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คุณคิดวาดีกวาไหม  ถาเราจะสามารถอยูรวมกัน ทํางานรวมกันไดอยางไมมี
ปญหา  แลวอุปสรรคทั้งหลายก็จะเบาบางลง  โดยปราศจากความขัดแยง ดวย
การที่เรายินดีรับฟงความคิดที่แตกตางของคนอื่น แตไมยึดถือมาเปนส่ิงที่ทําให
เกิดความแตกแยก  ตามหลักที่วา “แตกตางได  แตกแยกไมได” 

 
             
                 
 

         
 
 
 
 
   
 
 
 
 

        ประเภทที่ 1 พวกรถถัง  :  เปนประเภทชนแหลก  และไมสนใจวาจะทํารายความรูสึกของใคร 
มักเปนคนกาวราว เสียงดังมีพลัง หรือเงียบแตเต็มไปดวยพลัง เขาพรอมที่จะกําจัดคุณ ถาคุณขวางทางเขามองสิ่ง
ที่คุณกําลังนําเสนอเปนปญหา คุณควรจะสื่อสารกับเขาอยางส้ันๆ และตรงไปตรงมา และพยายามทําใหเขานับถือ
คุณ  เพราะพวกรถถังจะไมตอสูกับคนที่พวกเขาใหความเคารพนับถือ  

 วิธีการรับมือกับพวกรถถัง  
 อยาพยายามตอสูกับคนพวกนี้ คุณอาจเปนฝายชนะ แตก็แพอยูดี ถาเขาตั้งตนเปนปรปกษกับคุณ 
 อยาแกตัว  อธิบาย  หรือใหเหตุผล  คนพวกนี้จะไมฟงคําอธิบายหรือขอแกตัวใดๆ ทั้งส้ินของคุณ 
 อยาถอนตัว เพราะความกลัว ถาหากคุณกลัวจะทําใหพวกรถถังเห็นวา การที่เขาโจมตีเปนสิ่งที่ควรทํา 
และอาจกระตุนใหเขาทวีความกาวราวรุนแรงมากขึ้นไปอีก 

 
 
 
 

   
   
 

        ประเภทที่ 2 พวกที่ชอบซุมยิง  :   เปนประเภทที่ใชจุดออนของคุณเปนเครื่องมือในการเลนงานคุณ ไมวา
จะดวยการซุมยิง นินทา หรือวิพากษวิจารณเมื่อทํางานไมสําเร็จตามเปาประสงคเขาจะเขาควบคุมคุณ  โดยการ
ทําใหคุณตองอับอาย 

วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบซุมยิง     
      ไมควรตีโพยตีพาย  คิดเสียวาคําวิจารณที่รายกาจของเขาเปนเรื่องนาหัวเราะไมควรนํามาใสใจ   แยกให
ออกระหวางพวกซุมยิงที่เปนมิตร และไมเปนมิตรพยายามมองวาคําวิจารณเปนการผูกมิตร  ถาคุณไมชอบ
พฤติกรรมที่เขาลอเลียนหรือเสียดสี ใหคุณทําใหเขารูวาคุณไมชอบ ถาคนพวกนี้ชอบคุณเขาอาจเปลี่ยน
พฤติกรรมได คนพวกนี้จริงๆ แลวชอบคุณ  และสนุกกับการซุมยิงเพ่ือใหคุณสนใจเขา 

 
............................................................................................................................................................ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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     ประเภทที่  3    พวกที่มีอารมณราย   :  สามารถระเบิดอารมณไดอยางรุนแรง  จนคนอื่นตองหาที่หลบ
และพากันสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น  พวกเขารูสึกวา  ไมไดรับการชื่นชมหรือการเคารพจากผูอ่ืน  เมื่อความเงียบ
ากคนรอบขางเกิดขึ้น  อารมณรายๆ ก็จะระเบิดออกมา  และระเบิดไปทุกทิศทุกทาง  ไมวาส่ิงที่พวกเขาระเบิด
มาจะเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําใหหงุดหงิดอยูหรือไมก็ตาม 

วิธีการรับมือกับพวกที่มีอารมณราย   
• เก็บอารมณโกรธของคุณเอาไว  การที่คุณเพ่ิมความโกรธเขาไปในสถานการณที่เลวราย เปน

เหมือนกับการเอาน้ํามันไปราดไฟที่ลุกโชน 
• เรียนรูที่จะมองพวกอารมณรายในทางอื่นบาง  จะชวยใหคุณทําใจกับสถานการณที่เลวรายไดมากขึ้น  
• ตั้งใจรับฟงปญหาที่พวกเขากําลังเผชิญอยู  ไมวาเร่ืองนั้นจะเปนสาเหตุที่ทําใหเขาระเบิดอารมณท

รายกาจออกมาหรือไม  คุณอาจชวยลดความถี่และความตึงเครียดของการระเบิดได 
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ประเภทที่  5  พวกที่คิดวารูหมดทุกอยาง  :    เปนประเภทที่ตองการใหคนอื่นชื่นชมโดยการเรียกรองความ
สนใจ  และเขาไปมีสวนรวมในวงสนทนา  แมวาจะไมมีใครอยากฟงก็ตาม  ถาคุณไมคอยรูเร่ืองวาเขากําลังพูด
อะไร พวกเขาอาจนําคุณไปผิดทางได 

วิธีการรับมือกับพวกที่คิดวารูหมดทุกอยาง 
 อยาทําใหพวกเขาไมพอใจ  เพราะปฏิกิริยาตอบสนองของเขาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  และอาจทํา
ใหคนที่ไมรูเร่ืองเขาใจผิดวา คนพวกนี้กําลังทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 อยาตัดสินอะไรเร็วเกินไป 
 อยาพยายามเบี่ยงเบนความจริง เพียงเพื่อตองการทําใหคนพวกนี้ขายหนา  เพราะอาจทําใหคุณ
สูญเสียความนาเช่ือถือได ใหคุณอดกลั้นความอยากนั้นไว  โดยพยายามมองขามสิ่งที่พวกเขาพูด
ไปบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 4 พวกที่รูหมดทุกอยาง :  เขาจะบอกคุณวารูอะไรบาง แตจะไมฟง  “ความคิดที่แยกวา” 
 เขาจะควบคุมสถานการณ  และควบคุมคนอื่นดวยวิธีการผูกขาดการสนทนา  โดยการพูดมาก  ให
็นที่ดูฉลาด  และพยายามหาขอผิดพลาด หรือจุดดอยของคนที่มีความคิดเห็นไมตรงกับเขา  เพ่ือทําให 
ของคนอื่นดูดอยคาลง  คนพวกนี้รูมากและมีความสามารถ  ถาเกิดขอผิดพลาด เขาจะบอกอยางมั่นใจ
นคนที่ตองรับผิดชอบ ตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
วิธีการรับมือกับพวกที่รูหมดทุกอยาง  
 พยายามอยาเปนพวกที่รูหมดทุกอยางเสียเอง  ซึ่งไมไดทําใหอะไรดีข้ึน 
 อยาทําใหคนพวกนี้ไมพอใจ  เพราะจะทําใหเกิดการโตเถียง  ซึ่งไมไดประโยชนอะไรข้ึนมาเลย 
 อยายัดเยียดความคิดของคุณใหพวกเขา  แตใหพยายามทําตัวใหยึดหยุน อดทน และดูฉลาด 
เวลาที่นําเสนอความคิดเห็น 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



ประเภทที่ 6 พวกที่ชอบตอบรับ :  จะตอบรับอยางรวดเร็ว
แตจะทํ างานอย างเชื่ องช า  ไม รักษาสัญญาและไมตั้ งใจจริ ง 
จะตอบรับไปกอนโดยที่ไมไดคิดอะไร เพียงเพราะตองการเอาใจ 
คนอื่น  และไมตองการที่จะเผชิญหนากับความขัดแยง  งานที่รับไว 
ก็ลนมือจนเกินจะรับไหว  เวลาที่เปนของตัวเองก็เร่ิมที่จะหมดไปจน
ทนไมได   และเกิดหงุดหงิดไมพอใจกอใหเกิดความเสียหายในที่สุด 

วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบตอบรับ
 อยากลาวโทษ เพราะจะทําใหเขารูสึกผิด และอับอาย พฤติกรรมแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ําอีก เขาคิดวา
การที่ตอบรับไปกอนวาทําได   จะทําใหคุณไมพูดอะไรใหเขารูสึกผิด หรือขายหนา 

 มองคนที่ชอบตอบรับเปนคนที่ไมมีทักษะในการจัดระเบียบ  และไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
ถาคุณชวยเขาพัฒนาทักษะดังกลาว เขาจะเปนเพื่อนรวมทีมที่ดีมาก เพราะธรรมชาติของเขาเปน
คนชอบชวยเหลือ   

 ชวยใหเขาพัฒนาการจัดระเบียบในการทํางาน   ถามถึงงานที่เขาตองรับผิดชอบ รวมทั้งผลเสียที่จะ
ตามมา  ถาเขาไมสามารถสงงานตามกําหนดได  จากนั้นใหคุณชวยวางแผนการทํางานใหเขา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 7 พวกที่ชอบลังเล :  เมื่อตองตัดสินใจครั้งสําคัญ  เขามักหลีกเล่ียงโดยการไมยอมตัดสินใจ 
จนคนอื่นตัดสินใจใหแทน  หรือไมกลาที่จะแกปญหา  กอใหเกิดความเครียดและความนารําคาญ เพราะเขาปด 
ตัวเองไมยอมรับความสัมพันธที่ดีของผูอ่ืน 

วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบลังเล
   อยาเรงรัดเขา ความรําคาญ การหมดความอดทน หรือความไมพอใจ  จะทําใหเขาตัดสินใจไดยากขึ้น 
   มีความอดทน ถาคนพวกนี้รูสึกกดดัน  เขาจะรูสึกไมปลอดโปรง  และไมสามารถคิดอะไรไดถ่ีถวน 
   ใจเย็นๆ  ความตึงเครียดและความกลัวจะทําใหเขามีพฤติกรรมดังกลาวมากขึ้น แมวาคุณจะสามารถ 
บังคับใหเขาตัดสินใจได แตเขาอาจเปลี่ยนใจอีกเมื่อรูสึกกดดัน 

 

 

   

 

 

 
   

 ประเภทที่ 8 พวกที่ไมยอมบอกอะไรเลย :  เขาจะไมยอมบอกอะไรกับคุณเลยไมมีขอเสนอแนะหรือ
วิจารณ  ไมวาจะเปนคําพูดหรือไม  จะไมแนใจ หลีกเล่ียงความขัดแยง ปองกันตนเองไมใหทํารายความรูสึก
คนอื่น และไมใหโกรธใคร มีพฤติกรรมที่ พูดตรงๆ จึงทําใหเขากับผู อ่ืนไดไมดีเทาที่ควร เมื่องาน 
ไม เปนไปตามมาตรฐานที่ตั้ งไว  บางคนจะหงุดหงิดและถอนตัว  อาจมีคําพูดทิ้ งทายไวดวย  เชน 
“ดี! ทําเองเลย อยามางอใหชวยเวลาที่ไมไดผลก็แลวกัน”  หลังจากนั้นก็จะไมคิดทําอะไรอีกเลย 

วิธีการรับมือกับพวกทีไมยอมบอกอะไรเลย
  ตองใหเวลากับพวกเขา  และยังตองอาศัยความใจเย็นเพื่อไมใหเกิดความตึงเครียด  
  ถาเปาหมายของเขาคือทํางานใหถูกตอง  เขาก็จะเปนคนที่สนใจในเรื่องงาน หรือถาเปาหมายของเขา 

           คือตองการเขากับคนอื่น  เขาก็จะสนใจในเรื่องของคน  พิจารณาดูวาเปาหมายของเขาคืออะไร 
  พยายามอยาโมโห   การที่คุณโกรธหรือโมโหจะยิ่งทําใหเขาตีตัวออกหางมากขึ้น 

 
............................................................................................................................................................ 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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       ประเภทที่  9  พวกที่ชอบปฏิเสธ  :  เขามักพูดวา    
      “ฉันไมไดมองโลกในแงรายนะ  แตมองโลกในแงของความเปน 
      จริงตางหาก”  เปนคนที่ไมมีความสุข  และชอบทําใหคนอื่นเปน 
      ทุกข   
       วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบปฏิเสธ     โดยการใหเขา 
      อยูในสายตาของคุณ  และคุณตองมีความอดทน  อาจมีอะไรที่ 
      นายินดีเกิดขึ้นบางก็ได  และตองมีความชื่นชมในตัวเขา 
 
 

ส่ิงที่คุณพูดกับคนอื่น 
สามารถสรางความไมพอใจ 
หรือความไวเน้ือเช่ือใจได  

และในขณะเดียวกันก็สามารถ 
สรางการตอตาน หรือ 
ความรวมมือไดเชนกัน  

อีกทั้งยังอาจทาํใหเกิดความ 
ขัดแยงหรือความเขาใจอันดี 

ไดดวย 

     ประเภทที่  10  พวกที่ชอบบน  :    เขามีความรูสึกวาไมมีอะไรชวยเขาได  เขาอยูในโลกที่ไร 
ซึ่งความยุติธรรมและไมมีใครคนไหนหรือส่ิงใดจะเทียบเคียงมาตรฐานของเขาได  ชอบบนอยางไม 
หยุดหยอน  ในหลายๆ ครั้งการบนนั้นก็จมอยู กับเรื่องเดิมๆ  และพยายามทําใหคนอื่นเห็นดวย 
กับตนเองวาไมมีอะไรถูกตองเลย  ทุกอยางผิดไปหมด  
    วิธีการรับมือกับพวกที่ชอบบน

 อยาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับคนที่ชอบบน  เพราะถาคุณเห็นดวย  จะยิ่งเปนการกระตุนใหเขาย่ิง
บน  หรือถาคุณไมเห็นดวย  เขาก็จะยิ่งรูสึกวาถูกบังคับใหตองยํ้าถึงปญหา 

 อยาพยายามแกปญหาใหเขา   เพราะคุณไมสามารถทําไดดวยตัวเอง  เขาจะตองใหความรวมมือใน
การแกปญหานั้นดวย 

 อยาถามเขาวาทําไมเขาถึงบน   เพราะนั่นจะเปนการเชิญชวนใหเขาเริ่มบนใหมตั้งแตตนอีกครั้ง 
 
 
  กลยุทธตางๆ ที่เสนอ 

ถาคุณนําไปปรับใช 
สิ่งที่สําคัญทีสุ่ดคือ 
 คุณไดมีทางเลือก 
ในการรับมือกับ 
ปญหามากขึ้น 
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