป็นคนทีดี่ขึน้  

ซึ่งจะท�าให้ฉันเป็นได้มากกว่าผู้น�าที่ดีเสียอีก” 

 เวลาไปงานรวมรุ่นหรือเม่ือได้อ่านอีเมลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

เรามักได้ยินและได้อ่านว่า “หลังจากผ่านมาเป็นสิบปี วิชานี้ยังช่วยให้ 

ฉันรักษาหน้าที่การงาน/ชีวิตคู่ไว้ได้” “ฉันใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิชาใกล้ชิด

สนิทสนมในการท�างานแทบทุกวัน” “ฉันรู้ว่าฉันเป็นพ่อแม่ คู่สมรส และ

เป็นลูกชาย/ลกูสาวทีดี่ขึน้ก็เพราะวิชานี ้และแน่นอนว่าเป็นเพือ่นร่วมงาน 

ที่ดีด้วย” ผู ้เข้าร่วมหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารเม่ือไม่นานนี้ยังบอกว่า  

“น่าแปลกใจที่หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความเป็นผู้น�าอย่าง

ชดัเจน แต่ส่วนใหญ่แล้วสอนวธิใีห้เป็นคนทีดี่ขึน้ ผลพลอยได้คอืฉนักลาย

เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับรู้จักตัวเองมากขึ้น เห็นอก

เหน็ใจคนอืน่มากขึน้ กล้าแสดงความเปราะบางมากขึน้ และสือ่สารได้ดีขึน้” 

 การฝึกฝนทักษะทางสังคมและอารมณ์เหล่าน้ีจนช�านาญต้องใช้ 

ความพยายามหนักหนา แต่ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่

นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากหลักการ
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ของวิชาใกล้ชิดสนิทสนม และวิชานี้ก็ไม่ใช่ความเชื่อเหลวไหล ยังมีอีก

หลายกลุ่มที่ใช้แนวคิดเดียวกันนี้ ทั้งยังมีสมาชิกท่ีหลากหลายกระจาย

อยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะในยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย หรือลาติน 

อเมริกา และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาล้วนใกล้เคียงกันทั้งสิ้น 

 นอกจากอาชีพสอนหนังสือแล้ว ผู้เขียนท้ังคู่ยังเป็นท่ีปรึกษา

และโค้ชให้กับผู้บริหารขององค์กรหลายร้อยแห่งท้ังที่แสวงก�าไรและไม่

แสวงก�าไร ในหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่บริษัทท่ีติด

อันดับ 100 บริษัทที่มีรายได้สูงสุดของนิตยสาร Fortune ไปจนถึงบริษัท 

สตาร์ทอัพ พวกเราได้ร่วมกันพฒันาหลักสูตรหนึง่สัปดาห์ส�าหรับผูบ้ริหาร

ให้มหาวทิยาลัยสแตนฟอร์ด ซึง่มีผูบ้ริหารระดับสงูจากท่ัวโลกมาเข้าอบรม 

และเป็นหลักสูตรที่ประสบความส�าเร็จมาก ปัจจุบันแคโรลได้ใช้หลักการ

และกระบวนการเดียวกันนีอ้บรมทัง้ซอีโีอ ผูก่้อตัง้ และนกัลงทนุจากซลิิคอน 

แวลลีย์

 สิง่หนึง่ทีผู่เ้ขยีนสงัเกตเหน็ชัดเจนท่ีสดุในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาคอื 

ความรู้สึกผูกพันเป็นการส่วนตัวที่ท้ังลึกซึ้งและเติมเต็มเกิดข้ึนได้กับคน

หลายกลุ่มเกินกว่าท่ีคาดคิด เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แบบพิเศษ

กับคนท่ีดูจากภายนอกแล้วแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกับเราเลย พวกเรา

ท้ังสองได้เห็นเร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นคร้ังแล้วครั้งเล่าทั้งในบริบทส่วนตัวและ

การท�างาน สิ่งจ�าเป็นคือทักษะที่จะก้าวข้ามบทสนทนาแบบผิวเผินไปได้ 

ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลามากนัก เพียงแค่ต้องมีความตั้งใจจริงที่อยากจะ

เรียนรู้เรื่องของทั้งตัวเราเองและผู้อื่น 

 เราไม่ต้องพฒันาความสัมพนัธ์แบบพเิศษกับทุกคน เราท�าเช่นนัน้

ไม่ได้ เพราะความผูกพันที่ลึกซึ้งต้องอาศัยความพยายามสูงมาก และเรา

ก็ไม่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นด้วย เราอาจมีผู้คนมากมายในชีวิต เช่น เพื่อน

เล่นเทนนิส เพื่อนไปดูภาพยนตร์และคอนเสิร์ต หรือคนที่เราชวนมากิน

อาหารเย็นที่บ้านเป็นคร้ังเป็นคราว เราอาจมีเพื่อนร่วมงานท่ีให้ความ 

ช่วยเหลือเรื่องงานเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่ใช่เพื่อนสนิท ความสัมพันธ์เหล่านี ้
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ช่วยให้เราได้รูสึ้กว่ามีคู่ห ูมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม เกิดการกระตุน้สตปัิญญา 

ได้รบัการยอมรบัทางอาชพีการงาน หรอืได้ท�าเร่ืองสนกุสนาน ความสมัพนัธ์ 

ท่ีไม่ได้กระชบักันแน่นเหล่านีน้บัเป็นความสมัพนัธ์ทีดี่ และเราทกุคนก็ควร 

จะมีด้วย ในเม่ือขนมหวานไม่อาจเป็นช็อกโกแลตซูเฟลเสมอไป เราเอง 

ก็ไม่จ�าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับคนที่รู้จักเราอย่างลึกซึ้งเท่านั้น

 สมมติว่าเรามีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ายังพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้น

ได้อีก แม้อาจไปไม่ถึงจุดที่เรียกว่า “พิเศษ” แต่เรารู้ดีว่าความสัมพันธ์น้ี

เติบโตได้ เราอาจจะอยากรู้วิธีเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบผิวเผินไปสู่การ

รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมากขึ้น จากห่างเหินไปเป็นผูกพันกันมากขึ้น  

จากไม่สมบูรณ์ไปเป็นสมบูรณ์มากขึ้น หรือจากการเป็นคู่แข่งไปสู่การ 

ร่วมมือกัน บางทีเราอาจรู้สกึพเิศษและลึกซึง้กับใครบางคนอยู่แล้ว แต่คิด

ว่ายังเพิ่มพูนขึ้นได้อีก หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดที่ช่วยให้ก้าวเข้าไปใกล้

ความสัมพันธ์แบบที่ต้องการได้มากขึ้น

 หนังสือเล่มนี้ไม่มี “ห้าข้ันตอนง่ายๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ ์

อันลึกซึ้ง” เพราะขั้นตอนที่ว่านั้นไม่มีอยู่จริง กฎเดียวไม่สามารถน�าไปใช้

กับทุกเร่ืองได้ ส่ิงทีเ่หมาะกับเราอาจใช้ไม่ได้กบัคนอืน่ และสิง่ท่ีช่วยพฒันา

ความสัมพันธ์หนึ่ง อาจล้มเหลวกับอีกความสัมพันธ์หนึ่ง ความสัมพันธ์

แบบพิเศษไม่ใช่จุดหมายปลายทาง เพราะเราพัฒนาความสัมพันธ์ให ้

ลึกซึ้งขึ้นได้เสมอ อันที่จริง เราควรมองความสัมพันธ์แบบพิเศษว่าเป็น

เสมือนสิ่งมีชีวิตท่ีมีลมหายใจ ซึ่งพร้อมจะเปล่ียนแปลงได้เสมอ ต้องการ

การเอาใจใส่ตลอดเวลา และท�าให้เราลืมหายใจ ได้ทุกเมื่อ 

 ผู้เขียนขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่า เราต้องพยายามจึงจะ

สร้างความสมัพนัธ์ทีมี่ความหมายมากขึน้ได้ และขอพดูอย่างตรงไปตรงมา 

เร่ืองประโยชน์ที่จะได้รับจากความสัมพันธ์เช่นนั้นด้วย พวกเราได้เห็น

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนต่อมิตรภาพ ชีวิตคู่ ครอบครัว และเพื่อน

ร่วมงาน สิ่งที่พวกเราสอนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง เปี่ยมสุข  

และลึกซึ้งย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความขัดแย้งท่ีไม่จ�าเป็น  
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เม่ือรู้สึกปลอดภัยและซื่อตรงกับอีกฝ่ายได้ ความสัมพันธ์จะเติบโตได้

อย่างไร้ขีดก�าจัด เม่ือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างจริงใจได้ ก็จะเกิด

การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ แท้ท่ีจริงแล้วความสัมพันธ์แบบพิเศษเป็น

มากกว่าทักษะหรือความสามารถ เราแค่ต้องใช้ชีวิตแบบที่ต่างออกไป  

ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์จะซ่อนอยู่ในชีวิตเช่นนั้นเอง


