
บทที่
1

คุณเป็นเอป
สายพันธุ์ ไหน

อยากรู้ไหมว่าตัวตนจริง ๆ  ของคุณ
เป็นอย่างไร 
	 ก่อนเร่ิมเนื้อหาสุดเข้มข้น	ลองมาวิเคราะห์กันก่อนดีกว่าว่า

คุณมีบุคลิกใกล้เคียงกับเอปสายพันธุ์ไหน	

	 ตารางหน้าถดัไปจะมคี�าถามให้คุณเลอืกตอบตามความรู้สกึ

แบบไม่ต้องคดิมาก	 เร่ิมจากเลอืกก่อนว่าคณุเป็นคนชอบแสดงออก

ทางอารมณ์หรือไม่	ถ้า	“ใช่”	ให้เลือกอยู่ในตารางฝั่งขวา	ถ้า	“ไม่ใช่”	

ให้เลือกอยู่ในตารางฝั่งซ้าย

	 จากนัน้ให้ตอบค�าถามตามหัวข้อในแนวตัง้ถงึเร่ืองทีคุ่ณ	“ให้

ความส�าคัญในชีวิต”	ถ้าช่องไหนตรงกับคุณให้เลือกช่องนั้น
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  หากค�าตอบของคุณตรงกับอักษรตัวไหน A B C หรือ D  

ให้พลิกไปอ่านค�าอธิบายในหน้าถัดไป

19



สายพันธุ์อุรังอุตัง
ประณีตกับงาน ใส่ใจรายละเอียด เป็นมืออาชีพ

ฉันเป็นหมาป่าผู้เดียวดายแล้วใครจะทำาไม
	 คนประเภท	A	หรืออุรังอุตังมักไม่ค่อยคบหาผู้อ่ืนและชอบ

ฉายเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ พวกเขาจะท�าตามความคิดของตัวเองว่า

งานไหนควรท�า	งานไหนไม่ควรท�า	 หากความชอบหรือความสนใจ

สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรจะท�าออกมาได้ดีและมีคุณภาพ

จนได้รับค�าชืน่ชม	แต่หากมีความคดิสวนทางกนัจะส่งผลให้ไม่ได้รับ

การยอมรับจากองค์กรหรือเพื่อนร่วมงาน

ไม่ชอบให้ใครมารบกวน
	 เนือ่งจากคนประเภทอุรังอุตงัมักยึดตวัเองเป็นศนูย์กลาง	จงึ

ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับคน

รอบข้าง	ไม่เว้นแม้แต่กบัคนใกล้ชดิอย่างครอบครัว	เพือ่นสนทิ	หรือ

คนรัก	พวกเขาจะเว้นระยะห่างไว้เสมอ หากถูกเข้าใจผิดแทนที่จะ

รีบอธิบาย	กลับเลือกนิ่งเงียบหรือเฉยไว้ก่อนในตอนแรก
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ผมชื่อ
อูตะ
ใคร ๆ
ก็ว่า
ผมเป็น
คนแปลก

	 คนประเภทอุรังอุตังมักพูดน้อย	เงียบขรึม	และไม่ค่อยแสดง

ความรู้สึก	จึงชอบอยู่คนเดียวในโลกส่วนตัวมากกว่าการสังสรรค์

ปาร์ตีห้รือใช้เวลาร่วมกบัเพือ่นฝูง	แต่ถ้าพวกเขาไว้เนือ้เชือ่ใจใครข้ึน

มาแล้วละก	็จะเล่าเร่ืองของตวัเองให้ฟังอย่างหมดเปลอืกเลยทเีดยีว	

ถ้าตดัสนิใจแล้วว่าจะทำา แม้ล้มเหลวก็ไม่เป็นไร
	 คนประเภทอุรังอุตังมักด�าเนินชีวิตภายใต้คติที่ว่า	“คนเรา

เกดิมาเพือ่ยืนหยัดด้วยล�าแข้งของตวัเอง”	จงึชอบโชว์เดีย่วมากกว่า

พึ่งพาผู้อ่ืน	 โดยศึกษาไตร่ตรองอย่างดีด้วยตัวเองจนม่ันใจแล้ว 

จึงลงมือท�า

	 แม้เป็นงานที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสั่งให้ท�า	หากไม ่

เห็นด้วยก็ไม่อาจบังคับตัวเองให้ท�างานนั้นอย่างมีความสุขได้	แต่

หากเป็นงานที่ชอบหรือสนใจแล้วละก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่าง

สุดก�าลังเลยทีเดียว
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สายพันธุ์กอริลลา
รักสันติ ชอบความมั่นคง

เคารพกฎระเบียบของสังคม
	 คนประเภท	B	หรือกอริลลามักท�าตวัเงยีบๆ	และไม่โดดเด่น 

อะไร	ตัง้หน้าตัง้ตาท�างานทีไ่ด้รับมอบหมายไปเร่ือยๆ	จนส�าเร็จโดย 

ไม่มใีครคาดคดิ	หรือพฒันาความสามารถของตนจนกลายเป็นทีพ่ึง่ 

ของเพือ่นในกลุ่ม สิง่ทีค่นประเภทนีใ้ห้ความส�าคัญไม่ใช่ค�าชมหรือ 

ผลประโยชน์ของตนเอง	แต่เป็นความสามคัคีและความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยของกลุ่ม ดังนั้น	คนประเภทกอริลลาจะไม่เอาความคิด

ตัวเองเป็นใหญ่แต่จะค�านึงถึงความคิดเห็นส่วนรวมเป็นหลัก	

ความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด
	 อุดมคติที่คนประเภทกอริลลายึดถือในการด�าเนินชีวิตคือ		

การที่ตื่นข้ึนมาแล้วพบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  
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สวัสดี
ครับ 
ผมช่ือ
กอริเบ 
ยินดี
ท่ีได้
รู้จัก
ครับ

	 สิ่งเหล่านี้เป็นการด�าเนินชีวิตแบบที่ท�าให้รู้สึกอุ่นใจและ

มั่นคง คนประเภทกอริลลาไม่ชอบงานที่ท้าทายหรือการริเร่ิม

สิ่งใหม่ๆ	แต่จะชอบงานที่มีแบบแผนมากกว่า

	 หากวิถีชีวิตแบบเดิมที่เคยชินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

กะทันหัน	คนประเภทกอริลลาจะตื่นตระหนกมากกว่าคนประเภท

อื่นหลายเท่า	

เกลียดคนที่ไม่ให้ความเคารพผู้อื่น
	 ปกตแิล้วคนประเภทกอริลลาจะพยายามรักษาความสมัพนัธ์

กบัคนรอบข้าง	จงึให้ความส�าคญักับการเคารพผู้อ่ืนและชืน่ชมข้อดี

ของผู้อื่นจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัว	

	 เม่ือใดที่มีคนท�าพฤติกรรมไม่สุภาพหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ	คนประเภทกอริลลาจะแสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ

ออกมาอย่างชัดเจน
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สายพันธุ์ชิมแปนซี
เข้าสังคมเก่ง เน้นเรื่องแพ้ชนะเป็นสำาคัญ

ถ้าคิดอะไรใหม่ ๆ  ได้จะลงมือทำาทันที
	 คนประเภท	C	หรือชิมแปนซีเป็นคนสดใสร่าเริงและมี

อัธยาศัยดี	ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเรียนหรือกิจกรรมกลุ่มมักได้รับเลือก

เป็นหัวหน้าเสมอ คนประเภทนี้มักพูดจาฉะฉาน	มีเหตุมีผล	และ

หัวไว	(ทัง้ในทางทีด่แีละไม่ด)ี	ไม่ครุ่นคดิวนไปวนมาในเร่ืองเดมิ	แต่

จะคิดและรีบตัดสินใจลงมือท�าทันที

ทั้งหมดเป็นฝีมือของฉันเอง
	 สิ่งที่คนประเภทชิมแปนซีต้องการคือการได้รับการยอมรับ

และค�าชมจากคนรอบข้าง แน่นอนว่าความส�าเร็จของงานเป็นสิ่ง

ส�าคญั	แต่นอกเหนอืสิง่อ่ืนใดพวกเขาต้องการเปรียบเทยีบว่าผลงาน

ของตนดีกว่าคู่แข่งหรือไม่	และถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้อง

ท�าได้ดีกว่า	คนประเภทชิมแปนซีจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด	อาจถึง 
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ขนาดพูดจากระทบกระทั่งหรือหาวิธีต่างๆ	นานามาขัดขวางการ

ท�างานของอีกฝ่ายเลยก็ได้	

	 ไม่เพียงแต่เฉพาะเร่ืองงานเท่านั้น	คนประเภทชิมแปนซี

ยังต้องการเป็นท่ี	1	ในทุกเร่ือง	 หากตนเองไม่ใช่คนที่โดดเด่นที่สุด

ก็จะรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันที

ชีวิตนี้มีแต่แพ้กับชนะเท่านั้น
	 คนประเภทชิมแปนซีมีความทะเยอทะยานสูงและเน้นการ

แข่งขันให้รู ้แพ้รู ้ชนะ	ต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนใน

ครอบครัว	หากข้ึนชือ่ว่าเป็นคู่แข่งแล้วละกไ็ม่มีทางออมมือเดด็ขาด 

ข้อเสียคือหากท�างานเป็นทีมมักต่อว่าสมาชิกที่ถ่วงความก้าวหน้า

ของทีมด้วยค�าพูดรุนแรงเสมอ

ผมช่ือ
จีซุเกะ 
ผม
ม่ันใจ
ว่าผม
เก่งท่ีสุด
ในทีม
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สายพันธุ์โบโนโบ
เปี่ยมล้นด้วยอารมณ์ความรู้สึก เป็นผู้สร้างสีสันในองค์กร

ฝีมือระดับนี้แล้วเธอทำาได้แน่ ๆ
	 แม้จะเป็นสถานการณ์ปกตหิากมคีนประเภท	D	หรือโบโนโบ	

อยู่ด้วยละกบ็รรยากาศจะสดใสข้ึนมาทนัที	เพราะโบโนโบมบีทบาท

เด่นคือเป็นผู้สร้างสีสันในองค์กร

	 แน่นอนว่าคนประเภทนี้จะแสดงความรู้สึกของตนออกมา

อย่างชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ	เสียใจ	หรือดีใจ ไม่เพียง 

แค่นั้น	พวกเขายังไวต่อความรู้สึกของคนรอบข้างและแสดงความ

เห็นอกเห็นใจคนอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว นี่แหละคือจุดเด่นของคน

ประเภทโบโนโบซึ่งช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับทีม

อารมณ์มาก่อนเหตุผลเสมอ
	 คนประเภทโบโนโบมักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล	การเลือก

ว่าชอบหรือไม่ชอบมักไม่มเีหตผุลทีช่ดัเจน	แม้แต่ในการท�างานกม็กั
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ใช้ความรู้สึกตัดสิน คนประเภทนี้จึงมีค�าพูดติดปากว่า	“ไม่รู้เพราะ

อะไร	แต่ชอบอันนี้มากกว่า”	หรือ	“เอาประมาณนี้แหละ” ดังนั้น	 

คนประเภทโบโนโบจึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ตรรกะหรือเหตุผล 

ในการตัดสินใจสักเท่าไร

	 ในทางตรงกันข้าม	คนประเภทโบโนโบกลับแสดงความ

สามารถได้อย่างยอดเย่ียมในงานขายทีต้่องใช้ทกัษะการสือ่สารและ

การจูงใจ	รวมทั้งยังเข้าใจความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาสนิค้าอีกด้วย นอกจากนี	้จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วคน

ประเภทโบโนโบจะกลายเป็นผู้น�าที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกน้อง	

ทั้งยังรวมพลังคนในทีมได้ดีอีกด้วย

ฉันชื่อ
โบโนจัง 
ฉัน
อยาก
เป็น
เพ่ือน
กับ
ทุกคน
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คนรอบข้างกำาลังโกรธหรือไม่พอใจ
เราอยู่หรือเปล่า
	 คนประเภทโบโนโบต้องการให้คนรอบข้างเข้าใจความรู้สึก

ของตนด้วยเช่นกนั ดงันัน้	พวกเขาจงึมกัสงสยัว่าคนอ่ืนคดิอย่างไร

กับตน	แม้แต่เร่ืองเล็กน้อยอย่างการไม่ได้รับค�าทักทายกลับจาก	 

คนรู้จัก	พวกเขาจะครุ่นคิดว่าเพราะอะไรและสงสัยว่าเขาคนนั้น 

ก�าลังไม่พอใจตนอยู่หรือเปล่า คนประเภทโบโนโบจึงจัดได้ว่าเป็น

คนที่อ่อนไหวต่อความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก

	 เอาละ!	หลังจากท�าความเข้าใจลักษณะนิสัยของคนทั้ง 

4	ประเภท	คุณรู้หรือยังว่าตนเองจัดอยู่ในประเภทไหน

	 ในหน้าถัดไปเป็นค�าเฉลยของแบบทดสอบในหน้า	19	โดย

แสดงภาพของเอปทัง้	4	สายพนัธุ	์ได้แก่	อุรังอุตงั	ชมิแปนซี	กอริลลา	

และโบโนโบ 

	 ทั้งนี้	เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าคุณเป็นเอปสายพันธุ์ไหน	 

ลองมาท�าแบบทดสอบกันอีกครั้ง

28
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อุรังอุตัง

กอริลลา

ชิมแปนซี

โบโนโบ
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แนะนำาตัวละคร
เอปทั้ง 4 สายพันธุ์

	 หนังสือเล่มนี้ได้ดัดแปลงค�าเรียกสายพันธุ์เอป 

ให้เข้าใจง่ายและนึกภาพตามได้ว่าเอปแต่ละสายพันธุ์ 

มีลักษณะอย่างไร ดังนั้น	 ผู้เขียนจึงเปล่ียนชื่อเรียก 

ให้กบัอุรังอุตงัเป็น	“อูตะ”	ชมิแปนซีเป็น	“จซุีเกะ”	กอริลลา

เป็น	“กอริเบ”	และโบโนโบเป็น	“โบโนจัง”

	 ขณะอ่านหนังสือเล่มนี้	ผู้เขียนอยากให้ทุกท่าน

ลองสังเกตคนรอบข้างและทายดูว่าพวกเขามีบุคลิก	

ลักษณะคล้ายกับเอปประเภทไหน

ตัวแทนชิมแปนซี
จีซุเกะ

ตัวแทนโบโนโบ
โบโนจัง

ตัวแทนอุรังอุตัง
อูตะ

ตัวแทนกอริลลา
กอริเบ
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เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทที่ 2 
ขอแนะนำาสิ่งที่เรียกว่า “แว่นตาส่วนตัว”

	 หลายคนอาจเคยสงสัยว่า...

	 “ท�าไมบางคนถึงได้มีวิธีพูดเช่นนี้	เปลี่ยนไม่ได้สักที”	

	 “ท�าไมคนนั้นถึงเข้าใจผิดในสิ่งที่เราพูดอยู่บ่อยๆ”	

	 และบ่อยคร้ังท่ีเรามักหงุดหงิดหรือหัวเสียกับค�าพูดและการ

แสดงออกของคนรอบข้าง	สถานการณ์แบบนี้เกิดข้ึนได้กับทุกคน	

และสิง่ทีเ่ป็นต้นเหตทุ�าให้เราไม่สบอารมณ์จากค�าพดูและพฤตกิรรม

ของคนรอบข้างก็คือ	การใช้แว่นตาส่วนตัวไปตัดสินผู้อื่น 

 “แว่นตาส่วนตัว” คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์เดิม 

และอคติของแต่ละคน	จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่ต่างคนต่างคาดหวังว่า

คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยต้องมีพฤติกรรมในแบบที่เราต้องการ	แต่

เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปอย่างที่คิดจึงผิดหวัง	โกรธ	หรือเสียใจ	

	 ในบทที่	1	เราได้ประเมินตัวเองอย่างกว้างๆ	กันไปแล้วว่า 

คุณเป็นเอปสายพันธุ์ไหน	ไม่ว่าจะเป็นอุรังอุตัง	ชิมแปนซี	กอริลลา	

หรือโบโนโบ	ซ่ึงการจัดประเภทด้วยตัวเองนั้นก็ใช้แว่นตาส่วนตัว 

เช่นกัน
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	 มาถึงตรงนี้หลายคนอาจเห็นด้วยกับแบบทดสอบข้างต้นว่า

ตรงกบัตวัเองและแม่นย�า	ขณะทีบ่างคนอาจรู้สกึว่าตรงแค่บางส่วน  

แน่นอนว่าพฤติกรรมซับซ้อนของมนุษย์ย่อมไม่สามารถน�ามาจัด

ประเภทได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่อย่างน้อยการจัดประเภทก็ท�าให้

เราเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

	 เราทุกคนล้วนตระหนักดีว่าแต่ละคนย่อมมีความรู้สึกนึกคิด

แตกต่างกัน ในบทที่	2	ผู้เขียนจะอธิบายลงลึกรายละเอียดว่า

แว่นตาส่วนตัวของคน	4	ประเภทต่างกันอย่างไร	 ไม่เพียงทราบ 

ว่าตนเองเป็นคนประเภทไหน	แต่จะทราบด้วยว่าคนแต่ละประเภท

มีวิธีการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างไร	เพื่อช่วยให้เข้าใจและยอมรับ

ใน	“ความแตกต่าง”	ของแต่ละคน	และอยู่ร่วมกันได้อย่างราบร่ืน
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บทที่
2

การวิเคราะห์พฤติกรรม 
ตามสถานการณ์

การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบละเอียด
	 คณุรู้สกึอย่างไรกบัผลการจดัประเภทบคุคลในบทที	่1 บาง

คนอาจรู้สกึว่าแม่นย�าและถกูต้อง	ส่วนบางคนอาจรู้สกึว่าไม่ตรงกบั

บุคลิกและนิสัยของตนสักทีเดียว	สาเหตุที่ผลลัพธ์คลาดเคล่ือน 

ไปบ้างเพราะเป็นการวิเคราะห์ตัวเองจากมุมมองของคุณนั่นเอง

	 ดังนั้น	วิธีนี้จึงไม่เป็นกลางเท่าไรนัก	เพราะคนเราล้วนอยาก

ให้คนรอบข้างคิดกับตัวเองในแบบที่ตนปรารถนา	แต่หากเปรียบ

เทียบกับการวิเคราะห์คนใกล้ตัวกลับพบว่าได้ผลลัพธ์เป็นกลาง

มากกว่า	ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว	คนรัก	เจ้านาย	หรือลูกน้อง	

ทว่า	ยังมีความล�าเอียงอยู่บ้าง	เพราะเรามักเอนเอียงไปในทิศทาง

ที่ตนต้องการ
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	 กล่าวค�าขอโทษและต่อด้วยข้อแก้ตัวที่อุปโลกน์ข้ึน

	 	 “ผมขอโทษจริงๆ ทั้งๆ	ที่เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว	

แต่ตอนก่อนออกจากบ้านเม่ือเช้านี้ทางบ้านโทรมาบอกว่า

สมาชิกในครอบครัวเพิ่งจากไปอย่างกะทันหัน	ผมจึงต้อง

รีบไปช่วยจัดการงานศพครับ” 

ในสถานการณ์เช่นนี้
หากเป็นคุณจะทำาอย่างไร
คุณตื่นสายในเช้าวันที่มีพรีเซนต์งานสำาคัญ และคุณ
ต้องโทรศัพท์ไปหาหัวหน้าเพื่ออธิบายปัญหาของคุณ

1

แบบ

A

	 ในเช้าวันที่มีพรีเซนต์งานส�าคัญ	เมื่อคุณลืมตาตื่นข้ึนมา	

กลับพบว่าเหลืออีก	10	นาทีจะถึงเวลาพรีเซนต์แล้ว	และต่อให ้

คุณพยายามแค่ไหน	ระยะทางจากบ้านไปถึงบริษัทก็ต้องใช้เวลา

ไม่ต�่ากว่าคร่ึงชั่วโมง ในงานพรีเซนต์คร้ังนี้คุณเป็นผู้รับผิดชอบ 

หลักเพียงคนเดียวและไม่มีใครเข้าใจรายละเอียดเท่าคุณอีกแล้ว	 

คณุจงึตดัสนิใจโทรศพัท์ไปหาหัวหน้าเพือ่แจ้งปัญหาทีเ่กดิขึน้ คณุ

จะเลือกพูดในลักษณะใด
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	 กล่าวค�าขอโทษและขอค�าแนะน�าตรงๆ	จากหัวหน้า

ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ควรท�าอย่างไร

	 “ผมต้องขอโทษอย่างมาก	คงไปไม่ทันพรีเซนต์แน่ๆ	

ไม่ทราบว่าควรท�าอย่างไรดีครับ”

แบบ

B

  บอกความจริงว่าไปไม่ทันแน่ๆ	เพราะตื่นสาย	และ

เสนอให้เลื่อนวันพรีเซนต์ไปเป็นวันอื่นแทน

	 “ผมคงไปไม่ทันพรีเซนต์จริงๆ	ต้องขอโทษด้วยครับ	

แต่นอกจากผมแล้วคงไม่มีใครท�าแทนได้	ถ้าขอให้เล่ือน

วันพรีเซนต์ไปเป็นวันอื่นแทนจะได้ไหมครับ”

แบบ

C

  ขอโทษหลายต่อหลายคร้ัง	และตอนนี้ก�าลังออก

เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานท่ีประชุม	ขอโอกาสในการ	

พรีเซนต์เพราะได้เตรียมงานทุกอย่างมาอย่างดี

	 “ผมต้องขอโทษจริงๆ	หากตอนนี้ ข้ึนรถแท็กซ่ีได้

คาดว่าจะไปถงึในอีก	5	นาท	ี(ระบเุวลาให้น้อยกว่าความจริง	

ทั้งๆ	ที่เป็นไปไม่ได้)	ช่วยรอผมอีกสักนิดนะครับ”

แบบ

D
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	 คนประเภทโบโนโบจะคิดว่าท�าอย่างไรจึงจะไม่ถูกต�าหนิ

มากกว่าคิดถึงความส�าเร็จของการพรีเซนต์งาน ดังนั้น	พวกเขา 

จะคิดหาเหตุผลอะไรก็ได้ที่ท�าให้ผู้ฟังเห็นอกเห็นใจตนเอง	ไม่ว่าจะ

เป็นการอ้างเหตุผลว่าคนในครอบครัวป่วยหนักหรือญาติเสียชีวิต	

เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนก�าลังตกที่นั่งล�าบากและไม่มีทางเลือก	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้รับความเห็นใจจากหัวหน้า

	 ส�าหรับคนประเภทกอริลลาซ่ึงเป็นคนละเอียดรอบคอบ

มักไม่ยอมปล่อยให้เหตุการณ์อย่างการไปสายเกิดข้ึนได้	แต่หาก 

สุดวิสัยจริงๆ	ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม	คนประเภทนี้จะขอโทษ

และแสดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา	แล้วหาวิธีแก้ไขว่า

จะต้องท�าอย่างไรพร้อมขอค�าแนะน�าจากหัวหน้าทันที อาจกล่าว

ได้ว่าคนประเภทนีใ้ห้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอน

หากเลือกแบบ

A

หากเลือกแบบ

B

คุณคือ
โบโนโบที่ชอบ
หาข้อแก้ตัว 

คุณคือ
กอริลลาที่ชอบ
ตั้งคำาถามกลับ 

ใครจะ
กล้าบอก
ว่านอน
ตื่นสาย
ล่ะ

ฮือ  ๆ  ฉัน
ไม่ได้

อยากให้
เรื่อง
แบบนี้
เกิดขึ้น
เลย

แล้วผม
ควรท�า
ยังไง
ดีครับ
หัวหน้า
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	 ส�าหรับคนประเภทอุรังอุตังที่

ประณีตกับทุกรายละเอียดของงาน	การ

นอนตื่นสายในวันพรีเซนต์งานเป็นเร่ือง

ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภยั คนประเภท

นีจ้ะตกใจถงึขนาดเหงือ่กาฬไหล	แต่วนิาทนีัน้ในหัวของคนประเภท

อุรังอุตังจะคิดวิธีจัดการกับสถานการณ์เพื่อให้ผ่านไปด้วยดี	เช่น		

ขอเปล่ียนวันพรีเซนต์หรือส่งไฟล์ทางอีเมลให้เพื่อนร่วมงานคนอ่ืน

พรีเซนต์แทนไปก่อน

	 ด้วยเหตุนี้	จึงท�าให้ค�าพูดของคนประเภทอุรังอุตังดูเหมือน

ไม่รู้สกึเสยีใจ แน่นอนว่าพวกเขารู้สกึผิด	แต่เวลาหน้าสิว่หน้าขวาน

คนประเภทนี้จะให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและใช้ความคิดเพื่อ

แก้ปัญหามากกว่าการพร�่าบอกว่าขอโทษหรือเสียใจ

หากเลือกแบบ

C คุณคือ
อุรังอุตังที่ชอบ
เปลี่ยนตาราง

ผมตื่นสาย
ไปไม่ทัน
แน่ ๆ
เลื่อนวัน
ได้มั้ยครับ

ฟิ้ว

ฟิ้ว
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	 ทั้งๆ	ที่รู้ดีว่าไปไม่ทันพรีเซนต์งานแน่นอน	แต่คนประเภท

ชิมแปนซีต้องการแสดงความรับผิดชอบจากใจจริง ดังนั้น	สิ่งแรก

ที่พูดกับหัวหน้าคือ	“ผมก�าลังไปเดี๋ยวนี้”	และรีบออกเดินทางทันที

ชนิดที่วิ่งกระหืดกระหอบไปจนถึงห้องประชุม	

	 คนประเภทชิมแปนซีคิดว่าหากตนพรีเซนต์งานออกมา 

ได้ยอดเย่ียมจะช่วยลบล้างความผิดที่นอนตื่นสายได้ แม้ต้องพูด

โกหก	แต่หากช่วยกลบเกลื่อนความผิดไปได้พวกเขาก็ยินดีท�า

หากเลือกแบบ

D คุณคือ
ชิมแปนซีที่มีทักษะ
ในการแสดงความจริงใจ

พอดีเกิด
อุบัติเหตุ
นิดหน่อย 
ผมก�าลัง
รีบไป 
ใกล้ถึง
แล้วครับ

แท็กซ่ี!!
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ในสถานการณ์เช่นนี้
หากเป็นคุณจะทำาอย่างไร
สมมติว่าคุณเป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนประเทศ 
ที่ต้องยิงลูกโทษเพื่อตัดสินแพ้ชนะ แต่คุณกลับยิงพลาด

2

	 การแข่งขันนัดฟาดแข้งคร้ังนี้เป็นรอบตัดเชือกหาทีมผู้ชนะ 

ไปแข่งขันฟุตบอลโลก	แต่คุณกลับยิงลูกโทษพลาดเป้าท�าให้ทีม 

ตกรอบ คุณอยากได้รับค�าพูดจากเพื่อนร่วมทีมในลักษณะใด

	 คุณเสียใจและผิดหวังจึงอยากได้รับค�าปลอบโยน 

และก�าลังใจ	เช่น	“ไม่เป็นไรหรอก	อย่าคิดมากเลย”

	 คุณกังวลว่าเพื่อนจะไม่พอใจ	ถ้าได้ยินใครสักคน 

พูดว่า	“ช่างมันเถอะ	มันผ่านไปแล้ว”	จะรู้สึกดีขึ้นมาก

แบบ

A
แบบ

B
	 คุณอยากให้ไม่ต้องมีใครพูดอะไรเลยมากกว่า	ขอแค่

มองตาหรือตบไหล่ให้ก�าลังใจกันก็พอ

แบบ

C
	 แม้จะท�าพลาดแต่กอ็ยากได้รับค�าชมจากเพือ่นในทมี	

เช่น	“มันน่าเสียดายแหละท่ีเราไม่ได้ไปต่อ	แต่นายก็ท�าด ี

มากแล้ว”	หรือ	“ถ้าเป็นผมก็คงยิงพลาดเหมือนกัน”

แบบ

D
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	 ส�าหรับคนประเภทโบโนโบแค่รู้ว่าท�าพลาดก็เสียใจมากแล้ว

หากเพือ่นร่วมทมีมีอาการเงยีบซึม	ย่ิงท�าให้คนประเภทนีเ้สยีใจมาก

ยิ่งขึ้น คนประเภทโบโนโบต้องการหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้	และ

หากใครสกัคนในทีมพดูออกมาว่า	“ไม่เป็นไรหรอก”	พวกเขาจะรู้สกึ

โล่งใจขึ้นทันที

หากเลือกแบบ

A คุณคือ
โบโนโบที่ต้องการ
กำาลังใจจากใครสักคน

ไม่ได้
ตั้งใจ
ให้เป็น 
แบบนี้ 
เลย

ฉันขอโทษ!
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	 จริงๆ	แล้วคนประเภทกอริลลายอมรับว่ามันจบไปแล้วและ

แก้ไขอะไรไม่ได้	แต่ก็ยังกังวลใจมากว่าเพื่อนในทีมจะไม่พอใจกับ

เร่ืองที่เกิดข้ึน หากได้รับค�าปลอบใจจากเพื่อนๆ	คนประเภทนี้ 

จะย่ิงรู้สึกผิด	แต่ก็ยังดีกว่าการไม่ได้รับค�าปลอบใจอะไรเลย	ซ่ึงคน

ประเภทกอริลลาจะเข้าใจว่าเพื่อนโกรธเขาอยู่	

	 ดังนั้น	สถานการณ์ท่ีเหมาะสมที่สุดคือ	การที่เพื่อนร่วมทีม

พูดออกมาตรงๆ	ว่า	“มันผ่านไปแล้ว	ไม่ต้องกังวลใจไปหรอก”  

เพียงแค่นี้ก็ท�าให้คนประเภทนี้รับรู้ได้ว่าเพื่อนในทีมไม่ได้โทษเขา 

และคลายความกังวลใจในที่สุด

หากเลือกแบบ

B คุณคือ
กอริลลาที่ต้องการ
คำาปลอบใจจากเพื่อนในทีม

ไม่เป็นไร!
อย่าคิดมาก

ผม
เสีีย
ใจ

ขอ
โทษ
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	 การยิงลูกโทษข้ึนอยู่กับความสามารถของตัวแทนทีมเพียง

คนเดียว	ไม่ใช่การเล่นที่มาจากความสามารถของทั้งทีม ดังนั้น	 

คนประเภทอุรังอุตงัจะรับรู้ว่าตนเป็นสาเหตทุ�าให้ทมีแพ้	ข้อเทจ็จริง

นีท้�าให้รู้สกึผิดมากจนแทบรับไม่ไหว	แต่ด้วยบคุลิกของคนประเภท

นี้จึงเก็บความรู้สึกไว้ทั้งๆ	ที่รู้สึกผิดมากกว่าคนอ่ืนในทีมหลายเท่า	

แต่ความเสียใจนี้จะไม่บรรเทาเบาบางลงด้วยการระบายกับคนอ่ืน

หรือการได้ฟังค�าปลอบใจ	

	 คนประเภทอุรังอุตังมักคิดว่าไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวด

ของตน	 จึงเลือกท�าใจอยู่เงียบๆ	คนเดียวมากกว่าต้องการให้ใคร

มาปลอบใจ

หากเลือกแบบ

C คุณคือ
อุรังอุตังที่ไม่ต้องการ
ได้ยินคำาพูดใด ๆ

อย่าคิดมากนะ 
 ไปร่วมวง
กับทุกคนกันเถอะ

ขอ
อยู่
คน
เดียว
ได้
มั้ย

งั่ก
งั่ก
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	 คนประเภทชมิแปนซีคอืคนทีมุ่ง่เร่ืองแพ้ชนะเป็นส�าคญั ดงันัน้	

ความผิดพลาดในการยิงลูกโทษจึงเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างแรง	แต่ 

คนประเภทนี้มีคุณสมบัติเร่ืองการปรับ

เปลีย่นความรู้สกึและมุมมองอย่างรวดเร็ว	

พวกเขาจะมองไปที่บทบาทของตัวเองใน

การเป็นตวัแทนทมีมากกว่าผลสรุปความ

พ่ายแพ้ของทีม	

	 ส�าหรับคนประเภทชมิแปนซีต�าแหน่งในทมีคอืสิง่ทีใ่ห้ความ

ส�าคัญสูงสุด ดังนั้น	จึงแก้สถานการณ์กลับว่าแม้จะแพ้ก็ตาม	แต่

การที่ตนได้เป็นตัวแทนทีมและท�าอย่างสุดความสามารถก็ถือเป็น

เรื่องน่าชื่นชมแล้ว

หากเลือกแบบ

D คุณคือ
ชิมแปนซีที่ต้องการคำาชม
แม้จะทำาพลาดก็ตาม

ทั้ง ๆ  ที่
ท�าพลาด

ฉัน
ท�า
ดี
ที่
สุด
แล้ว
เนอะ 

อืม เยี่ยมเลยจ้ะ
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ในสถานการณ์เช่นนี้
หากเป็นคุณจะทำาอย่างไร
คุณจะเดินหน้าโปรเจกต์ที่มีคนคัดค้าน
ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร

3

	 สมมติว่าคุณเป็นลูกทีมในโปรเจกต์หนึ่งที่มีคนคัดค้านการ

ด�าเนนิงานต่อถงึ	70	เปอร์เซ็นต์	แต่คณุกลบัคดิว่ามนัเป็นโปรเจกต์

ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง	คุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

	 บอกความเห็นของตัวเองไปว่า	“ต้องการเดินหน้า

โปรเจกต์ต่อ”	 แม้สุดท้ายโปรเจกต์จะได้รับอนุมัติหรือไม่

ก็ตาม

	 หากคนส่วนใหญ่คัดค้านละก็	ไม่ท�าต่ออย่างแน่นอน

แบบ

A
แบบ

B
	 แม้จะมีผู้เห็นด้วยแค่	30	เปอร์เซ็นต์	แต่หากมั่นใจ 

ในความเป็นไปได้ของโปรเจกต์ก็จะเดินหน้าต่อ

แบบ

C
	 หากม่ันใจว่าโปรเจกต์มคีวามเป็นไปได้สงูจะโน้มน้าว

ให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย	70	เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนความคิด

แบบ

D
44



	 คนประเภทโบโนโบจะไม่ท�าโปรเจกต์นั้นต่อหากเป็นสิ่งที่

ท�าให้สมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงานมีความ

สมัพนัธ์แย่ลง	แต่พวกเขาไม่อยากเกบ็ความรู้สกึ

ที่แท้จริงของตนไว้	จึงต้องการบอกออกไปว่า 

มันเป็นโปรเจกต์ที่ตนอยากท�า	แม้สุดท้ายจะ 

ไม่ได้รับอนุมัติให้ท�าต่อก็ตาม

	 คนประเภทกอริลลามักรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในทีม ดังนั้น	พวกเขาจะไม่ท�าอะไรที่ขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่ม	

เนื่องจากคนประเภทนี้เชื่อว่าการท�างานให้ส�าเร็จไม่ใช่สิ่งที่ท�าได้

เพียงคนเดียว	แต่เป็นเร่ืองของการร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในทีม 

หากมคีนคัดค้านถงึ	70	เปอร์เซ็นต์	คนประเภทกอริลลาจะมัน่ใจว่า

โปรเจกต์นี้ไม่มีทางส�าเร็จแน่นอน

หากเลือกแบบ

A

หากเลือกแบบ

B

คุณคือ
โบโนโบที่อยากบอก
ความต้องการของตน

คุณคือ
กอริลลาที่ตัดสินใจไม่ทำา
โปรเจกต์ต่อหากมีคน
คัดค้านถึง 70% “มติเสียงส่วนใหญ่” 

เป็นค�าพูดท่ีน่าเช่ือถือ

...

เท่ียง
นี้
กิน
อะไร
ดี

คน
คัด
ค้าน
เยอะ
อดท�า
เลย!
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	 คนประเภทอุรังอุตังเข้าใจดีว่าการท�างานโดยทั่วไปเป็นงาน

ส่วนบคุคล	แต่ตระหนกัดว่ีามงีานหลายอย่างทีต้่องลงมอืท�าเป็นทมี	 

ทว่า	หากคนประเภทนี้ประเมินว่าโปรเจกต์มีแนวโน้มไปได้สวย

หรืออยากท�าโปรเจกต์นัน้ต่อจริงๆ	จะไม่สนว่ามผู้ีเห็นด้วยมากน้อย

แค่ไหน	

	 หากกลุ ่มคนส่วนใหญ่ที่คัดค้านมีความส�าคัญต่อการ

ด�าเนนิงาน	คนประเภทอุรังอุตงัจะเร่ิมชกัชวนคนกลุม่นีก่้อน	แต่หาก

วิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้สนับสนุนที่มีเพียง	30	เปอร์เซ็นต์มีศักยภาพ

เพยีงพอ	พวกเขาจะเร่ิมลงมือท�าทนัทโีดยไม่สนใจเสยีงคดัค้านใดๆ

หากเลือกแบบ

C คุณคือ
อุรังอุตังที่คิดไปไกลแล้วว่า
โปรเจกต์ต้องสำาเร็จแน่นอน

เตรียม
ท�า
ข้อมลู
น�า
เสนอ
ดี
กว่า

อ๊ะ! 
ต้อง
แนบ
ไฟล์
ภาพ
ด้วย
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	 หากคนประเภทชิมแปนซีต้องการลงมือท�าอะไรจะเดินหน้า

ต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คนประเภทนี้

จะโน้มน้าวให้กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยถึง	70	เปอร์เซ็นต์เปล่ียนข้างมา

เป็นผู้สนับสนุนให้จงได้โดยใช้วิธีปลุกระดมทางอารมณ์มากกว่า

การโน้มน้าวด้วยเหตุผล	

	 สิ่งที่ต้องสนใจเป็นพิเศษคือ	คนประเภทชิมแปนซีต้องการ

เดินหน้าโปรเจกต์ไม่ใช่เพราะอยากเห็นผลส�าเร็จของงาน	แต่ 

พวกเขามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มชื่อเสียงและความนิยมของตน ดังนั้น	

หากคนประเภทชิมแปนซีเห็นว่าในกลุ่มผู้คัดค้านมีหัวหน้าหรือทีม

ของตนรวมอยู่ด้วย	พวกเขาจะล้มเลิกความตั้งใจสานต่อโปรเจกต์

ทันที

หากเลือกแบบ

D คุณคือ
ชิมแปนซีผู้เชื่อมั่นว่าโปรเจกต์
จะสำาเรจ็และต้องการลงมือทำา

กล่อม
แป๊บ
เดียว
ก็
อยู่
หมัด

หึ ๆ
เสียง
ส่วน
ใหญ่
ที่
คัด
ค้าน
น่ะ
เหรอ
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เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่บทที่ 3 
จงจำาไว้ว่าความคิดเห็นส่วนตัว
เป็นแค่เสียงส่วนน้อยเสมอ

	 หลังจากประเมินพฤติกรรมของตนตามสถานการณ์ข้างต้น

แล้วคุณรู้สึกอย่างไร บางคนอาจพบว่าผลลัพธ์ประเภทของตนเอง

ในบทนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์อย่างง่ายในบทที่	1	และจากการ

วเิคราะห์โดยสถานการณ์น่าจะท�าให้เข้าใจว่ามุมมอง	การรับรู้	และ

ความคิดเห็นส่วนบุคคลมักไม่ถูกต้องทั้งหมด	

	 แน่นอนว่าเวลาท�างานเป็นทีม	ความคิดเห็นของคุณอาจ 

ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่	ซ่ึงอาจแปลได้ว่าเป็น

ความคิดเห็นที่ได้รับการยอมรับจากคนทุกประเภทก็ได้	หรืออาจ

เป็นเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ในทีมเป็นคนประเภทเดียวกับคุณก็ได้

	 ตวัอย่างเช่น	ในทีมมสีมาชกิทัง้หมด	10	คน	หากมผู้ีสนบัสนนุ	

ความคิดของคุณถึง	7	คน	อาจเกิดจากส่วนผสมดังต่อไปนี้
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 คนท่ีเห็นด้วยมี	7	คน	ซ่ึงจดัเป็นคนประเภทอุรังอุตงัทัง้หมด	

ส่วนอีก	3	คนท่ีคัดค้านจัดเป็นคนประเภทโบโนโบ	กอริลลา	และ

ชิมแปนซี 

	 จากการศึกษาลักษณะนิสัยของเอปทั้ง	4	สายพันธุ์ท�าให้

เข้าใจว่า	 จริงๆ	แล้วความคิดเห็นส่วนตัวของคุณเป็นแค่เสียง

ส่วนน้อย	เพราะมาจากคนประเภทเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น	ควร

เคารพในความแตกต่างและให้ความส�าคัญกับเสียงส่วนน้อยเสมอ	

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดซ่ึงมาจากการพิจารณาความ

คิดเห็นของคนทุกประเภท

 การยอมรับได้ว่า “ความคิดเห็นของตนเป็นแค่ตัวแทน

ของคนประเภทเดียว ถือเป็นก้าวส�าคัญของการท�าธุรกิจที่ต้อง

อาศัยการท�างานเป็นทีม”

OK

OK

OK

OK NO NO NO

OK OK OK
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