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แน่นอนว่าไม่มีใครที่เพอร์ เฟ็ กซ์ไม่ซะทุกเรื่ อง ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็ นคนเก่งก็ย่อมต้ องมีจุดบกพร่ องที่จะต้ องพัฒนา
ปรับปรุงไม่มากก็น้อย คนเก่งเหล่านี ้ถ้ ายอมรับฟั งถึงจุดบกพร่ องหรื อสิ่งที่ตนเองจะต้ องพัฒนาแล้ วล่ะก็ ย่อมจะทาให้ พวก
เขาปรับปรุงตนเองอยูเ่ สมอ แต่ก็มีเหมือนกันที่คนเก่งบางคนคิดว่าตนเองทาถูกต้ องแล้ ว สิ่งที่เกิดขึ ้นนันไม่
้ ใช่ความผิดของ
ตน
อลิสขอเม้ าส์ถึงเรื่ องของเพื่อนคนหนึง่ เขาเล่าให้ ฟังว่าที่บริ ษัทก็มีคนเก่งอยู่หลายคนเหมือนกัน มีคนเก่งคนหนึ่ง
ซึ่งเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่จบมาจากมหาวิ ทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง จบได้ เกรดเฉลี่ยดีถึงดีมาก มีไหวพริ บ ดู
แล้ วเป็ นคนฉลาดพอควร เขามักจะพูดอยูเ่ สมอว่าตนเองเป็ นคนหัวไว รับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ เร็ วกว่าคนอื่น และเขามักจะชอบ
พูดจาดูถกู คนอื่นหรื อบอกว่าคนนี ้ คนโน้ น “ โง่ ” “ ไม่เก่งเท่าเค้ า ” “ ทาไมเรื่ องแค่นี ้คิดไม่ได้ ” “ ทาแบบนี ้ ไม่ฉลาดเลย ”
พบว่าเพื่อนคนนี ้มักจะปฏิเสธเสมอหากมีคนมาวิจารณ์ ผลงาน และมักจะไม่ยอมรับว่าตนเองทางานไม่ดี ไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวังของหัวหน้ างานและคนอื่น ๆ
อลิสเชื่อว่า ถึงแม้ วา่ เราจะเป็ นคนทางานเก่งหรื อไม่เก่ งก็ตาม การยอมรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และคา
วิจารณ์ของผู้อื่นนันเป็
้ นสิง่ ที่ดี เอาข้ อมูลที่ได้ รับทังหมดมาพิ
้
จารณา วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุ งการทางานของตนเอง
ให้ ดียิ่งขึ ้น การแสดงอารมณ์ การใช้ คาพูดที่ไม่สภุ าพ การปฏิเสธข้ อมูลต่าง ๆ เหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่ไ ม่ควรทาอย่างยิ่ง พูดมาถึง
ตรงนี ้ทาให้ อลิสคิดขึ ้นได้ ถึงเพื่อนเก่าที่เคยทางานร่ วมกัน นอกจากจะปฏิเสธไม่ยอมรับความเป็ นจริ งแล้ ว เขายังพูดจาว่า
คนอื่นแบบเสีย ๆ หาย ๆ หาว่า “ เป็ นใคร จบจากที่ไหนกัน ถึงได้ มาวิจารณ์ผลงานของตน ” “ ก็แค่จบปริ ญญาตรี จะมาสู้
คนจบปริ ญญาโท เกียรตินิยมได้ ยงั ไง ” หรื อ ” ที่พูดมาทังหมดนี
้
้ ไม่ได้ เรื่ องเลย เอาสมองคิดบ้ างหรื อไม่เนี่ย ” …. อะไร
ทานองนี ้ค่ะ
คนเก่ง หรื อแม้ กระทัง่ คนที่ทางานไม่เก่ง เรื่ อย ๆ เฉื่อย ๆ ไปวัน ๆ ซึ่งไม่ยอมรับฟั งความเป็ นจริ งไม่ว่าจะมาใครก็
ตาม คนกลุ่มนี ้อันตรายค่ะ พวกเขาจะยึดติดกับรู ปแบบการทางานเดิม ๆ ชอบยังไงก็จะทางานแบบนัน้ ไม่ค่อยจะมอง
ชาวบ้ านชาวช่องว่าคิดและอยากได้ อะไร เป็ นพวกที่มกั จะถือตนเองเป็ นสาคัญ คิดว่าตนเองแน่แล้ ว เป็ นพวกที่ไม่ชอบให้
ใครมาวิจารณ์ หรื อพูดถึงผลงานของตนในทางที่ไม่ดี ปฏิเสธ หรื อหาเหตุผลต่างๆ นา ๆ มาสนับสนุนว่าสิ่งที่ตนทานัน้
ถูกต้ องและดีอยูแ่ ล้ ว

เมื่อคุณเจอะเจอคนประเภทที่ไม่ชอบฟั งคาวิจารณ์ หรื อข้ อตักเตือนจากผู้อื่น ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงจุด
ไม่ดีของเขา เพราะถ้ าพูดไปแล้ ว และพวกเขาไม่ยอมรับฟั งคาพูดของคุณ แทนที่จะส่งผลดีให้ กับตนเอง กลับจะส่งผลเสีย
ให้ กบั ตัวคุณซะมากกว่า พบว่าคนกลุม่ นี ้มักจะมองคนอื่นว่าเป็ นคนจุ้นจ้ าน ยุง่ เรื่ องส่วนตัวของเขา ไม่มีอะไรทาหรื อยังไงถึง
ได้ มาวิจารณ์ เสนอแนะ หรื อตักเตือนพวกเขา
อลิสว่าปล่อยเขาไปเถอะค่ะ เพราะเท่ากับว่าเขาทาร้ ายตัวเองจากนิสัยที่ไม่ยอมรับฟั งผู้อื่น ไม่ยอมรับความจริ ง
เชื่อว่าคนประเภทนี ้จะเคยชินกับรู ปแบบหรื อความคิดเดิม ๆ ของตน ไม่ค่อยจะพัฒนาและปรับปรุ งผลงานให้ ดีขึ ้น ซึ่งคุณ
เองจะพบได้ จากหลากหลายประเภทของคน ไม่ว่าจะเป็ นหัวหน้ างานที่ไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของลูกน้ อง ไม่ชอบให้
ลูกน้ องมาวิพากษ์ วิจารณ์การทางานของตน จากเพื่อนร่วมงานที่มกั จะปฏิเสธความหวังดีของคนอื่น จากลูกน้ องที่อาจคิด
ว่าตนเองเก่งกว่า ดีกว่าหัวหน้ างานของตน หรื อจากบุคคลรอบข้ างที่คณ
ุ ทางานร่วมด้ วย
หากคุณต้ องทางานร่ วมกับคนประเภทที่ว่ามานี ้ ไม่ต้องกลุ้มใจแล้ วนะคะ อยู่เฉย ๆ ดีกว่าค่ะ แต่ถ้าเป็ นเรื่ องที่
ซีเรี ยส ปล่อยทิ ้งไว้ ไม่ได้ แล้ ว คุณเองควรหาโอกาสบอกตรง ๆ อย่างสุภาพ เช่น “ ที่พดู มานันเป็
้ นเพราะความหวังดี ไม่อยาก
ให้ ใครมามองคุณเป็ นแบบนี ้ หากไม่เชื่อก็ไม่เป็ นไรนะ ” การเลือกใช้ คาพูดที่ดีจะมีสว่ นช่วยทาให้ อีกฝ่ ายที่คุณพูดด้ วยลด
ดีกรี ความโกรธ หรื อการไม่ยอมรับความเป็ นจริ งลงได้ …. แต่ถ้าเขายังยืนกรานว่าสิ่งที่เขาทาถูกต้ องแล้ ว ดีแล้ ว คุณไม่
จาเป็ นที่จะต้ องพูดต่อแล้ วนะคะ หยุดเลยค่ะ รับฟั งและเงียบเฉยจะดีกว่า ปล่อยให้ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นเป็ นข้ อมูลป้อนกลับ
ให้ กบั คนประเภทที่วา่ นี ้จะดีกว่าค่ะ

