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พัฒนำทักษะของตนเอง ให้สำมำรถน�ำมำในกำรปฏิบัติงำน ได้อย่ำง

ลื่นไหล และไม่เป็นอุปสรรค

ผ่ำนกำรเข้ำคลำสอย่ำงต่อเนื่องไปหลำยชั่วโมง เป็นเวลำ

หลำยวนัตดิต่อกนั แน่นอนค่ะ ว่ำพีค่นนีไ้ด้กลบัมำเล่ำอย่ำงภำคภมิูใจ 

ถึงสิ่งดีๆ ที่ได้รับมำ และสิ่งที่เค้ำประทับใจมำกที่สุด นั่นก็คือกำรเปิด

โอกำสให้ถำมตอบ ถึงค�ำศัพท์ และประโยคบำงประโยค ที่เคยคิดจะ

ใช้กบัคนต่ำงชำต ิแต่ไม่รูว่้ำจะสือ่สำรอย่ำงไร ในระหว่ำงทีเ่จ๊เค้ำก�ำลงั

เล่ำถึงเหตุกำรณ์ตัวอย่ำงที่ได้เจอมำในคลำสอย่ำงเมำมัน ก็มีค�ำ 

ค�ำหนึ่ง ที่น่ำสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว นั่นก็คือ ค�ำว่ำ “เกรงใจ” อยำก

จะบอกชำวต่ำงชำติเหลือเกิน ว่ำ I เกรงใจนะ แต่ไม่รู้จะบอกอย่ำงไร 

และแล้วค�ำตอบที่อำจำรย์ชำวต่ำงชำติตอบกลับมำนั่นก็คือ ภำษำ

อังกฤษ “ไม่มี” ค�าว่า “เกรงใจ” You ชอบ หรือไม่ชอบอะไร ท�ำไมไม่

บอกออกเลยไปเลยตรงๆ ล่ะ…น่ำแปลกใจมั้ยคะ?

ฟังมำถงึตรงนี ้เป็นประโยคทีช่วนคดิอะไรต่อได้อย่ำงมำกมำย 

คนที่ท�ำงำนอยู่ในองค์กรของบริษัทต่ำงชำติน่ำจะพอนึกภำพกันออก 

บำงครัง้ด้วยวฒันธรรมของคนไทย ทีอ่่อนน้อมถ่อมตน ประนีประนอม 

มักจะเกรงใจ ไม่กล้ำปฏิเสธ ไม่กล้ำพูดควำมจริง มันกลับกลำยเป็น

จดุอ่อน ทีก่�ำลงัท�ำลำยควำมก้ำวหน้ำในองค์กร ให้เดนิต่อไปข้ำงหน้ำ

ได้ยำก

บทความโดย Sine Ratcharak

www.sirichaiwatt.com

หยุด “เกรงใจ” หากอยากให้องค์กรพัฒนา

วันก่อน
ได้มีโอกำสพูดคุยกับพี่คนหนึ่งเกี่ยวกับ

เรื่องกำรฝึกภำษำ เน่ืองจำกองค์กรได้

เล็งเห็นประโยชน์ของกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้กับ

พนักงำน เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรติดต่อสื่อสำร โต้ตอบในงำน เพื่อ

ท�ำงำนได้ดีมำกยิ่งขึ้น จึงได้ส่งพนักงำนที่ประเมินแล้วว่ำ มีควำม

จ�ำเป็นที่จะต้องใช้ภำษำในชีวิตประจ�ำวัน แต่ยังคงมี Level ภำษำอยู่

ในเกณฑ์ที่อ่อนด้อย ไปเข้ำคลำสกับเจ้ำของภำษำเพื่อให้สำมำรถ
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คนไทย มักโอนอ่อนผ่อนตามในทุกสถานการณ์ ด้วยค�าว่า 

เกรงใจ

ในขณะที่ชาวต่างชาติ ตรงไปตรงมา ชอบ คือ ชอบ ไม่ คือ ไม่ 

ไม่มีค�าว่า เกรงใจ

และในท่ีสุด ค�าว่าเกรงใจ ดันกลายเป็นจุดอ่อน จุดหนึ่ง ที่

ท�าลายความก้าวหน้าในองค์กร

เคยเจอสถำนกำรณ์แบบนี้บ้ำงไหมคะ? เมื่อมีกำรประชุม

แต่ละคร้ัง จะมีค�ำถำมก่อนกำรปิดประชุมเสมอ “ใครมีอะไรจะถาม 

หรือคอมเม้นท์อีกมั้ย?” สิ่งที่ทุกคนในห้องตอบสนองกลับไปยัง

ค�ำถำมน้ีกค็อื…ควำมเงยีบ แต่เมือ่ประตหู้องประชมุถกูเปิดออก ต่ำง

กไ็ด้ยนิเสยีงวพิำกษ์วจิำรณ์ตำมมำอีกมำกมำย “ท�าไมถงึไม่ท�าอย่าง

นั้น” “ท�าไมถึงไม่ท�าอย่างนี้” “ที่ฟังมาเมื่อกี้ไม่เห็นดีเลย จริงๆ 

น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งมากกว่า” บลำๆๆ เยอะแยะมำกมำย และที่

เลวร้ำยไปกว่ำนัน้ ผ่ำนไปสกัระยะหนึง่ หำกสิง่ทีเ่กดิขึน้ ไม่เป็นไปตำม

สิ่งที่ผู้ Present ได้น�ำเสนอไป หรือไม่ได้เป็นไปตำมที่ได้สรุปในห้อง

ประชุม ประโยคที่จะตำมมำนั่นคือ “นั่นไง!!! เห็นม้ัยล่ะ ฉันว่าแล้ว

เชียว…” กลับไปซ�้ำเติมเค้ำเข้ำไปอีก

เหตกุำรณ์เหล่ำนี ้ส่วนหนึง่เกดิมำจำกควำม “เกรงใจ” ไม่กล้ำ

ท่ีจะวิพำกษ์วิจำรณ์ ไม่กล้าออกความคิดเห็น ว่าชอบ หรือไม่ชอบ 

อำจเป็นเพรำะว่ำ คนที่ Present มีต�ำแหน่งใหญ่กว่ำ หรืออำจเป็น

เพรำะอยำกรักษำน�้ำใจ ไม่อยำกให้เกิดกำรทะเลำะเบำะแว้ง ในอีก

ทำงหนึ่งคือ คิดว่ำเสนอไปก็เท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น เงียบไว้ดีกว่ำ ท้ำย

ที่สุดแล้ว ปัญหำต่ำงๆ ก็ไม่ได้ถูกคลี่คลำยอย่ำงทันท่วงที จึงอำจจะ

กลำยเป็นปัญหำเรื้อรัง ที่อำจจะวนกลับมำเกิดใหม่ได้อีก เพรำะไม่มี

กำรเสนอแนวทำงใหม่ๆ ที่จะท�ำให้ ปัญหำเหล่ำนั้นได้ถูกขจัดออกไป

อย่ำงถำวร แทนที่จะได้ใช้เวลำเพื่อไปคิดค้นหำทำงพัฒนำองค์กรให้

ดียิ่งขึ้น กลับต้องมำนั่งแก้ปัญหำเดิมๆ ที่คำรำคำซังไม่จบไม่สิ้นสักที

องค์กรไม่พัฒนา เพราะไม่กล้า…ปฏิเสธ

ในอีกกรณีหนึ่ง ด้วยนิสัยพื้นฐำนของคนไทย มักจะค่อนข้ำง

รักษำสัมพันธภำพ ถนอมน�้ำใจแบบบัวไม่ให้ช�้ำ น�้ำไม่ให้ขุ่น จึงมัก

จะ “ไม่กล้าปฏเิสธ” ควำมเกรงใจเลยกลำยเป็นหนึง่ในวฒันธรรมของ

องค์กรซะง้ัน ใครเสนออะไรมำก็ “แจ๋วครับพี่ ดีครับท่ำน” เฮละโล 

ท�ำตำมน�้ำกัน เมื่อพลำดขึ้นมำ ก็ดับทั้งองค์กร ในขณะที่คนต่ำงชำติ

จะกล้ำเสนอควำมคิดเห็นมำกกว่ำ หำกเรื่องไหนไม่ดี ไม่เหมำะ 

ไม่ควร เค้ำพร้อมที่จะค้ำน เพื่อที่จะเสนอแนวทำงใหม่ๆ ให้องค์กรได้

พัฒนำไปในทำงที่ดียิ่งขึ้น

คนไทยบำงกลุ่ม ยิ่งเจอคนต่ำงชำติ ก็ยิ่งกลัว อำจจะเป็น

เพรำะด้วยจดุอ่อนทำงด้ำนภำษำในกำรสือ่สำร หรอือำจจะเป็นเพรำะ

เค้ำตัวใหญ่กว่ำเรำก็ไม่รู้ ยิ่งท�ำให้ไม่กล้ำพูด ไม่กล้ำน�ำเสนอ ไม่กล้ำ

ค้ำน บวกกับควำมขี้เกรงใจเป็นทุนเดิม ก็ยิ่งท�ำให้ไปกันใหญ่

อย่ำงไรก็ตำม “ความเกรงใจ” และควำมอ่อนน้อมถ่อมตน

ตำมแบบฉบับของคนไทย ใช่ว่ำจะไม่ดีนะคะ จริงๆ แล้วมันคือเสน่ห์ 

คือควำมน่ำรกัของควำมเป็นคนไทย ทีป่ระเทศอืน่ๆ ต่ำงยกย่องชืน่ชม 

แต่ควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพรำะทุกอย่ำงมี 2 ด้ำน

เสมอ เดีย๋วจะกลำยเป็นว่ำอ่ำนบทควำม บทนีจ้บ จะท�ำให้ผูอ่้ำนกลำย

เป็นคนก้ำวร้ำว เลิกนิสัยเกรงใจคนอื่นซะอย่ำงนั้น กำรเสนอแนวคิด 

กำรชี้ถูกชี้ผิด กำรรับหรือปฏิเสธ ไม่จ�าเป็นต้องแสดงออกมาอย่าง

ดุดัน มนัยังมหีลำยๆ วิธใีนกำรสือ่สำร และแสดงออกมำเช่นกนั เพยีง

แค่เรำกล้ำที่จะพูดในสิ่งที่ควรพูด และท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ เพื่อให้งำน 

และปัญหำต่ำงๆ ได้ถูกปรับปรุง และคลี่คลำย

ทีม่ำเล่ำให้ฟัง กเ็พรำะอยำกให้เหน็ถงึควำมแตกต่ำง ทำงด้ำน

แนวคิด และกำรปฏิบัติ ในบำงสถำนกำรณ์ เรำไม่ควรจะต้องเกรงใจ 

แต่ควรกล้าทีจ่ะปฏบิตั ิและน�ำเสนอในสิง่ทีด่ ีมปีระโยชน์ เพือ่น�ำไปสู่

สิ่งที่ดีกว่ำ กล้ำให้เกิดกำรปฏิบัติในทำงแนวทำงใหม่ๆ เพื่อให้องค์กร

ได้แก้ปัญหำ และพัฒนำไปในทำงที่ดีขึ้นได้

ในอกีทำงหนึง่กค็อื คนในองค์กร กจ็ะต้องกล้ำทีจ่ะเปิดรบักบั

เสียงวิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้อื่นให้มำกขึ้น ไม่ปิดก้ันควำมคิดเห็น ลด

ควำมเป็นอีโก้ลง ลดกำรแบ่งชั้นวรรณะ เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำง

ต�ำแหน่ง จะยิ่งท�ำให้องค์กรเริ่มเข้มแข็ง และสำมำรถพัฒนำได้อย่ำง

รวดเร็วนั่นเองค่ะ TPA
news




