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ปัจจัยสามอย่างที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ

คนเก็บตัวหรือคนเปิดเผยเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งในปริศนาจิ๊กซอว์ 
อันสลับซับซ้อนซึ่งสร้างเป็นบุคลิกภาพของมนุษย์ จิ๊กซอว์นี้ เองที่ 
กำหนดพัฒนาการ ความชอบ และการรับรู้อารมณ์ของเรา การจะ 
ต่อจิ๊กซอว์นี้ให้เสร็จต้องทำตามกฎพิเศษข้อหนึ่ง นั่นคือ เราต้องต่อ 
ร่วมกับคนอื่น ๆ เท่านั้น

คนเราถูกปั้นแต่งด้วยปัจจัยสามอย่างคือ มรดกทางชีวภาพ  
สภาพแวดล้อมทางสังคม และการแสวงหาความหมาย
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ปัจจัยที่ 1: มรดกทางชีวภาพ

บุคลิกภาพของคนเราเกิดจากหลายสิ่งที่มีความแตกต่างกันอย่าง 
มาก มรดกทางชีวภาพ หมายถึงสิ่งที่เรา  “ได้รับ”  เมื่อเกิดมาบนโลกนี้  
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ 
ทำให้การศึกษาวิจัยเรื่องบุคลิกภาพส่วนใหญ่เอียงไปทางโครงสร้าง 
สมอง กระบวนการภายใน และสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สารสื่อประสาท 
และฮอร์โมนต่าง ๆ 

งานศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างในเด็กทารกที่มี 
อายุเพียงสี่เดือนทำให้เราคาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำว่าเด็กจะเติบโต 
เปน็คนเกบ็ตวัหรอืคนเปดิเผย ลกัษณะสำคญัทีบ่ง่ชีค้วามแตกตา่งทีว่า่นี้ 
คือ ความไวต่อสิ่งเร้าภายนอก อธิบายง่าย  ๆ  ก็คือ “ทารกที่เก็บตัว”  
มีระบบประสาทที่ไวต่อความรู้สึกมากกว่า จึงตอบสนองอย่างรุนแรง 
ต่อแสงจ้า เสียงดัง หรือกลิ่นแรง ๆ มากกว่า (และเป็นไปในแง่ลบกว่า)  
“ทารกที่เปิดเผย” การค้นพบนี้ยังสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อ 
เติบโตขึ้น คนเก็บตัวต้องเผชิญความเสี่ยงจากความไวต่อการกระตุ้น 
ที่มากเกิน ซึ่งจะทำให้หมดพลังและอึดอัดมาก

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวจากบรรดาจิ๊กซอว์สลับ 
ซับซ้อนซึ่งสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์

ปัจจัยที่ 2: สภาพแวดล้อมทางสังคม

นานหลายปีทีเดียวที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันว่า บุคลิกภาพ 
ของคนเราอยู่ใต้อิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพ (ธรรมชาติ) หรือสภาพ 
แวดล้อมทางสังคม (การเลี้ยงดู) กันแน่ แต่ทุกวันนี้เราได้รู้แล้วว่า 
ทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกัน ถ้าให้เจาะจงไปเลยก็คือ ปัจจัยทางชีวภาพ 
มีอิทธิพลต่อการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่กระบวนการนี้เกิดขึ้น 
ในลักษณะสองทาง ไม่ต่างจากการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ เพราะขณะที่ 
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ปจัจยัทางชวีภาพสง่ผลตอ่การสือ่สารกบัสิง่แวดลอ้มของเรา สิง่แวดลอ้ม 
รอบ  ๆ  ตัวเราก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสมองไปตลอดชีวิต 
เช่นกัน แม้พัฒนาการทางสมองของเด็กมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทีม่ากและรนุแรงกวา่สมองของผูใ้หญ่ แตท่กุคนลว้นมกีารเปลีย่นแปลง  
ประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รวมทั้งกระบวนการสร้าง 
และสลายของ “อุปกรณ์การคิด” ของเราอย่างต่อเนื่อง

  แนวคิดสำคัญ
 
เราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้แบบพร้อมใช้งานทันที

 
ไม่มีใครเกิดมาพร้อม  “อุปกรณ์”  ที่เสร็จแล้ว อีกส่วนหนึ่งของเรา 

หรือที่เรียกว่า  “ธรรมชาติลำดับที่สอง” เกิดจากการอยู่ร่วมกับมนุษย์ 
คนอืน่ ๆ ทกุคนตา่งเกดิมาทา่มกลางกลุม่สงัคมและบรบิททางวฒันธรรม  
ความสัมพันธ์ที่แวดล้อมรอบตัวเราขณะเติบโตก่อเกิดเป็นองค์ประกอบ 
ลำดับที่สองของอุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กที่ 
กำลงัเตบิโต ไมใ่ชเ่พยีงกำหนดภาษาทีใ่ช ้ แตร่วมถงึความชอบและการ 
ตัดสินใจด้วย พูดสั้น ๆ คือ แค่มีสมองอย่างเดียวยังไม่พอ บุคลิกภาพ 
ของคนเราในทุก  ๆ  ด้านล้วนพัฒนามาจากการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น  ๆ  
แม้กระทั่งอธิบายในเชิงชีวภาพก็ยังเป็นเช่นนั้น เพราะประสาทภายใน 
สมองจะเชือ่มตอ่หลงัจากเราลมืตาดโูลกแลว้ ดงันัน้บคุลกิภาพจงึเกดิได้ 
กต็อ่เมือ่มพีีเ่ลีย้งชว่ยนำทางและคอยสือ่สารกบัเราจนเกดิการปรบัเปลีย่น 
ครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว นี่แหละคือลักษณะของ 
ความเป็นมนุษย์ เดวิด บรูกส์ กล่าวไว้ว่า เราไม่ได้มีพัฒนาการก่อน 
แล้วค่อยเข้าสู่ความสัมพันธ์ แต่เราเกิดมากลางความสัมพันธ์ ซึ่งมี 
บทบาทหลักในการหล่อหลอมให้เราเป็นคนในสังคมตั้งแต่ต้น 
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สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมรอบตัวมีปฏิสัมพันธ์กับ 
องค์ประกอบทางชีวภาพภายในร่างกาย  คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า  
“ธรรมชาติหรือการเลี้ยงดูกันแน่” แต่เป็น  “ในช่วงที่เกิดพัฒนาการ  
ธรรมชาติและการเลี้ยงดูมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรจึงเกิดเป็นบุคลิกภาพ 
ของเรา” การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนับเป็นจุดแข็งสำคัญของ 
องค์ประกอบทางชีวภาพ เพราะทำให้เราเติบโตได้ไม่ว่าจะไปอยู่ใน 
สภาพแวดล้อมไหนก็ตาม 

 
  แนวคิดสำคัญ

 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมทีอ่ยูร่อบตวัเรามปีฏสิมัพนัธ์ 

กบัองคป์ระกอบทางชวีภาพภายในรา่งกาย หรอืพดูงา่ย  ๆ กค็อื รา่งกาย 
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก  ในทางกลับกัน  สิ่งแวดล้อม 
ก็เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและกระบวนการสร้างและสลายภายใน 
สมองของเราด้วย

เราทุกคนเกิดมาพร้อมความเป็นคนเก็บตัวและคนเปิดเผย ซึ่งเป็น 
ลักษณะทางชีวภาพที่ตรวจวัดได้ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความ 
เป็นคนคนหนึ่ง หมายความว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ง ในที่ 
แห่งหนึ่ง และกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 
กระบวนการทางธรรมชาติกับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมต่างหาก 
ที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของเรา รวมไปถึงความเป็นคนเก็บตัวและคน 
เปิดเผย ทั้งพี่เลี้ยง ต้นแบบ ความคาดหวังทางสังคม และสิ่งที่ผู้อื่น 
คาดหวังจากเรา ล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนกำหนดว่าเราจะใช้ชีวิต  “จาก 
ภายนอกสู่ภายใน” หรือ “จากภายในสู่ภายนอก”
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ปัจจัยที่ 3: การแสวงหาความหมาย
 
ปัจจัยที่สามซึ่งมีอิทธิพลต่อการปั้นแต่งบุคลิกภาพมากที่สุดคือ  

ศักยภาพตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตที่มีความหมายและสำคัญต่อเราด้วย 
เจตจำนงเสรี การตัดสินใจที่ว่านี้อาจทำให้คนเก็บตัวแสดงพฤติกรรม 
แบบคนเปิดเผยหรือทำให้คนเปิดเผยทำตัวแบบคนเก็บตัว ทำให้คน 
เก็บตัวที่รักความปรองดองลุกขึ้นมาสั่งสอนเพื่อนร่วมงานที่โจมตีตน 
ไม่ให้ได้ใจระหว่างการประชุม หรือทำให้คนเปิดเผยไปปฏิบัติธรรม 
อย่างสงบที่วัดนานหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ และอาจถึงขั้นทำให้เราเลือก 
ประกอบอาชีพที่ดูแล้วไม่ได้เข้ากับบุคลิกภาพซึ่งเป็นผลมาจากนิสัย 
หรือ“ธรรมชาติลำดับท่ีสอง” ของเราเลย แต่น่ันก็เป็นเพราะว่างานท่ีเลือก 
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเอง พูดอีกอย่างคือ ในระหว่าง 
พัฒนาการ เราควรและต้องผูกสัมพันธ์กับคนอื่นให้ตนเองได้กลายเป็น 
สมาชิกในสังคม ทว่าบุคลิกภาพที่แท้จริงจะเกิดก็ต่อเมื่อเราตระหนักรู้ 
ตนเอง หรือก็คือเมื่อค้นพบคุณค่าและเป้าหมายของตนนั่นเอง

 
  แนวคิดสำคัญ

 
บุคลิกภาพของเราจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างองค์ประกอบทางชีวภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และการ 
ตัดสินใจของตนเอง

ปัจจัยที่สามซึ่งก็คือศักยภาพตัดสินใจนี่แหละที่ทำให้พัฒนาการ 
ทางบุคลิกภาพมีความพิเศษ  ทำให้เรามีสิ่งที่ เรียกว่าอิสระ  เรา 
ไม่สามารถเลือกองค์ประกอบทางชีวภาพหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ได้ก็จริง แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เลือกได้ นั่นคือ การเลือกสิ่งที่มีความหมาย 
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และคณุคา่ตอ่เราเอง ดว้ยเหตนุีใ้นบางสถานการณเ์ราถงึแสดงพฤตกิรรม 
ที่ขัดกับบุคลิกภาพของตน

แม้เราตัดสินใจได้อิสระ แต่ใช่จะหนีพ้นจากลักษณะนิสัยที่ติดตัว 
มาตั้งแต่เกิดและสภาพสังคมซึ่งกำหนดบุคลิกภาพไปได้เสียทั้งหมด  
เพราะยังมีปฏิสัมพันธ์ด้านอื่น  ๆ  อีก เช่น เราต่างรู้กันว่าทุกวันนี้   
ความผูกพันทางสังคมมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจ เนื่องจากสิ่งนี้มี 
อิทธิพลต่อจิตไร้สำนึก ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราเลือกทำเป็นผลมาจาก 
การคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบแค่บางส่วน

ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรับมือความ 
ท้าทายที่อาจดู “ไม่เป็นธรรมชาติ” สำหรับคนเก็บตัวหรือคนเปิดเผยแบบ 
คุณ พร้อมทั้งคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสามอย่าง  
ได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม และการตัดสินใจ 
ที่เกี่ยวกับการสร้างความหมายให้ชีวิต

จากที่กล่าวมา มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ บุคลิกภาพของคนเรา 
มีหลายแง่มุม คนเก็บตัวและคนเปิดเผยไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของปัจจัย 
ทางชีวภาพทั้งหมด เหมือนกับที่พฤติกรรมของผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้ 
ถูกกำหนดโดยเพศสภาพนั่นแหละ สิ่งที่ทำให้เราเป็นคนในสังคมได้คือ  
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายในตัวกับลักษณะที่เรียนรู้มาจาก 
ภายนอก รวมถึงอิสรภาพที่จะไม่ทำตามนิสัยของตนเองในบางครั้ง 
และเลือก “แล่นทวนลม” ในเรื่องที่คิดว่าสำคัญ

 
  แนวคิดสำคัญ

 
นิสัยแบบเก็บตัวและเปิดเผยอาจกำหนดความเป็นเรา แต่ก็ไม่ใช่ 

โซ่ตรวนที่พันธนาการเราเอาไว้ นั่นคือสาเหตุที่พบคนเก็บตัวและคน 
เปิดเผยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ ที่
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ตารางด้านล่างนี้คือข้อมูลของผู้คนที่เลือกทำสิ่งที่สำคัญต่อตัวเอง  
ซ่ึงมาจากกลุ่มเช้ือชาติต่าง  ๆ ในหลากหลายช่วงอายุ พวกเขาคือคนเก็บตัว 
และคนเปิดเผยท่ีประสบความสำเร็จในการทำงานท่ีชอบ รู้จักปรับเปล่ียน  
จนกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในขอบเขตงานของตน ข้อมูลสรุปนี้จะทำให้ 
คุณมีกำลังใจ เพราะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า บุคลิกภาพอย่างการเป็น 
คนเก็บตัวและคนเปิดเผยมีอิทธิพลต่อเราลึกซึ้งก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด  
เรายังมีโอกาสตัดสินใจว่าจะใช้บุคลิกภาพของตัวเองอย่างไร

   

ผู้เปลี่ยนแปลง
โลก

เอลินอร์ รูสเวลต์ สหรัฐอเมริกา
แม่ชีเทเรซา แอลเบเนีย

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์  
สหรัฐอเมริกา 
โสคราตีส กรีซ

นักคิด 
ผู้ทรงปัญญา

ซีโมน เดอ โบวัวร ์ ฝรั่งเศส 
ไอแซก นิวตัน  
สหราชอาณาจักร

โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ 
เยอรมนี 
คาร์ล อาร์. พอพเพอร ์
ออสเตรีย/สหราชอาณาจักร

นักเขียน ฟรันซ์ คาฟคา สาธารณรัฐเช็ก
โจแอนน์ เค. โรว์ลิ่ง
สหราชอาณาจักร

คาเรน บลิกเซน เดนมาร์ก
โทมัส จอห์น บอยล์  
สหรัฐอเมริกา

นักวิทยาศาสตร์ นีลส์ บอร์ เดนมาร์ก
เจน กูดออลล์  
สหราชอาณาจักร

อะเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลท์ 
เยอรมนี
แดเนียล โกลแมน สหรัฐอเมริกา

นักการเมือง อังเกลา แมร์เคิล เยอรมนี
บารัก โอบามา สหรัฐอเมริกา

แกร์ฮาร์ด ชเรอเดอร์ เยอรมนี
บอริส จอห์นสัน 
สหราชอาณาจักร

คนเก็บตัว คนเปิดเผย

คนเก็บตัวและคนเปิดเผยที่ประสบความสำเร็จ
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นักธุรกิจ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  
สหรัฐอเมริกา 
จอร์จ โซรอส ฮังการี

ริชาร์ด แบรนสัน 
สหราชอาณาจักร 
สตีฟ จ็อบส์ สหรัฐอเมริกา

มืออาชีพใน
วงการแฟชั่น

แอนนา วินทัวร ์ สหรัฐอเมริกา 
ทอม ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

ไฮดี คลุม เยอรมนี
คาร์ล ลาเกอร์เฟลด ์ เยอรมนี

นักดนตรี ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน เยอรมนี
แอนน ี เลนนอกซ ์ สกอตแลนด์

ฟรันซ์ ลิซท์ ออสเตรีย - ฮังการี
อูโด ลินเดนแบร์ก เยอรมนี

จิตรกร วินเซนต์ แวน โก๊ะ  
เนเธอร์แลนด์
เลโอนาร์โด ดา วินช ี อิตาลี

ฟรีดา คาห์โล เม็กซิโก
ปาโบล ปีกัสโซ สเปน 

ดาวแห่งวงการ
ภาพยนตร ์
โทรทัศน ์
และละครเวที

วูดด ี อัลเลน สหรัฐอเมริกา
ทิลดา สวินตัน  
สหราชอาณาจักร

แจ๊ค นิโคลสัน สหรัฐอเมริกา
โอปราห์ วินฟรีย ์  
สหรัฐอเมริกา

นักกีฬา ไลโอเนล เมสซี อาร์เจนตินา 
นิโค รอสแบร์ก เยอรมนี

ยูเซน โบลต์ จาเมกา
ครสิเตยีโน โรนลัโด โปรตเุกส

นักแสดงตลก เจอร์รี ซินเฟลด ์ สหรัฐอเมริกา
เทอรร์ ี กลิเลยีม สหรฐัอเมรกิา/ 
สหราชอาณาจักร

เอดด ี เมอร์ฟ ี สหรัฐอเมริกา
เมล บรูกส์ สหรัฐอเมริกา

ตัวละคร
ที่สร้างขึ้น

ชาร์ลี บราวน์ จากเรื่อง พีนัตส์  
สหรัฐอเมริกา
แฮมเลต จากเรื่อง แฮมเลต  
(ประพันธ์โดยเชกสเปียร์)  
สหราชอาณาจักร

ลูซี แวน เพลต ์ จากเรื่อง  
พีนัตส ์ สหรัฐอเมริกา
พาพาเกโน จากเรื่อง เดอะ 
เมจิกฟลุต (ประพันธ์โดย  
โมซาร์ท/ชิคาเนเดอร์) 
ออสเตรีย

คนเก็บตัว คนเปิดเผย







ส่วนที่ 1
คนเก็บตัว - คนเปิดเผย - คนตรงกลาง



สถานการณ์ไม่ได้สร้างคน

คนต่างหากที่แสวงหาสถานการณ์
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คนเก็บตัวและคนเปิดเผย: ความแตกต่างทางชีวภาพ

ขอ้แตกตา่งสำคญัอยา่งแรกระหวา่งคนเกบ็ตวักบัคนเปดิเผยมาจาก 
ปัจจัยด้านประสาทชีววิทยา กล่าวคือ คนเปิดเผยมักรับมือสิ่งกระทบ 
จากโลกภายนอก เช่น สิ่งที่มากระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสต่าง  ๆ  ได้ดีกว่า 
คนเก็บตัว ยิ่งไปกว่านั้น คนเปิดเผยยังได้รับพลังและคุณภาพชีวิตที่ด ี
จากสิ่งกระตุ้นภายนอกและการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นด้วย

 
  แนวคิดสำคัญ

 
โครงสร้างทางสมองที่ไม่เหมือนกันเป็นสาเหตุของความแตกต่าง 

ระหวา่งคนเปดิเผยกบัคนเกบ็ตวั คนเปดิเผยใหค้วามสำคญัแกส่ิง่กระทบ 
จากภายนอกอย่างมาก ขณะท่ีคนเก็บตัวจะให้ความสำคัญแก่กระบวนการ 
ภายในที่เข้มข้นมากกว่า

การเก็บตัวและการเปิดเผย 
ความจริงและความเชื่อ

1
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คนเปิดเผยชอบทำกิจกรรมและการริเริ่มสร้างสรรค์ หลายคนเป็น 
นักเดินทางที่กระตือรือร้นและรักความหลากหลาย คนเหล่านี้มักเป็นที่ 
สนใจ มีคนรู้จัก และคบหาเป็นคนรักได้ง่ายกว่าคนเก็บตัว ส่วนคน 
เกบ็ตวัมสีมาธจิดจอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่สิง่กระตุน้จากภายนอก  
กิจกรรมก็แตกต่างจากคนเปิดเผย เพราะพวกเขาครุ่นคิดมากกว่า  
นั่นหมายความว่า คนที่ภายนอกดูเฉื่อยชา แต่ในสมองอาจแล่นฉิวอยู่ 
ก็ได้ ผลสรุปของความแตกต่างนี้คือ คนเก็บตัวมักไวต่อการกระตุ้น 
มากกว่าคนเปิดเผย

คนเก็บตัวชื่นชอบและต้องการช่วงเวลาที่เงียบสงบ ซึ่งต้องเงียบ 
จรงิ ๆ เสยีงไมด่งัเกนิไป แสงไมส่วา่งเกนิไป และจะดมีากถา้ไมม่คีนอืน่ 
เลย แต่ส่วนมากขอแค่มีคนน้อย  ๆ  ก็ใช้ได้แล้ว คนลักษณะนี้ได้รับ 
พลังงานจากช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีการกระตุ้น ไม่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น  
คนเปิดเผยก็อาจมีพฤติกรรมปลีกวิเวกได้เหมือนกันเมื่อต้องเผชิญ 
ชว่งเวลาทีต่งึเครยีด แตส่ำหรบัคนเกบ็ตวั การปลกีตวัและเตมิพลงังาน 
อย่างสงบเรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นเลยละ

ความไวต่อการกระตุ้นของคนเก็บตัวมีความเกี่ยวข้องกับภาวะ 
ภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) คนที่มีภาวะภูมิไวเกินมักถูกกระตุ้นมาก 
เกินปกติ แม้คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะนี้เป็นพวกเก็บตัว แต่นักจิตวิทยา 
ชาวอเมริกันที่ชื่ออีเลน แอรอน ให้ข้อมูลว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของคน 
เปิดเผยก็มีภาวะภูมิไวเกินเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ไม่มีพื้นที่ให้ลงรายละเอียดมากนัก แต่สิ่งที่บอกได้ 
คอื การถกูกระตุน้มากเกนิไปเปน็ปญัหาสำหรบัทัง้คนเกบ็ตวัและคนทีม่ ี
ภาวะภูมิไวเกิน

ความแตกต่างอย่างที่สองระหว่างคนเปิดเผยกับคนเก็บตัวคือ คน 
เปิดเผยชอบเสี่ยง ขณะที่คนเก็บตัวเลือกปลอดภัยไว้ก่อน

สิง่นีก้เ็ปน็ผลมาจากความแตกตา่งทางดา้นประสาทชวีวทิยาทีว่ดัได้ 
เช่นเดียวกัน

ส่วนของศูนย์ประสาทอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นในสมองของคนเก็บตัว  
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เป็นคนละส่วนกับที่ถูกกระตุ้นในสมองของคนเปิดเผย คนเก็บตัวมีศูนย์ 
ความวติกกงัวลทีไ่วตอ่การกระตุน้มากกวา่คนเปดิเผย ขณะทีค่นเปดิเผย 
ตอบสนองต่อโอกาสที่จะได้รับรางวัลอย่างแข็งขันมากกว่าคนเก็บตัว  
นอกจากนี้ ความเข้มข้นของสารสื่อประสาทยังแตกต่างกันด้วย คน 
เก็บตัวมีระดับสารอะซิทิลคอลีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตั้งใจ ความจำ  
การเรยีนรู ้ และการประเมนิสิง่ตา่ง ๆ สงูกวา่คนเปดิเผย สว่นคนเปดิเผย 
มีระดับสารโดพามีนในสมองสูงกว่าคนเก็บตัว โดยสารสื่อประสาทตัวนี ้
ส่งเสริมเรื่องการออกกำลัง ความอยากรู้อยากเห็น การแสวงหา 
ความหลากหลาย และความพยายามเพื่อให้ได้รางวัลกับกิจกรรม 
ที่น่าตื่นเต้น

 
  แนวคิดสำคัญ

 
“ไม่เสี่ยงก็ไม่มัน!”  หรือ  “ปลอดภัยไว้ก่อน!” ความแตกต่างทาง 

ชวีภาพระหวา่งคนเปดิเผยกบัคนเกบ็ตวับง่บอกใหรู้ว้า่พวกเขามคีวามสขุ 
กับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน

ความแตกต่างเล็กน้อยนี้ส่งผลอย่างชัดเจนต่อนิสัยส่วนตัวของ 
คนเก็บตัวและคนเปิดเผย นั่นคือ คนเก็บตัวชอบแยกตัวจากคนอื่น  
พวกเขาตอ้งการพืน้ทีส่ำหรบัประมวลความรูส้กึ และยงัมสีญัชาตญาณ 
การปอ้งกนัตวัทีร่นุแรง สารอะซทิลิคอลนียงัทำใหต้อ้งการความปลอดภยั 
อย่างมาก เม่ือเป็นเช่นน้ี คนเก็บตัวจึงประสบอุบัติเหตุน้อยกว่าคนเปิดเผย 
และยังตื่นตัวกับสิ่งนี้มากกว่าคนทั่วไปด้วย ส่วนคนเปิดเผยแตกต่าง 
ออกไป พวกเขาชอบความหลากหลายและกิจกรรมที่มีรางวัลตอบแทน  
สารโดพามีนทำให้คนเปิดเผยตอบรับความท้าทาย กล้าเส่ียง และบางคร้ัง 
ก็เอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเพื่อให้ได้รางวัลที่ต้องการ ความต้องการ 
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ความหลากหลายและของรางวัลนั้นรุนแรงมาก บางคนถึงขั้นยอมเอา 
ความสัมพันธ์หรือสิ่งมีค่ามหาศาลของตัวเองไปเสี่ยง แน่นอนว่าคน 
เปดิเผยมเีครอืขา่ยทางสงัคมและอาชพีการงานทีก่วา้งขวางกวา่คนเกบ็ตวั  
แตพ่วกเขามกัทำใหช้วีติคูใ่นระยะยาวของตวัเองตกอยูใ่นภาวะสัน่คลอน  
ด้วยการนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น ทั้งยังมีแนวโน้มชอบ 
เล่นพนันและแม้กระทั่งก่ออาชญากรรมมากกว่าคนประเภทอื่น

การเลือกเสื้อผ้าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในการบ่งบอกว่าเราเป็น 
คนที่มุ่งเข้าหาความปลอดภัยหรือความเสี่ยง เหตุผลแรกคือ เราเลือก 
เสื้อผ้าเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นอย่าง 
ซูซันเนอ อัคชตาลเลอร์ ให้ข้อมูลไว้ว่า คนเก็บตัวและคนเปิดเผย 
มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องนี้

  รูปลักษณ์บอกได้ว่าคุณคือคนแบบไหน

ซูซันเนอ อัคชตาลเลอร์ นักเขียนและบล็อกเกอร์

ถ้าพูดถึงแฟชั่นและสไตล์ ความเป็นจริงก็ตรงกับสิ่งที่คุณคิด 
นั่นแหละ คนเก็บตัวมักแต่งตัวสไตล์คลาสสิก เรียบง่าย เลือกสีและ 
ลวดลายเรยีบ ๆ แตง่หนา้พอประมาณ แตค่นเปดิเผยจดัเตม็ที ่ พวกเขา 
แต่งตัวเพื่อสร้างความประทับใจ ชุดทำงานต้องมีเครื่องประดับที่ 
สะดดุตามาเสรมิและยงัเลอืกทาลปิสตกิสแีดงสดแทนลปิกลอส ในเรือ่ง 
ของแบรนด์ที่เลือกใช้ คนเก็บตัวมักเลือกจิลแซนเดอร์ ส่วนคนเปิดเผย 
ชอบเอสคาดามากกว่า

ถึงผู้เขียนเคยเจอคนเก็บตัวที่ใส่รองเท้าแบบหลุดโลก แต่แนวคิด 
พื้นฐานนี้ก็ถือว่าจริงอยู่นะ!
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ส่ิงท่ีน่าประทับใจในตัวคนเปิดเผยคือความกระตือรือร้นและความสุข  
ซึ่งมีตั้งแต่ระดับความปรารถนาแรงกล้าไปจนถึงความเคลิบเคลิ้มสุขใจ  
ความรู้สึกเชิงบวกเหล่านี้เป็นผลมาจากความเข้มข้นของสารโดพามีน 
และสมองส่วนนิวเคลียสแอกคัมเบนส์ (Nucleus Accumbens) ที่ไว 
ต่อการกระตุ้น ความกระตือรือร้นและความเคลิบเคลิ้มเป็นปฏิกิริยา 
ตอบสนองที่เกิดเมื่อเราได้รับสิ่งที่มีความสำคัญหรือไปถึงเป้าหมายที่ 
ดึงดูดใจ ซึ่งจะไปกระตุ้นศูนย์รางวัล2 ในสมอง สำหรับคนเก็บตัว  
พวกเขาแทบไม่มีความรู้สึกที่รุนแรงท่วมท้น เช่น ความตื่นเต้นมาก  ๆ  
หรือสนุกสุดเหวี่ยงเลย แต่คนเปิดเผยอย่าเพิ่งไปสงสารคนเก็บตัวนะ  
เพราะถึงคนเก็บตัวเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตต่ำกว่า 
คนเปดิเผย กแ็คอ่ยูใ่นรปูแบบทีแ่ตกตา่งออกไป เชน่ ขณะทีค่นเปดิเผย 
เลือกจุดพล ุ คนเก็บตัวอาจขอนั่งทำตัวอุ่น ๆ อยู่หน้าเตาผิงแทน

 
  แนวคิดสำคัญ

 
ขณะที่คนเปิดเผยจุดพลุอย่างกระตือรือร้น คนเก็บตัวก็นั่งทำตัว 

อุ่น ๆ อย่างสบายใจอยู่หน้าเตาผิง

ในอีกแง่หนึ่ง หากไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก คนเปิดเผยจะ 
เบื่อหน่ายเร็วกว่าคนเก็บตัว คนเปิดเผยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่าง 
เพียงพออาจยอมเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ยอมเสี่ยงมาก หรืออาจถึงขั้น 
ยอมทรมานเพื่อทำให้ระดับสารโดพามีนในสมองสูงขึ้น และมักก่อ 
ความเดือดร้อนให้คนอื่นไปด้วย เชื่อกันว่าการประเมินตัวเองสูงเกินไป 

2 ศูนย์รางวัล (Reward Center) หมายถึง ส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำ 

บางอยา่งเพือ่ใหไ้ดร้บัรางวลั และเปน็สมองสว่นทีท่ำใหเ้ราเกดิความอยาก จงึเรยีกวา่  

สมองส่วนอยาก หรือศูนย์รางวัล (ผู้แปล)
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มีกิ จกรรมภายในเยอะกว่ า  ไวต่อ 
สิ่งกระตุ้นมากกว่า ต้องการสิ่งกระตุ้น 
จากภายนอกเพื่อสร้างพลังงานหรือ 
คุณภาพชีวิตน้อยกว่า

มีกิจกรรมภายนอกเยอะกว่า  ไวต่อ 
สิ่งกระตุ้นน้อยกว่า ต้องการสิ่งกระตุ้น 
จากภายนอกเพื่อสร้างพลังงานและ 
คุณภาพชีวิตมากกว่า

ต้องการความปลอดภัยมากกว่า ต้องการรางวัลมากกว่า

คนเก็บตัว 
มองเข้าไปภายใน

คนเปิดเผย
ชอบออกไปข้างนอก

ความแตกต่างทางชีวภาพและผลลัพธ์: สรุปภาพรวม

จุดแข็งและจุดอ่อน

ตอนนี้คุณก็ได้รู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคนเก็บตัวกับคน 
เปิดเผยไปบ้างแล้ว ซึ่งอาจทำให้คุณนึกสงสัยว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้มานี้ 
มีประโยชน์อะไร คำถามนี้เป็นเหตุเป็นผลและมีความสำคัญ เพราะ 
เป็นกุญแจนำไปสู่การใช้ชีวิตที่  “เป็นธรรมชาติ”  ในแบบที่เรามองเห็น 
คุณค่าและได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างคนเก็บตัวกับ 
คนเปิดเผยในทุก ๆ ด้าน

และการแสดงพฤตกิรรมทีท่ำลายสงัคมเปน็ผลขา้งเคยีงของสารโดพามนี  
พฤตกิรรมของอาชญากรหรอืวกิฤตทิางการเงนิทีร่นุแรงนบัเปน็ผลกระทบ 
สำคัญที่ทำให้เห็นขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดได้นี้

แต่สารสื่อประสาทของคนเก็บตัวอย่างอะซิทิลคอลีนก็มีข้อเสีย 
เหมือนกัน เพราะสิ่งนี้ส่งผลต่อความระมัดระวัง การครุ่นคิด และการ 
ประเมินคุณค่า สารสื่อประสาทตัวนี้มักทำให้คนเก็บตัวลังเลหรือลืมทำ  
ผลคอื ความคดิเจง๋ ๆ มากมายถกูเกบ็งำไว ้ เนือ่งจากสมองของคนชอบ 
เก็บตัวลังเลที่จะเสี่ยงนำความคิดนั้น  ๆ ไปลงมือทำ หรือไม่ก็เกิดความ 
ไม่แน่ใจมากเกินไป
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ระหว่างคนเก็บตัวกับคนเปิดเผยไม่ได้มีใคร  “ดีกว่า”  ใครทั้งนั้น  
พวกเขาแค่แตกต่างกันในเรื่องที่ทำได้ดีและความกดดันหรือความ 
ท้าทายที่ต้องเผชิญ หมายความว่าคนเปิดเผยและคนเก็บตัวมีวิธีการ 
ไปสู่เป้าหมายหรือสร้างเครือข่ายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 
การไต่บันไดอาชีพการงานหรือการจัดการกิจวัตรประจำวันก็ตาม

  แนวคิดสำคัญ
 
คนเก็บตัวและคนเปิดเผยมีความแตกต่างกัน แต่คุณค่าของ 

ทั้งสองฝ่ายล้วนเท่าเทียม ไม่ว่าฝ่ายใดต่างก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จ 
ในแบบของตัวเองได้

ความแตกต่างทำให้คนเก็บตัวและคนเปิดเผยมีจุดแข็งเฉพาะตัว 
ในด้านต่าง  ๆ แต่คนทั้งสองแบบต่างก็ต้องเผชิญอุปสรรค มีความ 
ต้องการจำเพาะ และยังต้องประสบปัญหาต่าง ๆ ด้วยกันทั้งคู่ เนื้อหา 
ส่วนนี้ว่าด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัวสิบอย่างของคนเก็บตัวและ 
คนเปิดเผย นอกจากน้ันคุณยังจะได้เข้าใจว่าคนเก็บตัวและคนเปิดเผย 
มองอกีฝา่ยผา่นจดุแขง็และจดุออ่นดงักลา่วอยา่งไรบา้ง สิง่ที ่ “แตกตา่ง” 
ไม่ได้ดึงดูดให้อยากเข้าหาเสมอไป แม้ความต่างนั้นเป็นจุดแข็งของ 
อกีฝา่ยกต็าม กอ่นอืน่เลย มปีระเดน็สำคญัสองอยา่งทีค่วรตอ้งคำนงึถงึ 
ขณะอ่านเนื้อหาส่วนนี้
1. เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองส่วน ซึ่งรายละเอียดของจุดแข็งกับจุดอ่อน 

ของคนทั้งสองแบบนี้ไม่ได้ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ได้นำเสนอ 
ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ที่เก็บตัวกับเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ แต่ 
กล่าวถึงลักษณะนิสัยที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลได้  
พูดอีกอย่างคือ สิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจหลักพื้นฐานการอยู่ร่วมกับ 
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คนเก็บตัวและคนเปิดเผย ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
อีกทั้งยังจะได้รู้เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารกับโลกภายนอก 
ของตนเองด้วย

2. ในชีวิตจริง ลักษณะความเป็นคนเก็บตัวและคนเปิดเผยไม่ได้มี 
เส้นแบ่งที่ตายตัว สาเหตุแรกเป็นเพราะว่าพวกเรามีทั้งความเป็น 
คนเก็บตัวและคนเปิดเผยรวมอยู่ในตัว อีกสาเหตุคือ จุดแข็งและ 
จดุออ่นทีจ่ะพดูถงึตอ่ไปนีไ้มใ่ชล่กัษณะเฉพาะของคนแบบใดแบบหนึง่  
แต่ถึงอย่างนั้นเรายังพอมองเห็นแนวโน้มเฉพาะตัวของบุคลิกภาพ 
ทั้งสองแบบได้อยู่ เช่น คนเก็บตัวส่วนใหญ่ชอบการเขียน ซึ่งเป็น 
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายใน โดยการใชค้วามคดิใครค่รวญถงึเนือ้หาทีจ่ะ 
เขียน ในทางกลับกัน คนเปิดเผยจำนวนมากชอบการพูดมากกว่า 
การเขียน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เร็วกว่า ตรงกว่า และฉับพลันกว่า  
อีกทั้งยังได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคนอื่น  ๆ  ด้วย อย่างไรก็ตาม  
ยังมีนักเขียนฝีมือชั้นเซียนที่มีบุคลิกเปิดเผย และนักพูดคนเก่งที่มี 
นิสัยเก็บตัว เพียงแต่ว่ามีไม่มากนัก...

ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องบุคลิกภาพกันสักที ผู้เขียนได้จับคู่บุคลิกภาพของ 
คนเก็บตัวและคนเปิดเผยเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน (ส่วน 
ท่ีว่าด้วยจุดแข็งและจุดอ่อน) บุคลิกภาพแต่ละคู่มีคำอธิบายประกอบส้ัน ๆ  
ขณะอ่านไปเรื่อย ๆ คุณก็ย้อนกลับมาอ่านเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้ได้

ขอให้คุณลองตั้งคำถามกับตัวเองขณะอ่านด้วย

	 จุดแข็งและจุดอ่อน

คำถาม: คุณคิดว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง
เราจะกลับมาพูดถึงคำถามนี้อีกครั้งในตอนท้ายของบทนี้ ซึ่งมี 

ช่องว่างให้คุณใส่คำตอบลงไป
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จุดแข็งของคนเก็บตัวและคนเปิดเผย	
 

จุดแข็งคู่ที่ 1: ความระมัดระวังและความกล้าหาญ 

คนที่มีนิสัยเก็บตัวหลาย  ๆ  คน 
มีแนวโน้มเป็นคนระมัดระวั ง  
พวกเขามีความสามารถในการ 
รับรู้ และประ เมินความเสี่ ย ง  
ทำใหส้ามารถหลกีเลีย่งความเสีย่ง 
ทีไ่มอ่าจคำนวณไดแ้ละใหผ้ลลพัธ์ 
ที่ไม่แน่นอน

คนที่มีนิสัยเปิดเผยส่วนใหญ่เป็น 
คนกล้าหาญ พวกเขาพร้อมเสี่ยง 
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ดึงดูดใจ  
และยังพอใจจะเล่นการพนัน 
มากกว่าแกร่วไปมาเฉย ๆ

ความเข้มข้นของสารอะซิทิลคอลีน (แสวงหาความปลอดภัย) ใน 
สมองของคนเก็บตัวและสารโดพามีน (แสวงหารางวัล) ในสมองของ 
คนเปิดเผย ถือเป็นรากฐานทางชีวภาพที่สร้างนิสัยช่างระมัดระวังและ 
กล้าหาญ นิสัยที่เป็นจุดแข็งทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่มีความเชื่อมโยง 
กับความเข้มข้นของสารสื่อประสาททั้งสองตัวที่พูดถึง การทำงานของ 
สารสื่อประสาททั้งสองยังได้รับการส่งเสริมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นตรง 
ศูนย์ความวิตกกังวล (นั่นคือ สมองส่วนอมิกดาลา ซึ่งเป็นส่วนที่ตื่นตัว 
ในคนเก็บตัวมากกว่าคนเปิดเผย) และศูนย์รางวัล (นั่นคือ สมองส่วน 
นิวเคลียสแอกคัมเบนส ์ ซึ่งตื่นตัวในคนเปิดเผยมากกว่าคนเก็บตัว)

ดว้ยเหตนุี ้ คนเกบ็ตวัสว่นใหญจ่งึเปน็คนทำอะไรคงเสน้คงวา รูจ้กั 
วางแผนล่วงหน้า และคิดอย่างรอบคอบก่อนจะลงมือทำ อันเป็นผลดี 
เมื่ออยู่ในช่วงที่ไม่มีความเคร่งเครียดมากดดัน ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่ต้อง 
ต่อสู้ดิ้นรน ความระมัดระวังยังเป็นเหมือนระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 
ที่สำคัญเมื่อเราต้องรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คืบคลานเข้ามา รวมไปถึง 
ภัยอันตรายที่ไม่อาจล่วงรู้ได้ในทันที แต่กลับมีผลกระทบมหาศาล 
ในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การจัดสรร 
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ทรัพยากรโลก คุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของข้อมูล
ในทางตรงกันข้าม ความกล้าหาญก็ทำให้คนเปิดเผยหลายคน 

ลงมือทำสิ่งต่าง ๆ อย่างแน่วแน่และกระตือรือร้น จนถึงขั้นยอมเสี่ยงเอา 
ความสบายหรือความปลอดภัยเข้าแลกถ้าจำเป็น คนแบบนี้จะยอม 
เสี่ยงดวงหรือเล่นการพนันโดยเดิมพันด้วยเงินหรือความสัมพันธ์หาก 
เล็งเห็นว่าจะช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้ พวกเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญ 
แก่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนัก เพราะไม่ได้ไวต่อสิ่งกระตุ้นเหมือน 
คนเก็บตัว ความกล้าหาญของคนเปิดเผยเป็นประโยชน์ในเวลาที่เกิด 
ความไม่แน่นอนและอันตราย ซึ่งเป็นช่วงที่เราจำเป็นต้องก้าวไปสู่ 
เขตแดนที่ไม่คุ้นเคยและแสวงหาทรัพยากรใหม ่ ๆ 

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: คนที่ระมัดระวังจะสื่อสารข้อมูลที่ต้องการ 
สง่ออกไปอยา่งระวงั พวกเขามคีวามรอบคอบ ทัง้ยงัรูจ้กันำสิง่ทีไ่ดเ้หน็ 
และได้ยินมาประเมินหาคำตอบกับการกระทำที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะ 
ทำได ้ และมักมีนิสัยประนีประนอมอีกด้วย

ส่วนคนกล้าหาญแหกกฎเกณฑ์ที่คนอื่น  ๆ  ยอมรับและสร้างการ 
เปลีย่นแปลง ทัง้ยงักลา้พดูและกลา้ตอ่สูเ้พือ่เปา้หมาย ยอมเสีย่งใหไ้ด ้
ผลลัพธ์มา ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์

คนระมัดระวังชอบหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความเสี่ยง และ 
ความยุ่งยากมากกว่าคนกล้าหาญ เวลาที่ทั้งสองฝ่ายสื่อสารกัน คนที่ 
ระมัดระวังอาจเข้าใจผิดว่าความกล้าหาญคือความประมาทเลินเล่อ  
ส่วนคนกล้าหาญก็อาจมองว่าคนระมัดระวังขี้กลัวหรือขี้ระแวง
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จุดแข็งคู่ที่ 2: ความมีแก่นสารและความกระตือรือร้น

คนเก็บตัวมักประมวลสิ่งที่ตัวเอง 
สั ม ผั ส ด้ ว ย ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  
กลั่นกรอง และประเมินค่าอยู่ 
เสมอ นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขา 
เป็นคนมีแก่นสาร พูดอีกอย่าง 
คอื เวลาคนเกบ็ตวัเอย่อะไร สิง่ที ่
พวกเขาพูดจะเป็นเรื่องสำคัญ  
ลึกซึ้ง และมีคุณภาพ

คนเปดิเผยมกัไดร้บัแรงบนัดาลใจ 
และแรงกระตุ้นจากสิ่งที่พวกเขา 
สัม ผั ส  คนแบ บนี้ ส าม ารถมี  
ความสุขอย่างเปี่ยมล้น อีกทั้ง 
ความกระตือรือร้นในตัวพวกเขา 
ยั งพาให้คนอื่ นมีความสุขไป 
ด้วยกันอีก

คนที่มีแก่นสารมักพยายามทำให้เรื่องราว เหตุการณ ์ หรือคำถาม 
มีแง่มุมที่ลึกซึ้ง กิจกรรมด้านความคิดที่คนเก็บตัวโปรดปราน ได้แก่  
การพิจารณาไตร่ตรอง การประเมินค่า และการเปรียบเทียบข้อมูล  
โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นรากฐานที่ดีสำหรับศึกษาเรื่องราวต่าง  ๆ  
อย่างลึกซึ้ง

สิง่ทีท่ำใหค้นเกบ็ตวัอยากเปน็คนเปดิเผยคอื ความกระตอืรอืรน้ ซึง่ 
บางครัง้อาจยกระดบัไปเปน็ความเคลบิเคลิม้สขุใจได ้ แตส่ารสือ่ประสาท 
ที่มีในคนเก็บตัวอย่างอะซิทิลคอลีนไม่เอื้อต่อการเกิดอารมณ์ที่รุนแรง 
เช่นนี้ สารสื่อประสาทของคนเปิดเผยที่ชื่อว่าโดพามีนต่างหากที่ทำได้!  
คนเปิดเผยมักเป็นคนกระตือรือร้นที่ถ่ายทอดพลังงานในตัวสู่คนอื่น  
แถมยังกระตุ้นให้คนอื่นลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าคนเก็บตัว

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: ตอนนี้คุณคงพอมองออกแล้วว่า หนึ่งใน 
สาเหตุหลักที่ทำให้คนเก็บตัวหลาย  ๆ  คนหลีกเลี่ยงการพูดคุยเล่นหัว 
ก็เพราะพวกเขารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ตื้นเขินเกินไป แม้รู้ดีว่าการพูดคุย 
หยอกล้อเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ด ี 
แต่การพูดคุยแบบนี้ไม่ได้สร้างแรงกระตุ้นที่เพียงพอสำหรับคนเก็บตัว 
ทัว่ไปทีม่คีวามคดิเหลอืเฟอืเลย ในทางตรงกนัขา้ม คนเกบ็ตวัสว่นใหญ ่
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ชอบบทสนทนาที่ลึกซึ้งมากกว่า เนื่องจากเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ 
จุดแข็งเรื่อง  “การคิดอย่างมีสาระ”  ของตนเอง โซเฟีย เดมบลิง พูดถึง 
อีกสาเหตุที่ทำให้คนเช่นนี้ชื่นชอบการสนทนาที่จริงจังเอาไว้ว่า

จากการศึกษาวิจัย การสนทนาเชิงลึกที่มีการถกประเด็นเนื้อหา 
กอ่ใหเ้กดิความรูส้กึสมบรูณพ์นูสขุมากกวา่การพดูคยุหยอกลอ้ เนือ่งจาก 
การพูดคุยเล่นหัวเป็นเพียงเครื่องยืนยันระดับความสัมพันธ์ แต่เมื่อมอง 
ในแง่ประเด็นการพูดคุย การสนทนาเช่นนี้ค่อนข้างไร้ความหมาย

แตค่นเปดิเผยสรา้งความครกึครืน้ใหก้ารพดูคยุได้ พวกเขาสามารถ 
ทำให้คู่สนทนาเกิดแรงบันดาลใจ รู้สึกสนุกสนาน และได้รับกระตุ้น 
ให้ลงมือทำ ด้วยการเผยแพร่ความสุข ความคิดใหม่  ๆ และกิจกรรม 
ที่น่าสนใจให้สิ่งที่อยู่รอบตัว ทำให้คนประเภทนี้มักมีแรงดึงดูดจนยาก 
จะต้านทาน

คนที่มีแก่นสารอาจมองว่าคนที่กระตือรือร้นมีแต่เปลือกหรือไม่ก็ 
แสดงอารมณม์ากเกนิไป สว่นคนทีก่ระตอืรอืรน้กม็องวา่คนทีม่แีกน่สาร 
น่าเบื่อหรือเย็นชา ดูเหมือนต่างฝ่ายต่างมองไม่เห็นเสน่ห์ของกันเลย

จุดแข็งคู่ที่ 3: ความตั้งใจและความยืดหยุ่น

คนเก็บตัวดูจะทุ่มเทความสนใจ 
และพลังงานทั้งหมดให้เรื่องที่อยู่ 
ตรงหน้าได้ง่าย

คนเปิดเผยที่ยืดหยุ่นปรับการคิด 
และการกระทำของตัวเอง หรือ 
ต อ บ ส น อ ง อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว ต่ อ 
สถานการณ์ใหม ่ ๆ ได้ง่าย

คนเก็บตัวชอบลงลึกรายละเอียดของสิ่งต่าง  ๆ  และทุ่มเทมาก  
พวกเขาทำงานได้นานหลายชั่วโมง ถ้าไม่ถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือโดน 
แทรกแซงฉับพลันเสียก่อน ทั้งยังเก่งในการทุ่มพลังงานให้สิ่งที่สำคัญ  
(ดูจุดแข็งคู่ที่ 2) ซึ่งสร้างผลลัพธ์มหัศจรรย์ได้ โดยเฉพาะเมื่อนำไป 
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รวมกับความมุ่งมั่น (ดูจุดแข็งคู่ที่ 8) นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ 
ที่ประสบความสำเร็จเกือบทุกคนล้วนมีความตั้งใจที่แข็งแกร่งทั้งนั้น 

สว่นคนเปดิเผยมคีวามยดืหยุน่เปน็ขอ้ดปีระจำตวั พวกเขาไมเ่พยีง 
ทนรับได้ แต่ยังมองเห็นคุณค่าในความหลากหลายของสิ่งเร้าจาก 
ภายนอกด้วย ดังนั้น ชีวิตประจำวันที่เร่งเร้า การรับมือจุดหักเหหรือ 
จุดเปลี่ยนที่ไม่คาดฝันมาก่อน หรือการจัดการการนัดหมายและภาระ 
งานที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดจึงไม่ใช่ปัญหาเลย จุดแข็งเรื่องความ 
ยืดหยุ่นนี้ทำให้พวกเขาไม่อ่อนไหวต่อการแทรกแซงเท่าคนเก็บตัว  
มิหนำซ้ำ ความยืดหยุ่นยังเป็นแหล่งพลังงานของคนเปิดเผยที่ช่วยเพิ่ม 
แรงกระตุ้นให้พวกเขา

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร:  เวลาสื่อสารกับคนอื่น  ๆ คนเก็บตัวจะ 
ทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้คู่สนทนา นี่เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนที่มีคุณค่า 
มากที่สุดในการสื่อสารของมนุษย์ (นอกเหนือจากความไว้เนื้อเชื่อใจ)  
และยงัทำใหค้นเกบ็ตวัมตีำแหนง่ทีม่ัน่คงชดัเจนดว้ย นอกจากนีพ้วกเขา 
ยังมักได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษเมื่อแสดงให้คนอื่น ๆ  เห็นว่าตัวเองมี 
ความรูเ้รือ่งนัน้ ๆ ครบถว้นแคไ่หน รวมทัง้รบัมอืคำถามและขอ้เสนอแนะ 
ได้แม้จะอยู่ต่อหน้าผู้คน เช่น ระหว่างการบรรยายในชั้นเรียนหรือการ 
อภิปรายหารือ

ความยืดหยุ่นว่องไวที่มีอยู่ในตัวช่วยให้คนเปิดเผยสร้างบทสนทนา 
ทีม่คีวามเฉยีบคมและมจีงัหวะจะโคนได ้ พวกเขาสามารถเปลีย่นทศิทาง 
ได้อย่างง่ายดายและฉับพลัน ทั้งยังสามารถใส่ข้อมูลใหม่  ๆ  เข้าไปใน 
กระบวนการคิดของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการ 
เจรจาต่อรองและในสถานการณ์ใด  ๆ  ก็ตามที่ต้องมีการด้นสด เพราะ 
คนเปิดเผยสามารถอ้างอิงถึงบางอย่างที่คนอื่นพูดหรือที่เกิดขึ้นในช่วง 
เวลานั้น  ๆ  ได้ สำหรับคนเปิดเผยแล้ว ข้อความที่ร่างขึ้นมาก็เหมือน 
แทรมโพลีน ซ่ึงพวกเขาจะเด้งตัวออกจากมันไปในทิศทางท่ีตัวเอง 
สนใจ

คนมีสมาธิจดจ่อมักมองว่าคนยืดหยุ่นเป็นพวกไม่อยู่กับร่องกับรอย  
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เอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือไม่ก็ชอบทำอะไรคลุมเครือ ขณะเดียวกัน  
คนยืดหยุ่นก็อาจมองว่าคนที่ตั้งใจเป็นพวกไม่รู้จักยืดหยุ่น ยึดมั่นถือมั่น  
หรือไม่ก็น่าเบื่อ

จุดแข็งคู่ที่ 4: การฟังและการนำเสนอ

คนเก็บตัวหลาย  ๆ  คนคัดกรอง 
เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจากสิ่งที่ได้ 
เห็นหรือได้ยินไว้ใช้รับมือคนอื่น  
โดยใชส้ิง่ทีรู่ม้าจดัการมมุมองและ 
ความต้องการของคนเหล่านั้น

คนเปิด เผยส่ วนใหญ่ประสบ 
ความสำเร็จในการแสดงจุดยืน 
และนำเสนอตัวเองอย่างเช่ียวชาญ  
มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพนำเสนอตัวตนกับจุดยืนทำให้คนเปิดเผยเก่งเรื่องการ 
สนับสนุนมุมมองและความต้องการของตัวเอง โดยเฉพาะคนเปิดเผยที่ 
เป็นนักพูดที่ดี (จุดแข็งคู่ที่ 9) จะยิ่งเก่งเรื่องนี้เป็นพิเศษ ด้วยความที่ 
คนเปิดเผยไม่ไวต่อสิ่งกระตุ้นเร้าจากภายนอก จึงมักดูเหมือน  “สุขุม”  
กว่า พูดอีกอย่างคือ ดูผ่อนคลายและทำตัวสบาย  ๆ  กว่าคนเก็บตัว 
ที่ไวต่อการกระตุ้น บุคลิกภาพแบบนี้ทำให้คนเปิดเผยมีข้อได้เปรียบ 
อกีอยา่งเวลานำเสนอ (ตวัเอง) นัน่กค็อื พวกเขาจะแผพ่ลงัและอำนาจ 
ออกมาจากตัว

ขณะที่คนเก็บตัวเก่งเรื่องการฟังอย่างแท้จริง คนเปิดเผยก็มีความ 
สามารถสรรหาถ้อยคำที่เหมาะสมและถ่ายทอดออกมา แถมทำได้ 
รวดเร็วในกรณีที่จำเป็นด้วยนะ!

มาทำความรู้จักการฟังรูปแบบหนึ่งกันก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเก็บตัว 
ส่วนใหญ่นำมาใช้ในเวลาที่ฟังและสังเกตตัวเอง นั่นก็คือ “การตรวจ- 
สอบตัวเอง” ซึ่งใช้ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางสังคมที่เกิดขึ้นใน 
สถานการณ์นั้น ๆ 
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ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: คนเก็บตัวหลาย ๆ คนรู้จักฟังอย่างแท้จริง 
และสังเกตสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พวกเขาเชี่ยวชาญการประมวลและ 
ซมึทราบขอ้มลูทีไ่ดม้า ทัง้ยงัสามารถคดักรองเอาแตส่ิง่สำคญัเพือ่นำไป 
ต่อยอดเป็นบทสนทนาต่อ  ๆ  ไป จุดแข็งในเรื่องการฟังก็เหมือนเรื่อง 
ความตั้งใจ การฟังทำให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกว่าคนที่คุยด้วยมีความ 
เปน็กนัเองมาก ๆ และยงัตัง้ใจฟงัสิง่ทีเ่ขาพดู คนเกบ็ตวัมากมายมกัถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมและยังอาจขอให้คู่สนทนาขยายความโดยการ 
พูดย้อนสิ่งที่พวกเขาเพิ่งฟัง การทำแบบนี้มักสร้างผลลัพธ์แง่บวกเสมอ 
นอกจากนี้คนเก็บตัวยังมักรับรู้ถึงความละเอียดอ่อนหรือความแตกต่าง 
เล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ในสิ่งที่พวกเขาได้ยินหรือเห็น อีกทั้งยังสังเกตเห็นความ 
ขัดแย้งที่ เลี่ยงไม่ได้ระหว่างบุคคลที่อยู่ในที่ เดียวกัน  รวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือบรรยากาศที่เกิดขึ้นฉับพลัน คุณสมบัติ 
เชน่นีน้บัวา่มคีา่อยา่งยิง่ในสถานการณท์ีจ่ำเปน็ตอ้งมกีารประนปีระนอม 
และใช้ไหวพริบ

สำหรับจุดแข็งของคนเปิดเผยนั้นเกี่ยวกับอีกส่วนหนึ่งของการ 
สื่อสารที่กล่าวถึงไปแล้ว คนที่มีนิสัยเปิดเผยมักสื่อความหมายได้อย่าง 
มัน่ใจและนา่เชือ่ถอื ทัง้ยงัเปน็ผูส้นบัสนนุทีก่ระตอืรอืรน้อกีดว้ย พวกเขา 
นำสิง่ทีเ่พิง่ไดย้นิไปรวมเขา้กบักลยทุธใ์หม ่ ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะ 
การใช้ความยืดหยุ่นที่มีอยู่มากของตัวเอง (ดูจุดแข็งคู่ที่ 3)

นกัฟงัทีด่อีาจมองวา่พวก “นกัพดู” ยดึตนเองเปน็ศนูยก์ลางหรอืไมก่็ 
ไร้สาระ ส่วนนักพูดที่ดีก็อาจมองว่าพวก  “นักฟัง”  เป็นพวกเฉื่อยชา 
หรือไร้แรงจูงใจ แต่อย่าลืมว่า คนเปิดเผยต้องการสิ่งกระตุ้นเร้า 
ที่แข็งแกร่งกว่าคนเก็บตัวจึงจะตั้งใจฟังให้ดีได้ คนนิสัยเก็บตัวที่เก่ง 
เรื่องการฟังต้องไม่มองข้ามความจริงข้อนี้เด็ดขาด!
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จุดแข็งคู่ที่ 5: ความสงบและความรวดเร็ว

ความสงบในใจของคนที่มีนิสัย 
เก็บตัวเป็นข้อดีที่ทำให้มีใจจดจ่อ  
ผ่อนคลาย และมีความชัดเจน

สำหรบัคนทีม่นีสิยัเปดิเผย ความ 
รวดเร็วคือข้อดีที่ทำให้ลงมือทำ 
สิ่งต่าง  ๆ  ได้รวดเร็วโดยไม่ต้อง 
ไตร่ตรองนาน

ความสงบจากภายนอกมีความสำคัญต่อคนเก็บตัว เพราะช่วย 
ปอ้งกนัพวกเขาจากความเสีย่งทีจ่ะถกูกระตุน้มากเกนิไป ความสงบไมไ่ด ้
เป็นเพียงตัวช่วยอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นจุดแข็งอีกด้วย ถ้าคุณมี 
ความสงบในใจเหมือนที่คนเก็บตัวมีด้วยการเลี่ยงรับสิ่งกระตุ้นมาก 
เกนิไป คณุกจ็ะไดร้บัประโยชนม์ากมาย ขอ้หลกั  ๆ ไดแ้ก ่ ความสามารถ 
แยกแยะตัวกระตุ้นที่สำคัญและไม่สำคัญ ความรู้สึกสุขสงบในใจ  
การมีสมาธิที่ดีขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น ซึ่งเหล่านี้ 
เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ฝึกสมาธิบ่อย ๆ

คนพูดมากมักมองว่าคนที่ไม่ค่อยพูดนั้นว่านอนสอนง่าย แต่คน 
เงยีบ ๆ ยงัเปน็คนทีรู่จ้กัเหน็อกเหน็ใจคนอืน่ดว้ยหากวา่รูจ้กัฟงั (ดจูดุแขง็ 
คู่ที ่ 4) และเข้าใจคนอื่น (ดูจุดแข็งคู่ที่ 10)

แต่พวกคนเปิดเผยก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือเช่นกัน เมื่อเทียบกันแล้ว  
คนเปิดเผยมีวิถีประสาทในสมองสั้นกว่าคนเก็บตัวและทนรับการกระตุ้น 
ระดับสูง  ๆ  ได้มากกว่า ดังนั้น คนเปิดเผยจึงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น 
จากภายนอกได้ไวกว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือเป็น 
อันตราย การตอบสนองอย่างรวดเร็วที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจะเป็น 
เครื่องมือที่มีความสำคัญมากที่คนเปิดเผยใช้รับมือปัญหา

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: คู่สนทนาที่นิ่งสงบจะไม่ค่อยก้าวร้าวและ 
มีสมาธิฟังมาก คนเช่นนี้ยังมีข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองหรือ 
เมื่อเกิดความขัดแย้ง เพราะพวกเขาจะไม่สติแตก แต่จะจัดการไป 
ทีละเร่ือง ด้วยความท่ีพวกเขารู้วิธีใช้พลังของการหยุดพักหรือความเงียบ  
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จุดแข็งคู่ที่ 6: การคิดเชิงวิเคราะห์และความทะยานอยาก

คนเก็บตัวที่มีความสามารถคิด 
เชิงวิ เคราะห์จะรู้จักแยกย่อย 
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ยุ่งยาก 
ออกเป็นส่วน ๆ กำหนดโครงสร้าง 
ให้งานที่ซับซ้อน และวางแผนได้ 
อย่างเป็นระบบ

คนเปิดเผยที่ขะมักเขม้นจะลงมือ 
ทำเมือ่คดิวา่จำเปน็ เมือ่ตดัสนิใจ 
แล้วว่าต้องทำอะไร พวกเขาจะ 
ลงมือทำทันที แล้วทำให้เกิดการ 
เปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
รอบ ๆ ตัวหรือในหมู่เพื่อนร่วมงาน

ในยุคสมัยที่เร่งรีบ สิ่งนี้จึงเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม หายาก และ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

คนเปิดเผยแปลงข้อมูลและความคิดใหม่  ๆ  ให้กลายเป็นคำพูด 
และการกระทำได้อย่างรวดเร็ว แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหว  
เช่น ในการโต้เถียงและการเจรจาที่ยากลำบาก พวกเขาก็พร้อมจะ 
เสี่ยงมากกว่าคนเก็บตัว จึงไม่ค่อยลังเล แม้ความเสี่ยงในการประเมิน 
สถานการณ์ผิดพลาดจะมีอยู่มากก็ตาม

คนที่ไม่ค่อยพูดมักมองว่าคู่สื่อสารที่รวดเร็วเป็นพวกคลุ้มคลั่งและ 
รู้สึกเหนื่อยเมื่อต้องพูดด้วย ส่วนคนที่ทำอะไรเร็ว  ๆ  จะมองว่าคนที่ 
ไม่ค่อยพูดนั้นขาดแรงกระตุ้น หยิ่ง หรือไม่ก็เป็นพวกขาดจินตนาการ

คนเกบ็ตวัตา่งจากคนเปดิเผยตรงทีก่ระบวนการทางความคดิทำงาน 
ต่อเนื่อง และยังชอบจัดการให้ชีวิตตนเองเป็นไปในทางที่คาดการณ์ได้  
โครงสร้างท่ีจัดการได้และมีการวางแผนรอบคอบช่วยให้คนเก็บตัวสบายใจ  
ขณะที่ความประหลาดใจกลับทำให้พวกเขาเหนื่อย ใช้พลังงานมาก 
จนเกิดการถูกกระตุ้นที่มากเกินพอดีและสูญเสียพลังงานในที่สุด  
การใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้คนชอบเก็บตัวหลายคนมีจุดแข็งที่สำคัญมาก ๆ  
นัน่กค็อื ศกัยภาพคดิตามแนวทางทีถ่กูวางไวแ้ลว้ การควบคมุตวัเองได ้
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ในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และการประหยัดพลังงาน
ความทะยานอยากอาจเป็นตัวบ่งชี้หลักถึง  “จุดแข็งภายนอก”  ที่ 

คนเปิดเผยมีมาก คนเปิดเผยจำนวนไม่น้อยเป็นที่รู้จักในฐานะ  “ผู้ทำ”  
หรอืนกัปฏบิตัทิีจ่ดัการสิง่ตา่ง ๆ อยา่งกลา้หาญและลงมอืทำจรงิ ขณะที ่
คนอื่น  ๆ  ยังลังเลและพิจารณาไตร่ตรองอยู่ คนเปิดเผยหลายคนชอบ 
ลองทำสิ่งต่าง  ๆ  โดยมองว่านี่เป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง เนื่องจาก 
คนเปิดเผยชอบการกระตุ้นแบบฉับพลันซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนกับ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งยังไม่กลัวความเสี่ยงเหมือนคนเก็บตัวทั่ว  ๆ  ไป  
จุดแข็งเรื่องความทะยานอยากนี้ก็เหมือนจุดแข็งเรื่องความรวดเร็ว  
ความทะยานอยากทำให้คนเปิดเผยกลายเป็นผู้นำเมื่อเกิดสถานการณ์ 
วิกฤต ิ แต่ก็ทำให้เสี่ยงจะประสบความล้มเหลวมากขึ้นด้วย

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร:  ความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ของคน 
เก็บตัวทำให้สามารถย้อนกลับไปหาประเด็นหลักของข้อโต้แย้ง และ 
ทำใหก้ารหารอืกอ่ตวัเปน็รปูเปน็รา่งและเหน็ผลลพัธ์ คนเกบ็ตวัจะมัน่ใจ 
ถา้มขีอ้มลูเตรยีมอยูใ่นมอืเมือ่ตอ้งเผชญิสถานการณย์ากลำบาก ขอ้มลู 
ทีว่า่นีอ้าจเปน็วาระการประชมุทีส่ง่มาทางอเีมลกอ่นวนัประชมุจรงิ หรอื 
แม้กระทั่งการได้เข้าไปดูห้องที่จะนำเสนอครั้งสำคัญก่อนวันจริงก็ช่วย 
ให้พวกเขามั่นใจได้แล้ว คนเก็บตัวผู้มีความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ 
จะทำงานได้ดีเยี่ยมถ้าหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่คาดฝันได้และถ้าสามารถ 
วางแผนกระบวนการไปพร้อม  ๆ  พัฒนาความคิดอย่างสงบ เนื่องจาก 
พวกเขาจะทุ่มเทพลังไปในการสนทนาจริงได้มากขึ้น 

ส่วนคนเปิดเผยที่เต็มไปด้วยความทะยานอยากมักถือไพ่เหนือกว่า 
คนอืน่เมือ่เปา้หมายในการสนทนาคอืการทำสิง่ตา่ง  ๆ ใหล้ลุว่ง คนพวกนี ้
มักจัดการโครงการด้วยความห้าวหาญ ยืนยันให้มีการตัดสินใจอย่าง 
จริงจังในที่ประชุม และพูดจาตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำง่าย  ๆ  เพื่อให้ 
เรื่องที่ถูกพิจารณาและวางแผนเอาไว้ไปสู่ขั้นตอนการลงมือทำ

บางคร้ังคนท่ีมีความทะยานอยากอาจมองว่าพวกนักคิดเชิงวิเคราะห์ 
ขี้กังวล หรือเป็น  “พวกคงแก่เรียน” แต่ในทางกลับกัน คนที่ช่างคิด 
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จุดแข็งคู่ที่ 7: ความเป็นอิสระและความอบอุ่นเป็นมิตร

คนเก็บตัวหลายคนชอบเป็นอิสระ 
และไม่อยากพึ่งพาคนอื่นมาก 
เกินไป พวกเขาพอใจที่ใช้ชีวิต 
ตามหลักการของตนเองและมี 
ความสุขโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น

คนเปิดเผยหลายคนชอบทำงาน 
เป็นทีมและอยู่ ร่ วมกับคนอื่น  
พวกเขาพอใจที่ให้และรับการ 
ตอบสนองด้านบวก

เชิงวิเคราะห์มองว่าพฤติกรรมของ  “พวกทะยานอยาก”  นั้น  “บุ่มบ่าม 
ซุ่มซ่าม” หรือไม่ก็เล่นใหญ่เกินกว่าเหตุ

คนเปิดเผยเหมือนกังหันลมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
รอบตวั การตอบสนองจากสิง่ทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัทัว่ไปแลว้สำคญัตอ่พวกเขา 
มาก ทั้งยังชอบตอบแทนคนที่มีค่าด้วยความรัก เมื่อคนเปิดเผยรับรู้ 
ได้ถึงความชื่นชมที่ทีมมีต่อตัวเอง ก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความ 
สำเร็จของกลุ่มด้วยความสุข คนที่อยู่รอบข้างก็จะรู้สึกแบบเดียวกัน 
ดว้ย ซึง่คณุลกัษณะเชน่นีส้ง่ผลดตีอ่ทกุ ๆ ทมี พดูงา่ย ๆ คอื คนเปดิเผย 
จะ “ทุ่มสุดตัวในทุก ๆ เรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย”

สำหรับคนเก็บตัว พวกเขาเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ไม่จำเป็นต้อง 
พึ่งพาการตอบสนองจากสิ่งแวดล้อมมากมายเท่าไรนัก คนเก็บตัว 
ไม่ค่อยสนใจรางวัลเหมือนคนเปิดเผย หลายครั้งพวกเขาไม่เอาตัวเอง 
ไปผูกกับความเห็นและทัศนคติของคนอื่น ๆ เนื่องจากความเป็นอิสระ  
เมือ่โตเปน็ผูใ้หญจ่นถงึจดุหนึง่ คนเกบ็ตวัจะไมค่อ่ยสนใจตวัเอง อำนาจ 
ที่มี และความต้องการส่วนตัวสักเท่าไร การไม่เอาตัวเองไปผูกกับ 
เรื่องต่าง  ๆ  แบบนี้ทำให้คนเก็บตัว  “คิดนอกกรอบ”  เป็นและทำงานได้ 
ดีเยี่ยม จุดแข็งข้อนี้ยังอาจทำให้คนเก็บตัวกลายเป็นพวกไม่ทำตาม 
กฎเกณฑ์และตั้งคำถามกับสิ่งต่าง  ๆ  ที่ดูชัดเจนในตัวอยู่แล้ว ความ 
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เป็นอิสระอาจทำให้คนเก็บตัวท่ีปกติระมัดระวังเวลาทำส่ิงต่าง ๆ กลายเป็น 
คนแหกกฎที่ปลุกระดมให้เกิดการปฏิวัติแบบเงียบ  ๆ ขึ้นมาได้ ตัวอย่าง 
ในเรื่องนี้คือ คนเก็บตัวผู้ยิ่งใหญ่อย่างมหาตมา คานธี ผู้นำเอกราช 
กลับมาสู่อินเดียโดยการประท้วงอย่างสันติ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ โรซา  
พาร์กส์ หญิงผิวสีชาวอเมริกัน ซึ่งไม่ยอมสละที่นั่งบนรถเมล์ให้ 
คนผิวขาวในช่วงที่มีการแบ่งแยกสีผิวในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี  1955  
การกระทำของพาร์กส์จุดประกายให้เกิดการเรียกร้องสิทธิพลเมืองแก่ 
ชาวแอฟริกันอเมริกันในที่สุด

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: ความอบอุ่นเป็นมิตรซึ่งเป็นจุดแข็งของ 
คนเปิดเผยส่งผลกระทบทางตรงมากกว่าจุดแข็งเรื่องความเป็นอิสระ 
ของคนเก็บตัว จุดแข็งข้อนี้ของคนเปิดเผยแสดงให้เห็นผ่านความ 
ทุ่มเท และเป็นเหมือนประกายไฟที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่น สร้างความ 
กระตือรือร้นและการเห็นพ้องต้องกัน ถ้าคุณเคยฟังนักพูดที่เป็นคน 
เปิดเผย หรือเห็นนักสร้างเครือข่ายมืออาชีพที่มีนิสัยเปิดเผยรับมือคน 
แปลกหน้าที่ไม่เคยพบมาก่อน ก็คงเข้าใจว่าศักยภาพนี้ส่งผลอย่างไร 
บ้าง

คนเก็บตัวที่ไม่พึ่งพาใครคิดและสื่อสารแบบนอกกรอบได ้ พวกเขา 
ยังทำให้คนอื่น  ๆ  รู้สึกว่าตัวเองก็มีอิสระในใจได้ และเว้นพื้นที่ให้คน 
เหล่านั้นจัดการความเป็นอิสระของตัวเอง นิสัยเช่นนี้ส่งผลดีต่อการ 
บริหารจัดการในชีวิตจริง เดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวอย่างเรื่องนี้ต่อไปใน 
บทที ่ 6

บางครั้งความอบอุ่นเป็นมิตรอาจทำให้คนที่ไม่ชอบพึ่งพาใครรู้สึก 
อึดอัดหรือรู้สึกถูกก้าวก่าย แต่สำหรับคนที่เป็นฝ่ายให้ความอบอุ่นนั้น  
คนที่ไม่พึ่งพาอาศัยใครก็อาจดูเป็นคนที่ห่างเหินหรือเย็นชาได้
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จุดแข็งคู่ที่ 8: ความหนักแน่นและความคล่องแคล่ว

คนเก็บตัวที่มีความหนักแน่น  
จดจ่ออยู่กับบางอย่างได้นาน  
แม้จะไม่เกิดความสำเร็จทันที  
ก็ตาม

คนเปิดเผยเปล่ียนจากกิจกรรมหน่ึง 
ไปทำอีกกิจกรรมหนึ่ งได้ทันที   
โดยทีรู่ส้กึวา่การเปลีย่นแบบนีช้ว่ย 
สร้างแรงกระตุ้นและน่าสนใจ

คนเกบ็ตวัไมไ่วว้างใจการแกป้ญัหาแบบเอาความเรว็เขา้วา่ เพราะ 
ต้องการความปลอดภัย คนแบบนี้ให้ความสำคัญแก่ความหนักแน่น  
แข็งแกร่ง  และอดทน  คำพวกนี้อาจฟังดูไม่  “โดนใจ”  สักเท่าไร  
โดยเฉพาะตอนที่ไม่มีเวลาเหลือแล้ว! แต่กลับทำให้เกิดประสิทธิภาพ 
การทำงานทีย่อดเยีย่ม ศกัยภาพทีมุ่ง่มัน่ทำบางสิง่ใหล้ลุว่ง ความพรอ้ม 
ที่จะแยกตัวออกมาและทำความเข้าใจบางสิ่งอย่างลึกซึ้งโดยไม่ยอมแพ ้ 
แมร้ะหวา่งนัน้ตอ้งรูส้กึเครง่เครยีดกต็าม แตท่ัง้หมดลว้นนำไปสูผ่ลลพัธ ์
ที่มหัศจรรย์ได้ ลองนึกถึงการพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพ นวนิยายชุดที่ 
ประสบความสำเร็จ หรือการค้นพบเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือ3ดูสิ  
สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และวรรณกรรม ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญ 
ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดี ส่วนการด่วนลงมือทำช่วยอะไรไม่ได้มากนัก  
ปัจจุบันในด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพก็มีการพูดถึงความหนักแน่นมั่นคง  
หรือก็คือศักยภาพยึดมั่นสิ่งที่ทำอยู่ ไม่ว่าจะมีอะไรมาแทรกแซงหรือ 
เกิดอุปสรรคใด  ๆ  ก็ตาม การที่ความหนักแน่นของคนคนหนึ่งมีพลัง 
มากพอจะย้ายภูเขาได้ เป็นเครื่องบ่งชี้ความแข็งแกร่งมหาศาลของ 
คนเก็บตัว ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากที่ความทะยานอยากเป็นสิ่งบ่งบอกความ 
แข็งแกร่งภายนอกของคนเปิดเผยอย่างชัดเจนเลย (จุดแข็งคู่ที่ 6)

เห็นได้ชัดว่าความหนักแน่นเป็นหนึ่งในสูตรความสำเร็จทางอาชีพ 
การงาน (และมักถูกมองข้ามจนน่าใจหาย) ลูอิส เทอร์แมน นักจิตวิทยา 

3 เส้นทางลัดในการเดินเรือจากยุโรปมาสู่เอเชีย (ผู้แปล)
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ผูพ้ฒันาแบบทดสอบเชาวนป์ญัญาสแตนฟอรด์-บเีนต ์ เปน็คนทีม่คีวาม 
หนกัแนน่ เทอรแ์มนบนัทกึพฒันาการของนกัเรยีนทีม่พีรสวรรคส์งู  ๆ นาน  
35 ปีติดต่อกันจนได้ข้อสรุปว่า ความหนักแน่นส่งผลต่อความสำเร็จ 
มากกว่าเชาวน์ปัญญา หลังจากนั้น ฮาวเวิร์ด ฟรีดแมน และเลสลี  
มารต์นิ จากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี (รเิวอรไ์ซด)์ ไดอ้า้งถงึการศกึษา 
วิจัยของเทอร์แมนและสรุปว่าความหนักแน่นส่งผลดีต่อการมีอายุยืน 
และคุณภาพของชีวิต

สำหรับจุดแข็งของคนเปิดเผยที่มาคู่กับจุดแข็งของคนเก็บตัวใน 
เรื่องความหนักแน่นคือ ความคล่องแคล่ว ซึ่งเป็นความสามารถที่จะ 
เปลี่ยนแปลงการกระทำไปตามสถานการณ์และพร้อมลงมือทำสิ่งต่าง ๆ  
ทันทีเมื่อเห็นว่าน่าจะทำหรือมีเหตุผลสมควรทำ (หรือไม่ก็ทั้งสองอย่าง)  
ความคล่องแคล่วนี้เป็นผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดจากความสามารถในการ 
ตอบสนองระดับสูงที่คนเปิดเผยส่วนใหญ่ม ี ซึ่งไม่เหมือนความยืดหยุ่น  
(จุดแข็งคู่ที่ 3) ความคล่องแคล่ว คือ การเปลี่ยนทิศทางกิจกรรมที่ 
ทำอยู่อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป อาจเกิดเพราะถูกดึง 
ความสนใจ ขณะที่ความยืดหยุ่นเป็นเรื่องของระดับพลังงาน ความ 
หลากหลายและโอกาสช่วยสร้างพลังงานให้คนเปิดเผยด้วยการเพิ่มการ 
กระตุ้นและทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในสถานการณ์ต่าง ๆ

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: คนเก็บตัวที่มีความหนักแน่นมักได้เปรียบ 
เมื่อต้องใช้ความอดทนในการหารือหรือทำงานเขียน เช่น การเจรจา  
การเป็นคนกลางทางการทูต และการสร้างสื่อกลางอย่างหนังสือที่อยู่ 
ในมือคุณตอนนี้

ความคล่องแคล่วเป็นจุดแข็งที่มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร ซึ่งต้อง 
อาศยัการตดัสนิใจลงมอือยา่งกลา้หาญหรอืเมือ่จำเปน็ตอ้งเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ์ คนเปิดเผยที่มีความคล่องแคล่วสามารถพูดคุยในหลากหลาย 
ระดับด้วยการถามว่า “ผมขอถามอะไรที่ต่างออกไปเลยได้ไหม” หรือ 
ก็คือ พวกเขารับมือสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกได้ แม้ว่า 
แผนการที่วางไว้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ คนเปิดเผยก็ยังสร้าง 
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ความประหลาดใจได ้ คนเปิดเผยที่คล่องแคล่วไม่น่าเบื่อหรอกนะ!
คนที่หนักแน่นอาจมองว่าคนคล่องแคล่วเป็นพวกขาดวินัย พิลึก  

หรือไม่น่าไว้ใจ ส่วนคนที่คล่องแคล่วมักมองว่าพวกคนหนักแน่นไม่มี 
ความยืดหยุ่นหรือเอาแต่ย่ำอยู่กับที่

จุดแข็งคู่ที่ 9: การเขียนและการพูด

คนเก็บตัวส่วนใหญ่ชอบเขียน 
มากกว่าพูด  พวกเขารู้สึกว่า 
การแสดงออกด้วยการเขียน 
ง่ายกว่าการพูด

คนเปิด เผยส่วนใหญ่ชอบพูด 
มากกว่าเขียน พวกเขารู้สึกว่า 
การแสดงออกดว้ยการพดูงา่ยกวา่ 
การเขียน

แม้แต่การพูดคุยกับคนที่ฉลาดหลักแหลมยังเป็นเรื่องยากสำหรับผม  
แตเ่มือ่อา่นหนงัสอืของพวกเขา ผมกเ็ขา้ใจความคดิทีผ่า่นการกลัน่กรอง 
มาอย่างดีในรูปแบบที่สวยงามและชาญฉลาด ผมเรียนรู้จากหนังสือ 
ได้เร็วกว่าจากการคุยกับนักเขียนเสียอีก

– แอรอน สวอร์ตซ์ (1986 - 2013) 
โปรแกรมเมอร์ นักเขียน และนักเคลื่อนไหวด้านอินเทอร์เน็ต

ข้อแตกต่างที่ว่า “คนเก็บตัวคิดเพื่อที่จะพูด ส่วนคนเปิดเผยพูด 
เพื่อที่จะคิด” สะท้อนให้เห็นผ่านทางจุดแข็งคู่นี้ คนเก็บตัวหลายคน 
ชอบเขียน การมีเสรีภาพทางความคิดและความสันโดษจากการเขียน 
ทำให้พวกเขามีเวลาไตร่ตรอง ส่วนคนเปิดเผยให้ความสำคัญแก่การ 
แลกเปลีย่นกบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัทนัที ซึง่เปน็หนทางทีต่รงและรวดเรว็ 
ที่สุดที่จะสื่อสารกับคนรอบข้าง พวกเขาจึงชอบการพูด ซึ่งทำได้อย่าง 
ลื่นไหล  ยืดหยุ่น และไม่ต้องเตรียมการล่วงหน้านาน  แต่ไม่ได้ 
หมายความว่าจะไม่มีคนเปิดเผยที่เขียนเก่งและคนเก็บตัวที่พูดได้ดี  
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คนเปิดเผยใช้ประโยชน์จากการเขียนได้ ไม่ต่างกับที่คนเก็บตัวใช้ 
ประโยชน์จากการพูดเลย

อูลริเคอ  ชอยเออร์มันน์  นักจิตวิทยาผู้ทำงานเป็นโค้ชสอน 
การเขียน ได้เขียนงานชิ้นสำคัญซึ่งมีการอ้างอิงถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การเขียนที่มีชื่อเสียงในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 

  การเขียน: ความแตกต่างระหว่างคนเก็บตัว
  กับคนเปิดเผย
 

อูลริเคอ ชอยเออร์มันน์ โค้ชการเขียน

“จากการทำงานเป็นโค้ช ผมได้ค้นพบอยู่เรื่อย  ๆ  ว่า คนเก็บตัว 
ผ่อนคลายกับการเขียนมากกว่าคนเปิดเผย เนื่องจากการเขียนเป็น 
กจิกรรมทางความคดิทีต่อ้งทำเงยีบ ๆ ทำใหเ้กดิความสขุแบบสรา้งสรรค์ 
ขึ้นในใจอย่างที่คนเก็บตัวปรารถนา

“คนเปิดเผยต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการเขียนท่ามกลาง 
ความเงียบ พวกเขาจะรู้สึกดีเมื่อได้พูดคุยถึงหัวข้อที่เขียนถึงอยู่บ่อย ๆ  
ลงมือเขียนโดยซอยเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย  ๆ และได้เขียนงาน 
ท่ามกลางผู้คน เช่น ในร้านกาแฟหรือห้องสมุด”

สำหรับคนเก็บตัวที่รู้สึกว่าการแสดงออกผ่านการพูดเป็นเรื่องยาก  
การได้เรียบเรียงความคิดและกลยุทธ์ของตัวเองด้วยการเขียนก่อนพูด 
อาจพอช่วยได้บ้าง เช่น ลองเขียนชื่อคนที่ต้องการพบระหว่างการ 
ประชุม วิธีนี้จะช่วยให้คนเก็บตัวถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคำพูด 
ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น จริงอยู่ที่การให้ความคิดเห็นหรือข้อประเมิน 
ผ่านทางอีเมลหรือในรูปแบบเอกสารเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
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กเ็พยีงพอแลว้ แตก่ค็วรมกีารตดิตามผลและพดูคยุกบัคนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  
การเขียนลงไปจนเต็มหน้ากระดาษ (แม้จะเป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ตาม) อาจไม่ได้นำไปสู่การลงมือทำเสมอไป

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: คนเปิดเผยมักมีข้อได้เปรียบในการพูด 
สื่อสารในทุก  ๆ  รูปแบบ ทั้งการประชุม การเจรจา และโดยเฉพาะ 
การพูดคุยเล่นหัวกัน

ส่วนคนเก็บตัวก็ได้เปรียบจากทักษะการเขียนในทุก ๆ เรื่องที่จำเป็น 
ต้องผ่านการคิดพิจารณาและถ่ายทอดลงบนกระดาษหรือหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์ พวกเขาร่างเอกสารและเขียนอีเมลเก่ง ซึ่งชอบทำแบบนี้ 
มากกว่าคุยโทรศัพท์

ถา้คณุเปน็คนชอบเขยีนกอ็าจรูส้กึเครยีดเมือ่ตอ้งพดูคยุ โดยเฉพาะ 
เมื่อการพูดคุยดังกล่าวกินเวลานานหรือเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ 
ก่อน แต่ถ้าคุณชอบพูดมากกว่าเขียน ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยเฉพาะข้อความยาว ๆ ก็อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามรบได้

จุดแข็งคู่ที่ 10: ความเข้าอกเข้าใจและทักษะการจัดการความ 
ขัดแย้ง

คนเก็บตัวที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นจะ 
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พวกเขา 
จะค้นหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อ 
แก้ปัญหา

คนเปิดเผยสามารถจัดการความ 
ขัดแย้ง อีกทั้งยังเต็มใจและมี 
ศักยภาพที่จะพูดถึง เรื่ องหรือ 
ปัญหาน่ ากระอักกระอ่ วนใจ  
จะได้หาทางแก้ไข

พรสวรรค์เฉพาะตัวด้านการสังเกตและการรับฟังทำให้คนเก็บตัว 
หลายคนมีศักยภาพเข้าอกเข้าใจผู้อ่ืนสูงมาก พวกเขารับรู้ได้ถึงความหมาย 
ทีซ่อ่นอยูใ่นคำพดูและเขา้ใจความรูส้กึทีส่ลบัซบัซอ้น ดงันัน้ คนเกบ็ตวั 



คนเก่ง  ต้องเก่งคน 38

จึงเข้าใจผู้อื่นดีในหลาย  ๆ  สถานการณ์และยังรู้จักนำมาปรับใช้ใน 
พฤติกรรมการสื่อสารของตน ซูซาน เคน กล่าวถึงงานศึกษาหนึ่งว่า  
คนที่รู้จักเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีแนวโน้มที่จะทำตามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม 
มากกวา่คนทัว่ไป ซึง่กย็งัไมแ่นช่ดัวา่เปน็ความจรงิมากแคไ่หน แตส่ิง่ที ่
เห็นได้ค่อนข้างชัดในเรื่องพฤติกรรมความเข้าอกเข้าใจนี้คือ ความ 
ระมัดระวังในการติดต่อกับคนอื่น ถ้าคุณนึกภาพตัวเองอยู่ในสถานะ 
เดียวกันกับคนอื่น ๆ ได้ คุณก็จะให้ทั้งความสนใจและใส่ใจพวกเขา

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของคนเก็บตัวอาจไปลดทอนความเข้าอก 
เข้าใจผู้อื่นได้ หากถูกกระตุ้นมากเกิน รู้สึกกังวล หรือหลีกเลี่ยงการมี 
ปฏิสัมพันธ์แล้ว ศักยภาพเข้าใจคนอื่นจะลดน้อยลงไป

คนเปิดเผยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ด้วย 
จดุแขง็ดา้นการจดัการความขดัแยง้ คนเปดิเผยมัน่ใจมากในการจดัการ 
เรื่องที่อ่อนไหว เมื่อนำจุดแข็งนี้ไปรวมกับจุดแข็งเรื่องความกล้าหาญ 
และความทะยานอยากแล้ว พวกเขาจะมีศักยภาพรับมือปัญหาอย่างมาก  
คนเปิดเผยไม่ได้รู้สึกเครียดมากนักแม้ต้องอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ 
ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อย  ๆ พวกเขามองว่าความตึงเครียดคือ 
ส่วนหนึ่งของการสื่อสาร  ทั้งยังทนรับการกระตุ้นระดับสูง  ๆ  และ 
ความเสี่ยงที่เกิดตามมาได้สบาย ๆ 

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร: ความเข้าอกเข้าใจคนอื่นของคนเก็บตัว 
ช่วยให้พวกเขาได้ผลตอบรับที่ดีจากทุก  ๆ  ฝ่ายในการหารือ แล้วยัง 
ทำใหไ้ดท้างออกทีด่สีำหรบัการเจรจาตอ่รองและแกป้ญัหาความขดัแยง้  
โดยเฉพาะเมื่อความเข้าอกเข้าใจที่ว่านี้มาพร้อมจุดแข็งอย่างการคิด 
เชิงวิเคราะห์และความมีแก่นสาร ยิ่งเมื่อมีความระมัดระวังด้วยแล้ว  
ความสามารถเข้าใจผู้อื่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างไม่อาจประเมินค่าได้ 
ในทกุ ๆ สถานการณท์ีต่อ้งอาศยัการประนปีระนอม คนทีรู่จ้กัเขา้ใจผูอ้ืน่ 
จะเป็นคนใจกว้างและเป็นที่รักใคร่มากกว่าคนที่สนใจแต่ความต้องการ 
ของตัวเอง คนที่เข้าใจผู้อื่นหาทางประนีประนอมได้ง่าย เพราะรู้ว่า 
นี่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขาฝ่ายเดียว
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ในวัฒนธรรมของคนเก็บตัว การคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นถือเป็น 
สิ่งสำคัญมาก ดังที่สะท้อนผ่านบรรทัดฐานของการสื่อสาร อย่างใน 
ประเทศญี่ปุ่นและจีน จะเห็นว่าการเพิกเฉยคนอื่นในที่สาธารณะ 
จนอีกฝ่ายเสียหน้าถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้แต่ระหว่าง 
การหารือเรื่องสำคัญก็ควรจำเอาไว้ว่า ความรู้สึกของคนอื่นมีความ 
สำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอ

เมื่อความขัดแย้งทำให้การทำงานของทีมสูญเสียความแข็งแกร่ง  
ทรัพยากร และความร่วมมือกัน คนเปิดเผยซึ่งเป็นนักจัดการความ 
ขัดแย้งจะเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาหรือนำศักยภาพในการทำงานของทีม 
กลับคืนมาได้ สำหรับคนเก็บตัว การจัดการความขัดแย้งของคน 
เปิดเผยเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ศักยภาพการทำงานของตนเอง  
คนเก็บตัวทรมานจากความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของความ 
ขัดแย้งมากกว่าคนเปิดเผย เพราะต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ขณะที่วัฒนธรรมของคนเปิดเผยอย่างในสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศส  
ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่การนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นมากเท่าวัฒนธรรม 
ของคนเก็บตัว แต่มองว่าความพร้อมรับมือความขัดแย้งและการต่อสู้ 
กับโลกใบนี้เพียงลำพังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่าง 
มีอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาใคร

คนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นซึ่งต้องการความปรองดองมักกดดันจาก 
คนที่รับมืออุปสรรคต่าง  ๆ  ได้ เนื่องจากการโต้เถียงทำให้พวกเขารู้สึก 
เครียด ส่วนคนที่รับมือความขัดแย้งได้ดี บางครั้งก็รู้สึกว่าคนที่เห็นใจ 
ผู้อื่นเป็นพวกอ่อนไหว น่ารำคาญ และเข้าถึงยาก เมื่อต่างฝ่ายต่างมี 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป


