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 คงเคยฟงมากนับางนะครับวา “คนไมใชแมว” เวลาเราดึงหางแมว มันก็จะดื้อไปขางหนา 
เวลาเราดึงขางหนามันก็จะทุลังไปขางหลัง   จับดึงมันข้ึนมันก็จะหมอบลง แตคนในองคกรของเรา 
ดื้อ! ยิ่งกวาแมว  ขนาดคนไมไดมีกระดูกสันหลังขนานกับพื้นโลกนะครับ 
                           คนและวิธีการจัดการ 

1. พวกไมมีปอด หรือปอดแหก (The  Hesitant one) จะเปนคนท่ีไมคอยพดูเกรงวาดอกพิกุล
จะรวง เก็บความรูสึกเงียบ ๆ ตลอดจนไมคอยอยากมีสวนรวมในกลุมแตมีขอดีคือ ไมทําตัว
รบกวนคนอ่ืน วิธีการจัดการ แบงกลุมประมาณ  3  คน อาจใชคําพูดวา “คุณทําทาเหมือนมี 
Idea อะไรจะ Share กับพวกเรา” ใชกติกาบังคับ เชน ให Dialogue ตามเวลาท่ีกําหนด 

2. พวกผีเจาะปาก (The  Monopolizer)  คือ ประเภทท่ีพดูโดยไมมีอะไรในสมอง ชอบแสดง

ใหคนอ่ืนรูอยูเสมอวาตนเอง “ทํางานท่ี NGO (NG ออกเสียง    ง)”   วิธีการจัดการ ใช      
วิธีสุภาพกอนบอก “Would you mind if we get another opinion on this one?”  พวกผีเจาะ
ปากนี้บางคร้ังทําใหภาพรวมองคกรเสียอยางมาก บางคร้ังเราสมญานามพวกน้ีวา พวกปาก
ปจอ! 

3. พวกอาบน้ํารอนมากอนหรือพวกขิงแก (The voice of experience)  คนในองคกรประเภท
นี้ก็จะชอบบอกกลาว “เลาสูกันฟง” วา ส่ิงท่ีพวกตนทําไวมีอะไรบาง  สถาปนาความ
ศักดิ์สิทธ์ิแหงประสบการณอันมีมานานแสนนานไมยอม “รวมสมัย” วิธีการจัดการ  “เร่ือง
ท่ีทานพูดกน็าสนใจนะ แตวาเร่ืองนี้เราควรจะสนใจกับประเด็นหลักมากกวา” 

4. พวกจอมแยงจอมโวยวาย (The Arguer) คนประเภทนีห้าโอกาสแยงไมเห็นดวยเสมอ  
บางคร้ังแยงแบบขอมูลไมพอ  ก็เพียงแคน้าํบอนอย แตบางคร้ังก็ควรปลอยไปบางเพราะ
เปนความสุขของเขา  คนพวกนี้จะไดนอนหลับฝนดีและมีความภูมิใจ  วิธีการจัดการ  “มี
ใครจะตอบคําถามคุณ A บางไหม”  เราควรจะ agree to disagree  พึงสังวรหามตก
หลุมพลางของการ Debate เปนเด็ดขาด 

5. พวกหูตึง  (The No listener) คลายกับ “พวกหูหนวก” คือไดยนิแตไมไดฟง  ชอบ

ขัดจังหวะ  ชอบทําหรือนําเสนอเฉพาะส่ิงท่ีตนใสใจ  วิธีการจัดการ  “อยากใหลอง
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วิเคราะหวาระหวางแนวคิดของคุณกับคุณ A มีอะไรเหมอืนหรือแตกตางกันบาง” “ไหน
คุณลองสะทอนส่ิงท่ีเพื่อนคุณพูดดูซิ” 

6. พวกปดก้ันความคิดคนอ่ืน (The Idea Zapper) คนประเภทนี้ใครมีความคิดขอคิดเหน็
อะไร คุณเธอก็จะใชประโยคนี้เสมอ  “โอย...อยางนีไ้มมีทางทําได”  หรือ “เคยลองมาแลว” 
“เร็วเกินไปม๊ัยท่ีจะทําอยางนี”้  วิธีการจัดการ   “ดูเหมือนวาถาไมมีทางเลือกก็ลองหันมาใช 
Idea คนอ่ืนบางนะ”   “เออ...ลองมองตางมุมบางซิ” 

7. จอมบน  (The Complainer)   คนประเภทนี้เห็นอะไรไมยุติธรรมไปหมด  ถามีการประชุม
หรืออภิปรายในองคกร คนประเภทนี้จะไมมีขอสรุป ชอบทําใหปญหาบานปลาย  ชอบ
ระบายความในใจกับเพื่อนรวมงาน พวกนีถ้าไมไดบนปากก็จะเนา!  วิธีการจัดการ  สราง
ความเขาใจวา บนไปก็ไมเกิดการเรียนรูใด ๆ “คุณรูสึกท่ีจะแกปญหานี้อยางไร”   “คุณมี
เร่ืองอะไรท่ีจะรังสรรคองคกรเราบาง”   “ผมวาองคกรเราก็ดีนะ ถาไมงัน้คุณคงไปอยู
องคกรอ่ืน” 

8. พวกโลกทัศนท่ีแคบ (The Rigid one)   คนพวกนี้เช่ือม่ันในตนเองเกินเหตุ  เสนสมองหยัก
เทาใดเทานั้น เช่ืออยางไรเช่ืออยางนั้น  ตนเองคือคําตอบท่ีถูกท่ีสุดในโลก (โง ๆ) ขาดจินต
ทัศน  ไมเขาใจในชีวทัศน สุดทายคนพวกนี้จะไมสุนทรียทัศนในชีวิต วิธีการจัดการ  
“ขอมูลท่ีคุณใหมาผมวานาจะหาเพิม่เติมอีกนะครับ”  “เรายังมีทางเลือกอ่ืนในโลกหลังยุค
ใหม  ความจริงไมไดมีส่ิงเดยีวนะครับ ” 

9. พวกจอมปวน (The Hostile one)  คนประเภทนี้ชอบสรางความปนปวนใหกับองคกร  รับ
เร่ืองโนมมาผูกกับเร่ืองนี้  “ไมใชเร่ืองของตนเอง กย็ุงเร่ืองของชาวบาน” ชอบสราง
สถานการณใหลุกเปนไฟ  ศึกษาลึก ๆ คนพวกนี้มีปมดอยอยูเบ้ืองหลัง  วิธีการจัดการ  
พยายามต้ังสติเก็บความรูสึก และอารมณ  ถาเราสติแตกคนพวกนี้จะถือวาเขาบรรลุ
วัตถุประสงค   “ ผมเขาใจวาคุณมีความรูสึกรุนแรงกับประเด็นนี ้ ถามีความคิดอ่ืนคุณควร
รับฟงบางก็จะวิเศษ ” 

10. พวกจอมวีน (The Angry one)  พวกนี้จะแสดงความไมใหความรวมมือ เวลามีประชุม

ตางๆ มักสรางคําถามในแงลบ  ประเภท I am the best one. วิธีการจัดการ หาทางลดความ
ตึงเครียดโดยใช พุทธธรรมอธิบาย ระบุงานหรือระบุภารกจิในแตละคร้ังใหชัดเจน และ
บอกวาคนพวกนี้จะตองรับผิดชอบในหนาท่ีอะไรบาง 

11. พวกแมพระ (The Angel one)   คนประเภทนี้จะพยามสรางภาพฉายออกมาวา เปนคนใจดี  
โอบออมอารีตอผูรวมงาน ชอบทําอะไรใหทุกคน ชอบใหคนอ่ืนเห็นคุณคาตนเอง แต
สุดทายชอบเปนแมพระเพลิง อยูดี  วิธีการจัดการ  บางคร้ังยกนิว้ให!  ใหทํางานไปเลย 



เพราะคนประเภทนี้ชอบใหคนอ่ืนชมวาเกง  วิเศษ คือ มอบหมายงานมากๆ คนพวกแมพระ
นี้จะชอบบอกคนอ่ืนวา “ฉันมีเมตตา” สุดทาย  ก็เมตตาถลน! 

12. พวกนางงามจักรวาล  (The Miss Universe one)  คนพวกนี้โดยภาพรวมเปนคนใจเยน็  
เขาใจในธรรมชาติคนอ่ืนมาก  สวนมากจะเกิดมาสวยและรวย ตามกุศลท่ีเคยสรางไวท้ังใน
อดีตชาติและปจจุบัน  คนประเภทนี้ “จะไมเฉพาะรักเด็ก  จะรักผูใหญดวย”  พวกนางงาม
จักรวาลนีใ้คร ๆ ก็มักอยากอยูใกลเพราะมีเมตตาธรรมสูง และมักใหกําลังใจผูอ่ืน ปราศจาก
การเสแสรง ทําอะไรดวยจติใจงดงาม “ความดีทําไปก็จะดีเอง” พวกนางงามจักรวาลนี้จะ
ไมมีวิธีการจดัการ เพราะคนพวกนี้ งามกาย งามจริตอยูแลว. 
นั่นแหละ...หันดูสงกระจกสะทอนภาพตนเองแลววาเปนอยางไร ..... Which one you are!              
จงเปนสุขเปนสุขเถิดมนุษยในองคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอานเพ่ิมเติม 

Eitingtion , E. The winning  trainer : Winning Ways to Involve People in Learning. 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


