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คำนำสำนักพิมพ์
นึกย้อนไปสมัยเด็กตอนเรียนวาดรูป คงมีทั้งคนที่ชอบวาดรูปและไม่ชอบ 

วาดรูป 

เวลาต้องวาดอะไรสักอย่าง ถึงในมือจะมีดินสออยู่แล้ว เราก็มักรู้สึกว่าขาด 

ยางลบไม่ได้ 

หรือบางทีก็เผลอใช้ยางลบมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว เหลือบขึ้นมองรอบโต๊ะ 

อีกท ี อ้าว มีแต่ขี้ยางลบ

ทำไมเราถึงใช้ยางลบเยอะขนาดนั้นนะ

อาจเพราะคิดว่าต้องวาดออกมาให้เหมือนแบบเป๊ะ  ๆ หรือต้องสวยสุด  ๆ  

ไม่มีที่ติ

อาจเพราะพอเห็นเส้นเบี้ยว ๆ ทีไร เป็นต้องหยิบยางลบขึ้นมาทันที

ขีดเบี้ยวอีกก็ลบอีกไปเรื่อย ๆ จนบางทีกระดาษขาด

เพราะเราพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ

แต่โลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ

หากเราคิดดูดี  ๆจากหลาย  ๆแง่มุม การท่ีเราพยายามทำอะไรให้สมบูรณ์แบบ 

มากจนเกินไปอาจให้ผลเสียมากกว่าผลดีก็ได ้ และถ้าเป็นอย่างนั้น การยอมรับ 

ความไมส่มบรูณแ์บบกน็า่จะเปน็หนทางหนึง่ทีท่ำใหเ้ราเขา้ใจหลายสิง่หลายอยา่ง 

ได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักและรับมือกับความ 

สมบูรณ์แบบที่อยู่ในตัวคุณกันค่ะ

มกราคม 2562



“จงแสวงหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มิใช่ความสมบูรณ์แบบ”

– คิม คอลลินส์

Perfectionism (น.) “ทัศนคติที่ว่า  

สิ่งใดก็ตามที่ไม่สมบูรณ์แบบถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”

ด้วยความที่มีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบ ทำให้ผมรู้ว่าวิธีคิดเช่นนี้มันทั้ง 

บั่นทอนและน่าหงุดหงิดมากแค่ไหน ในหนังสือเล่มนี้ผมจึงอยากให้คำอธิบายที่ 

ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณต้องเห็นด้วยเท่านั้น แต่ยังจะทำให้คุณได้เห็นถึงวิธีรับเอา 

ความไม่สมบูรณ์แบบไว้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต เพราะความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ 

เลวร้าย หากแต่เป็นอิสรภาพ (ขอทำความเข้าใจก่อนว่า “ความสมบูรณ์แบบ”  

ก็ไม่ได้เลวร้ายเช่นกัน  ดูจากคำจำกัดความแล้ว  มันหมายถึงสิ่งที่ดีไร้ที่ติ   

ปัญหาจึงอยู่ตรงที่การยึดติดความสมบูรณ์แบบต่างหาก)          

การยึดติดความสมบูรณ์แบบทำให้คุณหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ไขว่คว้า 

หาโอกาส เอาแตผ่ดัวนัประกนัพรุง่ในการงานตา่ง ๆ คดิวา่ชวีติยำ่แยก่วา่ทีเ่กดิขึน้ 

จริง  ๆ และยังทำให้คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เครียด มันคอยบอกคุณว่า 

สิ่งดี  ๆ  นั้นมันช่างเลวร้าย และไม่สนใจความเป็นไปของสิ่งต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นตาม 

ครรลองธรรมชาติ

เราจะมาพิจารณากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ 

กนัครบั แตก่อ่นทีจ่ะเขา้สูเ่นือ้หาในหนงัสอืเลม่นี ้ ยงัมบีางเรือ่งจากหนงัสอืเลม่แรก 

ของผมที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางสู่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบด้วย

คำนำผู้เขียน



พลังแห่งก้าวเล็กๆ

หนังสือชื่อ  คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ 

เปลี่ยนแปลงนิสัยของคนเราอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพ ทำให้หนังสือ  

 คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ มียอดขายถล่มทลาย และหลายคนนำกลยุทธ์นี้ 

ไปใช้จนเกิดประโยชน์ในชีวิต หลังจากทำยอดขายได้กว่า 45,000 เล่มในสหรัฐ- 

อเมริกาภายในปีแรกที่ตีพิมพ ์ หนังสือเรื่องนี้ก็ยังได้รับการแปลอีกหลายสิบภาษา 

ทั่วโลก

แนวคิดสำคัญใน   คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ ฟังดูน่าขันนิด  ๆ นั่นคือ  

การบังคับตัวเองให้ทำพฤติกรรมในแง่บวกเล็ก ๆน้อย ๆ ที่ (ดูเหมือน) ไม่สำคัญ  

แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทุกวัน ไม่เว้นแม้จะเป็นวันที่ชีวิตบัดซบที่สุด ผม 

จะกล่าวถึงก้าวเล็ก ๆ เป็นระยะ ๆ ไปจนจบเล่ม จึงขอให้คุณจำไว้ว่า ก้าวเล็ก  ๆ  

หมายถึงพฤติกรรมที่เล็กจิ๋วจนล้มเหลวได้ยาก และทำได้ทุกวัน

ตัวอย่างของก้าวเล็ก ๆ ได้แก่ เขียนโค้ดให้ได้หนึ่งบรรทัด อ่านหนังสือให้ได้ 

สองหนา้ เขยีนหนงัสอืใหไ้ดห้า้สบิคำ โทร.หาลกูคา้หนึง่คน (การขาย) เขยีนอเีมล 

หาคนหนึ่งคน (การสร้างเครือข่าย) หรือส่งจดหมายหนึ่งฉบับ รายการกิจวัตร 

เช่นนี้ยังมีในเว็บไซต์ minihabits.com/mini-habit-ideas ซึ่งมีแนวคิดเดียวกัน  

คือ เลือกกิจกรรมที่คุณไม่มีทางทำพลาด ทำไปเรื่อย  ๆ  จนกลายเป็นกิจวัตร  

และต่อยอดไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้น ก้าวเล็ก  ๆ  นี้ไม่ได้จำกัดขนาดของเป้าหมาย  

เพราะเป้าหมายเช่นต้องวิดพื้นให้ได้วันละหนึ่งครั้ง สักวันอาจจะเปลี่ยนไปเป็น 

วิดพื้นวันละห้าสิบครั้งก็ได้ เป้าหมายเล็ก ๆ จะทำให้คุณมั่นใจว่าตัวเองสามารถ 

เริ่มต้นทำสิ่งต่าง ๆ ได้ก็เท่านั้นเอง



ผลลัพธ์อันน่าตื่นเต้นของผมเมื่อทำก้าวเล็กๆ

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้หลังจากเริ่มวิดพื้นวันละหนึ่งครั้งมาได้สองปีกว่า  

จึงอยากแบ่งปันให้ฟังว่า ก้าวเล็ก ๆ ของผมให้ผลลัพธ์ที ่ดีขึ้น เรื่อย ๆ อย่างไรบ้าง

หลังจากวิดพื้นวันละหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่านั้น) เป็นเวลาหกเดือน ผม 

ต่อต้านการออกกำลังกายน้อยลง ผมไปยิมสัปดาห์ละสามวันได้ สามเดือน 

ต่อมาผมเข้ายิมสัปดาห์ละสี่วัน อีกสองเดือนหลังจากนั้นผมก็เข้ายิมสัปดาห์ละ 

หา้วนั ชว่งแรก  ๆสิง่นีเ้หมอืนเปน็สิง่ทีผ่มตอ้งทำใหไ้ด ้ และผมยงัคงออกกำลงักาย 

สัปดาห์ละสามถึงห้าวันเพราะอยากทำจริง ๆ โดยใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงหรือ 

มากกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นเหมือนการรับประทานอาหารเย็น นาน ๆ ที 

ผมอาจจะงดเข้ายิมจากเหตุผลที่ไม่คาดคิดบ้างสักครั้ง เช่น ป่วย หรือบาดเจ็บ 

แต่ถ้าทำได้ ผมจะไม่งดเลย ผมจึงมีรูปร่างที่ดีที่สุดในชีวิต แล้วก็แข็งแรงขึ้น 

เรื่อย ๆ

ไม่นานหลังจากก้าวเล็ก ๆ เรื่องการออกกำลังกายประสบความสำเร็จ ผมก็ 

เริ่มก้าวเล็ก ๆ เรื่องใหม่ คือการอ่านหนังสือให้ได้วันละสองหน้าและเขียนหนังสือ 

วนัละหา้สบิคำ เวลาผา่นไปหนึง่ปกีวา่ ผมกย็งัไมไ่ดเ้พิม่เปา้หมายใหส้งูขึน้หรอก  

เพราะว่าไม่จำเป็น ผมยังอ่านและเขียนหนังสือทุกวันในปริมาณที่แตกต่างกันไป 

แต่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่อง 

ธรรมดาของก้าวเล็ก  ๆ  เช่นนี้อยู่แล้ว การกระทำเพียงเล็กน้อยที่เราทำอย่าง 

สม่ำเสมอ และค่อย ๆ พัฒนาไปในทางที่เกิดประโยชน์ทีละนิดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ 

ที่ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ที่น่าตื่นเต้นต่อจิตใจอีกด้วย ผมมีความมั่นใจ 

มากขึ้นเมื่อต้องเข้าสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผมสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตาม 

ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น รวมถึงการเรียนรู้ที่จะค่อย ๆ ก้าวไปข้างหน้าทีละนิดไม่ว่า 

จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวั่นกลัวใด  ๆ  ก็ตาม ถึงแม้ว่าผมจะมีบุคลิกภาพ 



แบบเก็บตัว (introvert) โดยกำเนิด ซึ่งสามารถใช้ชีวิตสันโดษได้เป็นระยะเวลา 

นาน ๆ และไม่ถนัดพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ (สำหรับคนที่รู้จักการอธิบายลักษณะ 

บุคลิกภาพแบบมายเออร์ส-บริกส์1 ผมจัดอยู่ในกลุ่ม INTP2) ผมเปลี่ยนตัวเอง 

จากคนขี้อายเป็นคนที่เข้าสังคมได้

พื้นที่ปลอดภัย (comfort zone) ของผมกำลังแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง 

ผมรู้สึกสบายใจ (และตั้งใจมากขึ้น) กับสิ่งที่สำคัญต่อตัวเองที่สุด ได้แก่ การ 

ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ  

และเข้าสังคม รูปถ่ายก่อนและหลังช่วยให้เห็นได้ชัดเจนว่าน้ำหนักของผมลดลง 

แตไ่มม่รีปูไหนทีจ่ะชว่ยใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงหลายอยา่งภายในจติใจทีเ่กดิขึน้ 

เมื่อฝึกทำก้าวเล็ก  ๆ  เป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีได้ ก้าวเล็ก  ๆ  ต่างจากโปรแกรม 

พัฒนาตนเองอื่น ๆ ที่ใช้ระยะเวลาเพียงสามสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนตรงที่กลยุทธ์นี้ 

ทำให้การใช้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลา 

สองปีโดยไม่มีอะไรผิดพลาดเลย

ผมพัฒนาตัวเองในช่วงสองสามปีล่าสุดได้มากกว่าช่วงสิบปีก่อนเสียอีก  

เป็นเพราะก้าวเล็ก  ๆ  ส่งผลหลายระดับต่อการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวหน้า และ 

คนที่ลองใช้วิธีนี้ก็ไม่ค่อยล้มเหลวเท่าใดนัก

หนังสือเล่มน้ีเก่ียวโยงกับหนังสือ   คิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ อยู่หลายอย่าง  

แตส่ิง่ทีเ่นน้ไมใ่ชเ่รือ่งการสรา้งกจิวตัรเสยีทเีดยีว สาระสำคญัในเลม่นีค้อื วธิแีกไ้ข 

ปัญหาการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่แพร่หลายเป็นวงกว้างอย่างตรงจุด

1  Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) แบบทดสอบทางจติวทิยาเพือ่จำแนกบคุลกิภาพของมนษุย ์
จากการรับรู้โลกและการตัดสินใจ

2  Introversion, iNtuition, Thinking, Perceiving



จากก้าวเล็กๆ	สู่การเลิกยึดติด
ความสมบูรณ์แบบ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าก้าวเล็ก  ๆ  ทำให้ผมกลายเป็นคนที่ยอมรับ 

ความไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร มีวันหนึ่งผมต้องไปร้านขายของชำ ส่วนยิมอยู่ 

ถัดจากร้านนั้น วันนั้นผมอยากออกกำลังกาย แต่มีปัญหาอยู่สองข้อ หนึ่ง ผม 

ไม่ได้สวมชุดออกกำลังกายมา ผมจะดูผิดที่ผิดทางในยิมและอาจออกกำลังกาย 

ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ ทั้งไม่สบายตัวจริง ๆ และไม่สบายใจจากสายตาคนอื่น  ๆ  

สอง กระดูกนิ้วผมร้าว ท่าออกกำลังกายส่วนใหญ่ที่ผมทำมีแต่ต้องจับบาร์เบลล์ 

ยกน้ำหนัก ซึ่งถ้านิ้วเจ็บอยู่ผมจะทำได้ไม่ดี ทุกอย่างที่พูดมาเป็นข้ออ้างสุดแจ๋ว 

ทั้งนั้น

ถ้าเป็นเม่ือก่อนก็จะเกิดสถานการณ์แบบเดิม  ๆ คือ “ไว้ออกกำลังกายคราวหลัง 

แล้วกัน” แต่ผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมรู้ดีว่าการออกกำลังกายในสถานการณ์เช่นนี ้

คงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ แต่ความจริงก็คือ การออกกำลังกายได้ทุกครั้ง 

ที่มีโอกาสนั้นเป็นความคิดที่ดี ด้วยความเข้าใจนี้ ผมจึงออกกำลังกายแม้จะไม่ 

สมบูรณ์แบบ ทั้งย่อเข่า ยันตัวบริหารท้องแขน และยกเวทบริหารกล้ามอก  

การที่ผมยอมรับการออกกำลังกายที่  “ไม่น่าประทับใจ” เกิดเป็นผลลัพธ์ในการ 

ออกกำลังกายท่ีมีคุณภาพ แม้ว่าสถานการณ์จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม (หมายเหตุ :  

ท่าย่อเข่าโหดมาก)

คนที่รักความสมบูรณ์แบบในตัวผมมองเห็นเหตุผลหนักแน่นที่จะไม่ไปยิมถึง 

สองข้อ ส่วน คนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ  ในตัวผมมองเห็นโอกาสสำหรับ 

การพัฒนาเล็ก ๆ และผมก็คว้าไว้ สิ่งที่หลายคนไม่ได้นึกถึงคือ ชีวิตเราประกอบ 

ขึ้นมาจากการตัดสินใจเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เช่นนี้ เราคิดแต่ว่าการตัดสินใจเรื่อง 

ใหญ่ ๆ เช่น “ฉันจะลดน้ำหนัก” หรือ “ฉันตัดสินใจจะเขียนหนังสือ” เป็นสิ่งที่ 

สำคัญที่สุด เพียงเพราะเวลาทำสำเร็จมันเห็นผลได้ชัดเจนกว่า แต่เมื่อมองย้อน 



กลับไปในชีวิตของคุณ และนึกถึงช่วงเวลาเล็ก  ๆ  หลายพันครั้งซึ่งคุณมีโอกาส 

ลงมือทำสิ่งที่อาจทำให้คุณเก่งขึ้นในตอนนี้ได้ ก็จะเห็นว่าการตัดสินใจเรื่องเล็ก ๆ 

ในแต่ละวัน (รวมทั้งสิ่งที่เราละเลย) ต่างหากที่ก่อร่างสร้างชีวิตของเราขึ้นมา

เพื่อสานต่อการเปลี่ยนแปลงจากก้าวเล็ก  ๆ  ไปสู่การยอมรับความ 

ไม่สมบูรณ์แบบ เราจะมาเจาะลึกลงไปสู่จุดเชื่อมโยงที่มีร่วมกัน ก้าวเล็ก ๆ คือ 

เครื่องมือประจำตัวของคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ มันเล็กจิ๋วเกินกว่า 

จะทำให้คนรักความสมบูรณ์แบบรู้สึกปลาบปลื้ม และไม่ได้ท้าทายมากพอที่จะ 

ทำให้พวกเขาอยากลอง ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงนำวิธีแก้ปัญหาซึ่งมีก้าวเล็ก ๆ  

เป็นพื้นฐานมาใช้ร่วมด้วยมากมาย

คุณก็รู้ดีว่าตัวเองรักความสมบูรณ์แบบ

ในการหาขอ้มลูเพือ่เขยีนหนงัสอื ผมมกัจะดจูากรวีวิของหนงัสอืทีใ่กลเ้คยีงกนั  

โดยเฉพาะรีวิวที่ให้คะแนนสามดาวลงไป คำวิจารณ์ทำให้เห็นชัดเจนว่าผู้อ่าน 

อยากให้หนังสือเป็นอย่างไรหรือมีอะไรบ้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดของ 

ผู้เขียนเสมอไป แต่มันช่วยให้เข้าใจว่าลึก ๆ แล้ว สิ่งอื่น ที่ผู้อ่านแสวงหาคืออะไร

ผู้อ่านดูจะผิดหวังจากหนังสือที่เกี่ยวกับปัญหาการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

ในจุดเดียวกัน นั่นคือ ผู้เขียนใช้เวลาอธิบายสัญญาณที่บอกว่าคนอ่านเป็นคน 

รักความสมบูรณ์แบบมากเกินไป ไม่ได้มุ่งเน้นไปยังวิธี แก้ ปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

อย่างเพียงพอ ผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ท่ีประสบปัญหาการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

รูต้วัอยูแ่ลว้วา่ตวัเองเปน็คนแบบนี ้ (การซือ้หนงัสอืแนวนีม้าอา่นกถ็อืเปน็สญัญาณ 

บ่งบอกที่ดี) ถึงอย่างนั้นเราก็ยังต้องสนใจและควรทำความเข้าใจใน  ประเด็น 

เรื่องการยดึติดความสมบูรณแ์บบ เพราะหากจะแกป้ัญหาเราต้องเข้าใจมันอยา่ง 

ทะลุปรุโปร่งเสียก่อน และปัญหานี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อน



จากการค้นคว้า ผมพบหนังสือที่เกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่สองแบบ แบบแรก 

คือหนังสือที่เล่นกับอารมณ์ของคุณเหมือนเล่นฮาร์ป พยายาม  หลอกล่อ  คุณ 

ให้เลิกยึดติดความสมบูรณ์แบบ  อีกแบบหนึ่งคือหนังสือที่ขับเคลื่อนด้วย 

วทิยาศาสตร ์ ซึง่โถมขอ้มลูใสค่ณุจนกระทัง่คณุตดัสนิใจไดว้า่ การเปน็คนรกัความ 

สมบูรณ์แบบอย่างเดิมดูจะสนุกกว่าทนอ่านหนังสือให้จบ หนังสือเล่มที่ดี  ๆ  

จะผสมสองวธิกีารเขา้ดว้ยกนั แตผ่มไมเ่จอเลม่ไหนทีน่ำเสนอทางออกทีถ่กูตอ้งเลย  

ดังนั้นเป้าหมายของผมในการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับงานทุกชิ้นที่ผม 

สร้างสรรค์ข้ึนมา น่ันคือ ค้นหาจุดตัดระหว่างความบันเทิงกับความรู้ ส่ิงท่ีใช้ได้จริง 

กับจินตนาการ และเหนือสิ่งอื่นใดคือ สร้างคู่มือที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

อย่างยั่งยืน

ผมพยายามทำหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์แบบ

คู่มือการเดินทางสู่การยอมรับ
ความไม่สมบูรณ์แบบ

สิ่งสำคัญที่สุดในโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้คือ วิธีแก้ไขปัญหาและการนำ 

ไปใช้ทั้งหมดจะอยู่ในบทสุดท้าย 9 บทแรกพูดถึงกรอบความคิดโดยละเอียดเพื่อ 

ทำความเข้าใจการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ และบทสุดท้ายผมได้รวบรวม  

จดัหมวดหมู ่ และสรปุวธิแีกไ้ขปญัหาทีท่ำไดจ้รงิ เพือ่ใหผู้อ้า่นนำไปใชแ้ละนำไป 

อ้างอิงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ผมอยากเตือนคุณก่อนว่า ส่วนแรก ๆ ของหนังสืออาจดูสะเปะสะปะ ไม่มี 

คำแนะนำที่ใช้ได้จริงสำหรับคุณ แต่ที่ผมวางโครงสร้างไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้คุณ 

เพลิดเพลินกับเนื้อหาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าต้องคอยจดจำวิธีแก้ปัญหา หรือ 

สงสัยว่าจะปรับใช้กับชีวิตของคุณได้อย่างไร คุณจะได้พบกับคำแนะนำบางส่วน 

ก่อนถึงบทสุดท้าย แต่ผมจะไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดจนกว่าจะถึงตอนท้าย



โครงสร้างแบบนี้สมเหตุสมผล เพราะการทำความเข้าใจและการนำไปใช้ 

เปน็กระบวนการทีแ่ยกจากกนั ขัน้ตอนแรกคอืเราตอ้งเขา้ใจและมองเหน็ภาพรวม 

ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถแปลงความเข้าใจในภาพรวมไปปรับใช้ได้

และนี่คือการเดินทางแต่ละก้าวสู่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ

บทที ่ 1 : ในบทนำ เราจะตรวจสอบวา่การยดึตดิความสมบรูณแ์บบคอือะไร  

ส่งผลอย่างไร ทำไมจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น และมีผลอะไรต่อเรา

บทที ่ 2 : เราจะเจาะลึกเข้าไปในความคิดของคนรักความสมบูรณ์แบบเพื่อ 

หารูปแบบการคิดโดยทั่วไป และเหตุผลแฝงที่ทำให้ผู้คนมีนิสัยเช่นนี้

บทที่ 3 : เราจะสำรวจผลเสียของการยึดติดความสมบูรณ์แบบเพื่อบอก 

เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

บทที่ 4 : ถึงตรงนี้ เราจะมาดูกันว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเป็น 

อย่างไร และมันมอบอิสระอย่างที่ทุกคนโหยหาได้อย่างไร จากนั้นเราจะมา 

ทำความเข้าใจกันว่า ทำไมเราจึงเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบ และทำไมเราถึง 

ควรจะเป็นคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบมากกว่า บทนี้จะจบด้วยวิธีแก้ไข 

ปัญหาทั่วไปสำหรับคนรักความสมบูรณ์แบบ

บทที่ 5  -  9 : การยึดติดความสมบูรณ์แบบเป็นกรอบความคิดที่ใหญ่และ 

แตกแขนงออกไป จึงต้องมีการแจกแจงวิธีแก้ไขปัญหาแต่ละจุด การยึดติด 

ความสมบูรณ์แบบทั้ง 5 ประเภทจะถูกชำแหละทีละประเภทพร้อมแนวคิดวิธี 

ก้าวข้ามมันไปให้ได้ การปรับวิธีคิดแบบคนไม่ยึดติดความสมบูรณ์แบบสามารถ 

ช่วยได้ และเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงกล่าวถึงในบทที่ 4 – แต่การวางกฎเพื่อ 

สรา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึ้นไปในทางทีด่กีวา่เดมินัน้ คณุอาจจะตอ้งพุง่เป้า 

ไปยังการยึดติดความสมบูรณ์แบบบางประเภท (หรือหลายประเภท) ที่คุณเป็น  

ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาที่ปรับจนเหมาะสม คำแนะนำอย่างมีเป้าหมายส่งผลดีกว่า 



การพูดว่า “เลิกพยายามทำตัวสมบูรณ์แบบซะที”

บทที่ 10 : สำหรับส่วนท้าย เราจะแปลงบทสรุปทั้งหมดในหนังสือไปสู่วิธ ี

แก้ไขปัญหา โดยใช้ก้าวเล็ก  ๆ  ที่นำไปใช้ได้จริง และที่สำคัญที่สุดคือ สรุป 

กรอบความคิดเพื่อหลอมรวมสิ่งต่าง  ๆ  เข้าไปในชีวิตโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกครอบงำ  

โดยเฉพาะสำหรับคนรักความสมบูรณ์แบบที่มักจะดิ้นรนทำตามคำแนะนำดี  ๆ 

เพราะอยากจะทำทุกอย่างให้สำเร็จในทันที

ในหนังสือหลาย  ๆ  เล่ม คุณอาจจะได้คำแนะนำดี  ๆ  ถึง 300 ข้อ โดยที่ 

ทกุอยา่งกระจดักระจายไมเ่ปน็ระบบ แลว้ปลอ่ยใหค้ณุสงสยัวา่จะนำ 300 ขอ้นัน้ 

มาปรับใช้ในชีวิตจริงภายในชั่วข้ามคืนได้อย่างไร คำใบ้ก็คือ ไม่สำเร็จหรอก 

ครับ! การปรับใช้คำแนะนำเพื่อความสำเร็จเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการเติบโต  

เพราะเรามักจะมีสิ่งที่อยากทำมากกว่าสิ่งที่เราทำได้จริง ดังนั้นผมจึงคิดว่า 

บทสุดท้ายและโครงสร้างของหนังสือจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ผมจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณอ่านแล้วง่วง แต่ถ้าผมล้มเหลว ยังไงก็มี 

กาแฟอยู่น่า



“เพอร์เฟ็กชั่นนิสต์” เราเชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของคนที่ต้องการความ 

สมบูรณ์แบบอยู่ในตัว เราอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด และ 

เหน็วา่ “ความสมบรูณแ์บบ” คอืคณุสมบตัหินึง่ทีม่นษุยท์กุคนพงึมี แตเ่หรยีญยงัมี 

สองด้าน ทำไมความสมบูรณ์แบบจะมีสองด้านไม่ได้ล่ะ หนังสือเล่มนี้ท้าทาย 

การรับรู้ของเรามาก เหตุใดคุณสมบัติที่ทุกคนคิดว่าดีอย่างความสมบูรณ์แบบ  

การคดิไตรต่รอง ความเอาใจใส ่ เชน่นีจ้ะสง่ผลเสยีตอ่ความกา้วหนา้ของพวกเรา 

ได้ล่ะ 

ทั้งตัวผู้เขียน ผู้แปล และทางสำนักพิมพ์คาดหวังว่า หลังจากคุณผู้อ่านได้ 

อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว นิสัยรักความสมบูรณ์แบบในตัวคุณจะลดลง ให้ลอง 

คิดดูว่า สิ่งใดที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นน่าเลื่อมใส เพราะเขาประสบ 

ความสำเร็จหรือ เขาสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างหรือ หรือเป็นเพราะว่าเขา 

ก็เป็นมนุษย์ที่มีความไม่สมบูรณ์แบบ มีจุดบกพร่อง เคยทำพลาด มีอดีตที่ 

ไม่สวยงาม เช่นเดียวกับเราทุกคน แต่พวกเขามาอยู่จุดนี้ได้เพราะเขาโอบกอด 

ความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเขาไว้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกที่ไม่มีความ 

สมบูรณ์แบบ ดังนั้น เรามาสรรเสริญความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเรากันดีกว่า 

	 หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ หากมีคนพูดกับคุณว่า “พี่เป็นเพอร์เฟ็ก- 

ชั่นนิสต์” มุมมองของคำสวยงามที่  (เหมือนจะ)  สมบูรณ์แบบนี้ของคุณจะ 

เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

คำนำผู้แปล
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บทที ่1

“การเป็นตัวเองในโลกที่พยายามทำให้เราเป็นคนอื่นอยู่ร่ำไป
คือความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุด”

– ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน

“เวลาคนญี่ปุ่นซ่อมสิ่งของที่แตก เขาซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย 
ให้ดีขึ้นด้วยการเติมทองคำลงไปตรงรอยแตก  

เพราะเชื่อว่าเมื่อบางสิ่งเกิดความเสียหายรุนแรงจนมีภูมิหลัง  
มันจะงดงามยิ่งขึ้น”

– บาร์บารา บลูม

บทนำ
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คนรักความสมบูรณ์แบบที่ใช้การได้

เมื่อดูจากความหมายที่ถูกต้อง ตรงตามทฤษฎี และตรงตาม 

ตัวอักษรมากที่สุด คนรักความสมบูรณ์แบบโดยเนื้อแท้เป็นคนที่ล้มเหลว 

ในโลกความจริง แต่ถ้าตอนนี้คุณกำลังยกมือและพยักหน้า ก็เป็นไปได้ว่า 

คุณอาจจะมองเกินจริงไปหน่อย เพราะพวกเราส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนรัก 

ความสมบูรณ์แบบที่ใช้การได้กันทั้งนั้น แต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เท่าไหร่

•	 คุณเคยลำบากใจเวลาต้องตัดสินใจหรือเปล่า  - นี่เป็นการยึดติด 

ความสมบูรณ์แบบ

•	 คุณเคยถูกสถานการณ์รอบตัวบีบให้ยอมจำนนหรือเปล่า  - นี่เป็น 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบ

•	 คุณเคยผัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่า  -  นี่ เป็นการยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบ

•	 คุณเครียดง่ายหรือเปล่า - นี่ (เป็นไปได้ว่าจะ) เป็นการยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบ

•	 คุณมีความเคารพตัวเองต่ำหรือเปล่า  -  นี่เป็นการยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบ
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การยดึตดิความสมบรูณแ์บบสง่ผลใหเ้กดิปญัหาทางจติใจบางประการ 

ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เพราะมันทำให้ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบน่าเบื่อ น่ากลัว 

และเหมือนสิ่งกีดขวางที่ก้าวข้ามไปไม่ได้ คนรักความสมบูรณ์แบบอาจจะ 

แล่นพล่านอย่างไร้การควบคุม หรือถูกแช่แข็งอยู่ตรงกลางระหว่างความ 

ปรารถนากบัความเปน็จรงิ ซึง่บัน่ทอนความสามารถของคนเราในการพฒันา 

ไปข้างหน้าและรื่นรมย์กับชีวิต มีเพียงคนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ 

เท่านั้นที่ทนต่อความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมชาติของโลกได้

น่าดีใจตรงที่ว่า การยึดติดความสมบูรณ์แบบไม่ใช่นิสัยที่ติดถาวร  

เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพียงแต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องเท่านั้น  

เราต้องสำรวจต้นตอของปัญหากันก่อนจึงจะพบกลยุทธ์ที่ใช่
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“ฉันรักความสมบูรณ์แบบจังเลย”

เราล้วนเคยพูดหรือเคยได้ยินคนอื่นพูดว่า “ฉันรักความสมบูรณ์แบบ 

จังเลย” กันมาบ้างแล้ว คุณเคยสังเกตไหมว่า เราพูดประโยคนี้ออกมาในแง่ 

ที่มันเป็นข้อบกพร่องก็จริง แต่เราก็ยังแอบภูมิใจกับสิ่งนี้อยู่เล็ก ๆ พูดพลาง 

ยิ้มและหัวเราะไปตามปกติ โดยมากแล้วมันมีภาพว่าเป็น “ข้อบกพร่องเชิง 

บวก” จงึกลายเปน็คำตอบยอดฮติของคำถามสมัภาษณท์ีแ่สนจะไรป้ระโยชน ์

ว่า “ข้อเสียที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไร”

คนรักความสมบูรณ์แบบอยากจะแสดงออก มีรูปลักษณ์ และ/หรือ 

รู้สึกว่าตนเองสมบูรณ์แบบ ในระดับผิวเผินดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ  

แต่หากตรวจสอบความหมายโดยนัยที่แท้จริงของคำว่า perfectionist อย่าง 

ละเอียดกลับไม่เป็นแบบนั้น เมื่อเติม ism ต่อท้ายคำว่า perfection และ  

imperfection เพื่อเปลี่ยนคำนามให้กลายเป็นแนวคิด ความหมายโดยนัย 

ตามรากศัพท์กลับกลายเป็นตรงกันข้าม การยึดติดความสมบูรณ์แบบนั้น 

ไร้ซึ่งเหตุผล ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง คับแคบ และถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิตได้  

(ตัวอย่างเช่น โรคอะนอเร็กเซีย3 และโรคซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย) ซึ่งห่างไกล 

จากคำว่าสมบูรณ์แบบนัก

ถ้าเรารู้ซึ้งถึงพลังทำลายล้างของการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่มีผล 

ตอ่มนษุยชาตแิบบเตม็ ๆ แลว้ เราจะไมรู่ส้กึอยากหรอืแมแ้ตจ่ะมคีวามสขุทีไ่ด้ 

แปะป้ายบอกว่าตัวเองเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบอีกแน่นอน ผมจะไม่ใช้ 

เรือ่งนีต้ดัสนิใคร เพราะเราทกุคนลว้นมนีสิยัรกัความสมบรูณแ์บบในบางเรือ่ง 

อยู่แล้ว แต่ประโยคที่ว่า  “ฉันรักความสมบูรณ์แบบจังเลย” แท้จริงแล้ว 

เป็นบาดแผลเหวอะหวะในคราบของสิ่งที่ดูสวยงามต่างหาก

3 Anorexia Nervosa ความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและอารมณ์ ผู้ป่วยจะ 
หมกมุ่นกับทัศนคติต่อรูปร่างของตัวเองว่ามีน้ำหนักเกิน แม้ว่าจะผอมมากแล้วก็ตาม



6 สำเร็จได้  ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ

ตรงนี้แหละสำคัญ รู้ไหมครับว่าทำไม เป็นเพราะว่าถึงแม้คุณจะ 

มองเห็นอิสรภาพและพลังของการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหลังจาก 

อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว มันก็อาจยังไม่พอ ถ้าคุณตีกรอบให้คำว่าการ 

ยึดติดความสมบูรณ์แบบเสียใหม่ว่ามันบั่นทอนชีวิตและเป็นแนวคิด 

ที่ด้อยไม่ได้ ภาพลวงที่ว่าแนวคิดนี้สำคัญจะตามไปขัดขวางการ 

เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่คุณปรารถนา

การยดึตดิความสมบรูณแ์บบกอ่ใหเ้กดิปญัหาสาหสัอืน่ ๆ ซึง่เรามกัจะ 

วิเคราะห์กันไปว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น เช่น การยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบเป็นสาเหตุหลักของโรคซึมเศร้า ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้ 

อย่างเช่นอาการเสพติด

ภาพตัวอย่างที่ชัดเจนของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ  ได้แก่  

โรคอะนอเร็กเซีย ซึ่งเป็นโรคทางจิตใจที่อันตรายและรักษาได้ยากที่สุดอีก 

โรคหนึ่ง เกิดจากการที่ผู้ป่วยปรารถนาว่าจะต้องมีน้ำหนักหรือรูปลักษณ์ที่  

“สมบูรณแ์บบ” คณุอาจเหน็วา่โดยรวมแลว้หนงัสอืเลม่นีจ้ะเบา ๆ สนกุสนาน  

แต่ในเมื่อหนังสือหลายเล่มได้ทำให้การยึดติดความสมบูรณ์แบบกลายเป็น 

เรือ่งเลก็มามากเกนิไปแลว้ ผมจงึตอ้งพดูถงึมนัอยา่งนี ้ เราตอ้งหยดุความรูส้กึ 

ที่ว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบน่าดึงดูดอยู่ลึก ๆ ให้ได้ก่อนจึงจะเป็นอิสระ 

จากมันได้

การยึดติดความสมบูรณ์แบบคือสิ่งหลอกลวง จอมปลอม และเป็น 

แนวคิดที่เลวร้ายที่สุดซึ่งคุณเลือกตัดทิ้งไปจากชีวิตได้ กลับกัน การยอมรับ 

ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นของจริง มันเลอค่า...ห้าดาว...ยอดเยี่ยมที่สุด  

เมื่อคุณอ่านไปเรื่อย ๆ ลองพัฒนาความสัมพันธ์ทางใจกับคำนี้ดู บางทีคุณ 

อาจจะเริ่มพูดว่า “ฉันรักความไม่สมบูรณ์แบบ จังเลย!” บ้างก็ได้
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วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการยึดติด
ความสมบูรณ์แบบ

ก่อนจะบอกวิธีที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่ยอมรับ 

ความไม่สมบูรณ์แบบ จำเป็นจะต้องคลายปมเร่ืองการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

และพิจารณาองค์ประกอบของมันทีละส่วนก่อน การรู้ว่ารถยนต์คืออะไร  

ทำอะไรไดบ้า้ง กไ็มไ่ดห้มายความวา่คณุจะสามารถสรา้งรถยนตข์ึน้มาใหมไ่ด ้ 

การรู้ว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบคืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ก็ไม่ได้ 

หมายความว่าคุณจะรู้วิธีควบคุมมันเช่นกัน นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราจำเป็น 

ต้องพิจารณาลงลึกถึงรายละเอียด

มีพื้นฐานความรู้ดี  ๆ  เพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจการยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ปัญหาที่เหลือก็คือ เรายังขาดความคิดเห็นของคน 

ส่วนใหญ่ว่าจริง ๆ แล้ววิธีการผ่าและชำแหละการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

ทำอย่างไร (ตามที่คุณจะได้เห็นต่อไป)

งานวิจัยเกี่ยวกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบ

เมื่อปี  ค.ศ. 1990 ศาสตราจารย์แรนดี ฟรอสต์ ได้พัฒนามาตรวัด 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบหลายมิติฉบับฟรอสต์ (Frost Multidimensional  

Perfectionism Scale หรือ FMPS) ขึ้น การยึดติดความสมบูรณ์แบบ  

6 ประเภทมีอักษรย่อดังนี้

•	ความกังวลต่อความผิดพลาด (Concern over Mistakes หรือ  

CM)

•	การตั้งมาตรฐานส่วนตัว (Personal Standards หรือ PS)

•	การรับรู้ความคาดหวังจากพ่อแม่ (Parental Expectations หรือ  

PE)
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•	การรับรู้การตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์ของพ่อแม่ (Parental Criticism  

หรือ PC)

•	ความสงสัยในการกระทำ (Doubts about Actions หรือ DA)

•	ความเป็นคนมีระเบียบชอบจัดการ (Organization หรือ OR)

(ในปี ค.ศ. 1998 ศาสตราจารย์โยอาคิม สโตเบอร์ เสนอว่า มาตรวัดน้ี 

สามารถลดทอนลงได ้ จึงตัดให้เหลือแค ่ 4 ประเภท แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว ้

วา่ ผลการศกึษาบางอยา่ง “อาจจะแสดงใหเ้หน็วา่ประเภทยอ่ยทีอ่ยูใ่น FMPS 

แบบดั้งเดิมนั้นชี้วัดได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ อย่างน้อยก็ภายในกลุ่ม 

ตัวอย่างทางคลินิกที่ทำการศึกษา)

ค.ศ. 1991 ฮิววิตต์และกอร์ดอน เฟลตต์ เสนอมาตรวัดการยึดติด 

ความสมบูรณ์แบบหลายมิติ (Multidimensional Perfectionism Scale)  

ประกอบด้วยการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 45 อย่างซึ่งจัดหมวดหมู่ตาม 

แหล่งกำเนิด ดังนี้

•	เกดิจากการยดึตดิความสมบรูณแ์บบในตนเอง “มมีาตรฐานทีไ่มไ่ด ้

อยู่บนพื้นฐานความจริงและแรงจูงใจอันสมบูรณ์แบบในตนเอง”

•	เกิดจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบในบุคคลอื่น “มีมาตรฐานที่ 

ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงและแรงจูงใจอันสมบูรณ์แบบในผู้อื่น”

•	เกิดจากการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด 

หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม “มีความเชื่อว่าบุคคลอื่นคาดหวังว่าตัวฉันจะต้อง 

สมบูรณ์แบบ”

จะเกดิอะไรขึน้หากมใีครสกัคนรวมเอารปูแบบทัง้หมดนีเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั  

ในปี  ค.ศ.  2004 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอปพาเลเชียนสเตท 

นำมาตรวัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบทั้ง 2 มาตรวัดมาวิเคราะห์ จัดการ 

ศึกษาวิจัยขึ้นใหม่ แล้วสร้างมาตรวัดรูปแบบใหม่เป็นการยึดติดความ 
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สมบูรณ์แบบ 8 อย่างต่อไปนี้ภายใต้สองหมวดหลัก คือ

การยึดติดความสมบูรณ์แบบท่ีเกิดจากการควบคุมตนเอง (Conscientious  

Perfectionism)

•	ความเป็นคนมีระเบียบชอบจัดการ (Organization)

•	การแสวงหาความยอดเยี่ยม (Striving for excellence)

•	ความเจ้าแผนการ (Planfulness)

•	การวางมาตรฐานสำหรับผู้อ่ืนไว้สูง (High standards for others)

การยึดติดความสมบูรณ์แบบท่ีเกิดจากการประเมินค่าตนเอง (Self- 

Evaluative Perfectionism)

•	ความกังวลต่อความผิดพลาด (Concern over mistakes)

•	ความต้องการการยอมรับ (Need for approval)

•	การรับรู้ความกดดันจากพ่อแม ่ (Perceived parental pressure)

•	การหมกมุ่นครุ่นคิด (Rumination)

นี่คือกิ่งก้านที่ซับซ้อนของแนวคิดจากคำเพียงหนึ่งคำ คุณคงรู้สึกได้ 

ว่าไม่มีมาตรวัดไหนตีกรอบความคิดให้กับการยึดติดความสมบูรณ์แบบได้ 

ครบถ้วนท้ังหมด บรรดานักวิจัยได้สร้างรูปแบบของการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

โดยมุ่งไปที่การอธิบายความหมายของคำและปัญหาที่เกิดขึ้น มากกว่าการ 

หาวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลนี้เป็นฐาน ซึ่งผมไม่ได้จะวิพากษ์วิจารณ์อะไร 

เพราะวัตถุประสงค์ของเขาไม่ใช่หาวิธีแก้ไข หากแต่ต้องการบอกว่า “นี่คือ 

สิ่งที่เราค้นพบ” เท่านั้นเอง

เราจะไม่ลงไปถกกันถึงขั้นว่า ในเชิงเทคนิคแล้วการยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรหรือไม่เป็นอย่างไร เราอยู่ตรงนี้  เพื่อหาวิธีแก้ไข 

ปัญหา ต่างหาก คำถามที่ผมสนใจ (เสมอ) ก็คือ “เรานำข้อมูลนี้มาใช้อย่าง 
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มีเหตุผลที่สุดได้อย่างไรบ้าง”

ผมจึงวิเคราะห์และล้อมกรอบสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นการยึดติดความ 

สมบรูณแ์บบใหแ้คบลง เหลอื 5 อยา่งหลกั ๆ ตาม “แกน่” ของกรอบความคดิ  

และมันจะ  “ซ่อมได้” อย่างไร เมื่อเราจะเริ่มรัวหมัดที่ไม่สมบูรณ์แบบเข้าใส่ 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบ นี่คือเป้าหมายของเรา (ผมเรียงลำดับตามบท 

ในหนังสือเล่มนี ้ ต่อด้วยแหล่งที่มาในวงเล็บ)

•	ความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริง (ผมเติมเอง)

•	การหมกมุ่นครุ่นคิด (ฮิลล์)

•	ความต้องการการยอมรับ (ฮิลล์)

•	ความกังวลต่อความผิดพลาด (ฟรอสต์)

•	ความสงสัยในการกระทำ (ฟรอสต์)

ผมตัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบประเภทที่  “ดี” อย่างเช่น การ 

แสวงหาความยอดเยี่ยม และการจัดการอย่างมีระบบทิ้งไป เพราะมันไม่ใช่ 

ปญัหา จงึไมจ่ำเปน็ตอ้งแกไ้ข และโดยสว่นตวัแลว้ ผมไมไ่ดจ้ดัประเภทมนั 

ว่าเป็นการยึดติดความสมบูรณ์แบบด้วยซ้ำ ไว้เราค่อยพูดถึงกันทีหลัง

การยึดติดความสมบูรณ์แบบบางประเภทถูกตัดออกเพื่อให้ง่ายขึ้น 

และเป็นเอกภาพ เช่น การยึดติดความสมบูรณ์แบบที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่  

ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงและความ 

ต้องการการยอมรับนั่นเอง วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ต่างกัน แม้ว่าจะเป็น 

ปัญหาที่เกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือจากคนอื่น ทีนี้เรามาดูความคิดของ 

เหล่าคนรักความสมบูรณ์แบบกันดีกว่า ว่าเราจะพบคำตอบของคำถามที่ว่า 

ทำไมหลายคนจึงมีแนวคิดเช่นนี้หรือไม่
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บทที ่2

“หากคุณแสวงหาความสมบูรณ์แบบ  
คุณจะไม่มีวันพอใจกับอะไรทั้งสิ้น”

– เลโอ ตอลสตอย  
 
 
 

จิตใจของคนรัก
ความสมบูรณ์แบบ
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มาตรฐานของนิสัย
รักความสมบูรณ์แบบมี 3  ด้าน

การยดึติดความสมบรูณแ์บบกเ็หมือนกบัไอศกรีม คุณสามารถเลือก 

ลิ้มลองได้หลายรสชาติ แต่อย่างไรส่วนผสมหลักก็ยังคงเป็นนมและน้ำตาล 

อยู่ดี ในขณะที่การยึดติดความสมบูรณ์แบบเป็นคำที่นิยามให้ชัดเจนครบ 

ทุกแง่มุมได้ยาก แต่เราก็พอจะพูดถึงลักษณะโดยทั่วไปของมันได้ ในบทนี้ 

เราจะมาวิเคราะห์การยึดติดความสมบูรณ์แบบอย่างกว้าง ๆ กันครับ 

มาตรฐานของการยดึตดิความสมบรูณแ์บบม ี 3 ดา้น นัน่คอื สภาพ 

แวดล้อม คุณภาพ และปริมาณ 

สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบด้านนี้ทำให้เราลงมือทำบางอย่างได้ 

น้อยลง ผมจะยกตัวอย่างเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจำแนกเป็นอะไรได้บ้าง 

1. สถานที่ : โดยธรรมชาติแล้วสถานที่ที่เราอยู่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ที่เราทำ หากคนคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในการออกกำลังกาย  

ถงึอยา่งไรเขากจ็ะหาวธิอีอกกำลงักายใหไ้ด ้ ไมว่า่จะเปน็ในโบสถ ์ งานปารต์ี ้ 

หรือระหว่างทริปขับรถเที่ยว ทุกที่ที่ว่านี้คือสถานที่ที่เราไม่คาดคิดมาก่อน 

วา่จะสามารถออกกำลงักายได ้ แตม่นักไ็มย่ากเกนิไป ในรถคณุจะวางมอืลง 

ข้างลำตัวแล้วออกแรงยกตัวเองขึ้นมา จะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง จะยกเข่า 

ขึ้นลงบนที่นั่งก็ได้ และถ้าปลดเข็มขัดนิรภัยออกละก็ คุณก็จะมีตัวเลือก 
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ทา่บรหิารอืน่ ๆ ใหท้ำอกีมากมาย (แตผ่มไมแ่นะนำใหท้ำหรอกนะ) ครอบครวั 

ผมยังเคยกระโดดตบออกกำลังกายที่จุดพักรถตอนพวกเราขับรถเที่ยวเลย! 

2. เวลา : คุณตั้งใจว่าจะออกกำลังกายเฉพาะตอนก่อนสี่โมงเย็น 

เท่านั้นใช่ไหม หากเป็นแบบนั้น ตัวเลือกของคุณก็จะน้อยลง ยิ่งถ้าคุณ 

ทำงานประจำที่ต้องเข้างานตอน  9 โมงเช้าและเลิกงานตอน  5 โมงเย็น  

คุณคงออกกำลังกายได้แค่ช่วงก่อนเริ่มงานหรือระหว่างเวลางานแล้วละ  

ถึงผมจะคิดว่าสามทุ่มไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม แต่ผมก็ไม่เคยเสียใจถ้าจะ 

ออกกำลังกายเวลานั้น อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำเลย 

3. อุปกรณ์ : หากไม่มีอุปกรณ์บางคนจะไม่ยอมลงมือทำ เวลาจะ 

ออกกำลังกายครั้งหนึ่งคุณต้องมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ฟิตเนสพร้อมเท่านั้น 

ใช่ไหม จริง ๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นก็มีแค่ร่างกายของคุณนั่นละ นอกเสียจากว่า  

คุณเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบ 

คุณภาพที่สมบูรณ์แบบ 

นี่คือลักษณะของการยึดติดความสมบูรณ์แบบที่ทุกคนรู้จักและ 

นึกถึง คนที่มีลักษณะแบบนี้มักมีความปรารถนาในคุณภาพอันไร้ที่ติจน 

แทบบ้า พบได้ในที่ทำงานและที่บ้าน ตัวอย่างเช่น บางคนจะทนไม่ได้ถ้าม ี

อะไรไม่สะอาดเอี่ยมหรือสอบไม่ได้คะแนนเต็ม 

 

ปริมาณที่สมบูรณ์แบบ 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบในปริมาณหมายถึง การไม่พอใจต่อ 

การกระทำที่ล้มเหลวหรือทำได้น้อยกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ ถามว่าบนโลกนี้มีคน 

ที่กำลังทุรนทุรายกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบอยู่กี่คน ผมขอตอบว่า  

มีอยู่ถึง 95% เลยละ นั่นเป็นเพราะพวกเขาต่างตั้งเป้าหมายไว้ที่ปริมาณ 

ที่สมบูรณ์แบบกันทั้งนั้น 
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เมื่อนึกถึงคำว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบ คนเรามักนึกถึงในแง่ 

คุณภาพ เช่น ต้องเซตผมให้เป๊ะ ต้องเข้าสังคมที่สมบูรณ์แบบ ต้อง 

รักษาโต๊ะทำงานให้ไร้รอยเปื้อน แต่ทัศนคติของคนรักความสมบูรณ์แบบ 

แท้จริงแล้วแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่มีพลังทำลายล้างมากกว่าแค่คนที่ 

ยึดติดความสมบูรณ์แบบในคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเสียอีก ขนาดของ 

ความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบยังจู่โจมเราอยู่เสมอ ยังไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบในด้านนี้เท่าไหร่นัก เพราะยังไม่ชัดเจนว่า 

ขนาดของเป้าหมายสามารถชี้วัดการยึดติดความสมบูรณ์แบบได้น่าเชื่อถือ 

ที่สุด 

เราเกือบทุกคนถูกฝึกฝนให้เป็นคนรักความสมบูรณ์แบบด้วย 

การต้ังขนาดของเป้าหมายตามคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว ในการต้ังเป้าหมาย  

“ทั่วไป” แต่ละครั้งล้วนเกี่ยวข้องกับการยึดติดความสมบูรณ์แบบด้านปริมาณ 

คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าเช่นว่า จะลดน้ำหนักลง 10 กิโลภายในหกเดือน จะ 

เขียนหนังสือให้ได้ 1 เล่มในปีนี้ จะต้องทำงานเก็บเงินให้ได้ปีละหลักแสน  

จะอ่านหนังสือสัปดาห์ละ 1 เล่ม เป้าหมายเหล่านี้ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่ 

มันมักเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์แบบ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าการเดินไป 

ข้างหน้าด้วยก้าวเล็ก ๆ นั้นยังไม่ดีพอ สมัยที่ผมเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบ  

ผมต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที (ถ้าเป็น 30 นาทีก็จะดีมาก)  

ถ้าน้อยไปกว่านี้ถือว่าไม่ดีพอ 

เป้าหมายก็เหมือนกับการกระโดดค้ำถ่อนั่นละ ถ้าคุณยังอยู่ใต้แถบ 

ไม้กั้นหมายถึงล้มเหลว แต่ถ้าขึ้นไปอยู่เหนือแถบไม้กั้นหมายถึงทำสำเร็จ  

จะกระโดดได้สูงแค่ไหนไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือคุณต้องขึ้นไปอยู่เหนือไม้กั้น 

ใหไ้ด ้ มมุมองตอ่เปา้หมายเชน่นีน้า่จะกระตุน้เราใหก้า้วไปสูจ่ดุหมายทีว่างไว้  

แต่มันกลับทำให้ปัญหาของคนรักความสมบูรณ์แบบแย่ลง 
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จะมีคนที่คุณรู้จักสักกี่คนที่มาโม้ว่าวันนี้พวกเขาวิดพื้นได้ตั้ง 3 ครั้ง  

ทำไมถึงไม่มีเว็บไซต์สำหรับคนที่มีหนี้น้อยกว่า  30% บ้าง มีโปรแกรม 

ออกกำลังกายยอดฮิตโปรแกรมไหนไหมที่ช่วยปรับปรุงรูปร่างที่เข้าขั้นแย่ 

ของคุณให้ขึ้นมาอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานไปสักนิดบ้าง 

จะว่าไป  ทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าที่แสนจะมี  

ความหมาย แต่ในชีวิตจริงคุณกลับไม่สนใจ  มัน  สักเท่าไหร่ คนเราให้ 

ความหมายกับความสำเร็จเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ว่าเป็น  “ความล้มเหลว” ซึ่งนับว่า 

พลาดอย่างมหันต ์ ถ้าไม่สมบูรณ์แบบ เราจะรู้สึกอับอายขายขี้หน้า นี่ไม่ใช ่

เรื่องไร้สาระนะ แต่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายต่อความเจริญก้าวหน้าและ 

ชีวิตของพวกเราด้วยซ้ำ! คนรักความสมบูรณ์แบบไม่ยอมรับความ 

ก้าวหน้าแค่เล็กๆ น้อยๆ  แต่ต้องการชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ไร้ขวากหนาม 

และสมบูรณ์แบบ 

หลายคนต่างรู้กันอยู่ว่าเป้าหมายขนาดใหญ่ย่อมมาพร้อมเส้นแบ่ง 

ที่ชัดเจนระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลว คนรักความสมบูรณ์แบบ 

ชอบทำอะไรสุดขีดอยู่แล้ว อะไรที่มันธรรมดา  ๆ  น่ะเรียกว่าสมบูรณ์แบบ 

ไม่ได้หรอก ต้องสุดขีดนี่ละมาตรฐาน

ความสำเร็จที่มีขนาดสมบูรณ์แบบเป๊ะนี่แหละนับว่าเป็นรูปแบบของ 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบที่มีพลังทำลายล้างมากที่สุด เพราะคุณจะ 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตามที่คุณไม่รู้ได้เลย คนเราถูก คาดหวัง ไว้ว่า 

จะต้องตั้งเป้าลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโล 20 กิโล 40 กิโล หรือมากกว่านั้น  

ไม่มีใครหวังให้คนรักความสมบูรณ์แบบเลือกตัวเลขอื่นมาเป็นเป้าหมาย 

ตามอำเภอใจหรอก เมื่อใดก็ตามที่เราไปไม่ถึงเป้าหมาย เมื่อนั้นเราจะ 

รู้สึกผิดและละอายใจ สุดท้ายเราก็จะกลับไปเป็นแบบเดิม
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เราเพิ่งพูดถึงมาตรฐานของการยึดติดความสมบูรณ์แบบทั้ง 3 ด้าน 

ซึ่งบอกว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบคือ  อะไร ตอนนี้ได้เวลามาดูกัน 

แล้วละว่ามัน เกิดขึ้นได้อย่างไร ต่อไปเราจะไปดูเหตุผลซ่อนเร้นที่ผลักดันให ้

พวกเรายึดติดความสมบูรณ์แบบกัน
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สาเหตุที่ทำให้เรายึดติด
ความสมบูรณ์แบบ

การยดึตดิความสมบรูณแ์บบเปน็อาการทีเ่กดิจากปญัหาอืน่ ๆ เรามา 

สำรวจหาสาเหตุกันดีกว่าครับ

ความไม่มั่นคง 

คนที่มั่นคงมักมีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบน้อยกว่า เพราะพวกเขา 

คิดบวก นั่นหมายความว่า พวกเขายอมรับสิ่งดี ๆ ในตัวก่อนจะนึกถึงข้อเสีย  

ยกตัวอย่างคร่าว ๆ  ในการยิงปืน พวกเขาอาจมองคะแนนความแม่นยำ 5  

เต็ม 10 ว่าเป็นการยิงเข้าเป้า 5 ครั้ง แทนที่จะมองว่าพลาดเป้า 5 ครั้ง  

คนที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจะไม่สนใจจุดบกพร่องของตนมากเท่า 

คนรักความสมบูรณ์แบบ 

สมยัวยัรุน่ ผมเคยมสีวิทีส่ดุแสนจะนา่รงัเกยีจ มนัขึน้มาเตม็รอบคาง 

จนเพื่อนคนหนึ่งล้อว่าผมมีหนวด (เขาช่างเป็นสุภาพบุรุษสุดเลิศเลอและ 

ดงีามซะจรงิ ๆ) คำพดูของเขานีล่ะทีท่ำใหต้อนนัน้ผมเปน็คนทีห่ว่งภาพลกัษณ ์

มากที่สุดเป็นอันดับห้าในโลกใบนี้ หลังจากสิวผมหายแล้ว ผมได้เจอคนที่ 

ยังมั่นใจในตัวเองทั้ง  ๆ  ที่มีสิวขึ้นเขรอะอยู่หลายคน ผมทึ่งมาก พวกเขา 

แสดงให้ผมเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่มั่นใจเพียงเพราะข้อบกพร่อง 

ที่เห็นเด่นชัด ไม่เห็นมีกฎข้อไหนระบุไว้ว่าเราต้องใส่ใจภาพลักษณ์เพราะผิว 

ของเราไม่สมบูรณ์แบบนี่นะ 

หากคณุรูส้กึไมม่ัน่ใจหรอืไมม่ัน่คงกบัอะไรบางอยา่ง ใหรู้เ้อาไวว้า่ยงัม ี

ใครสกัคนในโลกทีใ่ชช้วีติอยา่งมัน่ใจและอยูด่มีคีวามสขุกบัสิง่นัน้ ๆ คดิแบบนี ้

แล้วมันจะช่วยปลอบประโลมใจคุณและทำให้คุณรู้สึกมีพลังขึ้นมาได ้
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ปมด้อย

พจนานุกรมในกูเกิล  ให้ความหมายคำว่าปมด้อยไว้ว่า เป็น “ความ 

รู้สึกต่อความบกพร่องที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง อันเกิดจาก 

ปมด้อยที่แท้จริงหรือที่ทึกทักไปเองว่าเป็นจริง บางครั้งเห็นได้ชัดจาก 

พฤติกรรมก้าวร้าวที่แสดงออกมาเพื่อทดแทนข้อด้อยนั้น ๆ”

พดูกนัโดยทัว่ไป คนทีม่ปีมดอ้ยจะแสดงพฤตกิรรมหนึง่ในสองอยา่งนี้ 

ออกมา พฤติกรรมแรกคือ พวกเขาจะพยายามทำให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเอง 

อยู่  เหนือกว่า (อาจเหนือกว่าอยู่แล้วจริง  ๆ  หรือแค่วางท่า) อย่างที่สองคือ  

พวกเขาจะนิ่งเฉย ทั้งสองพฤติกรรมนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองที่สมเหตุสมผล 

ต่อมุมมองที่ไม่สมเหตุสมผล ถ้าคุณเชื่อจริง  ๆ  ว่าตัวเองแย่กว่าใคร  ๆ การ 

แสดงพฤติกรรมคล้ายกับปลาปักเป้า (ขู่ให้ผู้อื่นกลัว) หรือเต่า (ซ่อนตัวอยู่ 

ใต้กระดอง) ออกมาก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได ้

ยิ่งคุณนึกถึงตัวเองน้อยลงเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งหาทางชดเชยมากขึ้น 

เท่านั้น ถ้าคุณเป็นคนก้าวร้าวหรือเปิดเผย ปมด้อยจะนำคุณไปสู่พฤติกรรม 

ตอบสนองคล้ายปลาปักเป้า ถ้าคุณเป็นคนไม่โต้แย้งใด ๆ  หรือเหนียมอาย 

ปมด้อยจะนำไปสู่พฤติกรรมตอบสนองคล้ายเต่า 

ยิ่งคุณนึกถึงตัวเองน้อยลงเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งเป็นตัวเองยากขึ้นเท่านั้น 

ปมด้อยสร้างความคิดแง่ลบที่ส่งผลกับเรามหาศาล เวลาทำสะเพร่าทุกครั้ง 

ยิ่งตอกย้ำความรู้สึก และแต่ละก้าวที่พลาดพลั้งคือความหายนะ ความรู้สึก 

ไมม่ัน่ใจและปมดอ้ยเหมอืนกนัตรงทีม่นัทำใหค้ณุรูส้กึออ่นไหวตอ่ขอ้ผดิพลาด 

มากเป็นพิเศษ ความคิดที่ว่า คุณต้องระวังไม่ให้ทุกอย่างเกิดข้อผิดพลาด 

ไมใ่ชม่มุมองตอ่ความมัน่คงทีถ่กูตอ้ง การยอมรบัตวัเอง ณ ปจัจบุนัตา่งหาก 

คือความมั่นคงที่แท้จริง หากคุณโอบกอดตัวตนของคุณซึ่งมีข้อผิดพลาดรวม 

อยู่ด้วยได้แล้วละก็ มันจะเป็นเกราะป้องกันอันแข็งแกร่ง ซึ่งแม้แต่เสียง 

วิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดก็ทำอะไรคุณไม่ได้ ไม่อย่างนั้นภาพลักษณ์ 
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ที่คุณแสดงให้โลกเห็นก็จะแข็งกล้าคล้ายกระดองเต่า แต่ตัวตนภายใน 

กลับเปลือยเปล่า เปราะบาง และหวาดกลัวซุกซ่อนอยู ่

ถ้าคิดว่าตัวเองด้อยค่ากว่าคนอื่น คุณก็จะประเมินตัวเองหรือคนอื่น 

อย่างไม่เป็นธรรม ถ้าคุณไม่มองว่าคนอื่นเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบปราศจาก 

ปัญหาใด  ๆ  ในโลก (อยากจะหัวเราะให้!) คุณก็คงมองตัวเองว่าเป็นคนที่ 

ตำ่กวา่มาตรฐาน (หรอืไมก่ท็ัง้สองอยา่งรวมกนั) ถา้คณุประเมนิคา่ผูอ้ืน่สงูไป  

คุณก็จะพยายามถีบตัวให้สมบูรณ์แบบในระดับเดียวกับคนพวกนั้น ถ้าคุณ 

ให้ค่าตัวเองต่ำไป คุณก็จะทำตัวสมบูรณ์แบบเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานระดับ 

ปานกลางในสายตาของคุณ ผลออกมาก็เหมือน  ๆ  กัน นั่นคือ ปมด้อย 

มาจากมาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมและมุมมองต่อความเป็นมนุษย์ที่บิดเบี้ยว  

ซึ่งทำให้คุณแสดงออกเหมือนคนรักความสมบูรณ์แบบ 

ความไม่พึงพอใจ 

ยิ่งคุณไม่พอใจกับชีวิต คุณก็ยิ่งเสี่ยงว่าจะมีแนวโน้มยึดติดความ 

สมบูรณ์แบบมากขึ้น ผมไม่ได้หมายความว่าคนรักความสมบูรณ์แบบทุกคน 

ไม่พอใจในชีวิตตัวเอง แต่คนที่ไม่พอใจในชีวิตตัวเองนั่นละที่จะกลายเป็น 

คนรักความสมบูรณ์แบบ นี่คือความจริงที่ย้อนแย้งกับการรับรู้ของเรา เมื่อ 

คุณคาดหวังให้อะไรก็ตามดีขึ้น การเสแสร้งหรือยืนกรานว่าสิ่งนั้นดีอยู่แล้ว 

เป็นเรื่องที่น่าเย้ายวนใจนัก คนที่ไม่พึงพอใจมีแนวโน้มจะหลอกตัวเองว่า 

มีความสุขดี 

การเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ปมด้อย แล้วตระหนักถึงความ 

ไม่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ มันเป็นทักษะที่หลายคนไม่เคย 

เรยีนรูด้ว้ยซำ้ และนีค่อืคำถามทีน่า่สนใจ เราจะโทษใครดทีีท่ำใหค้นคนหนึง่ 

ไม่ยืดหยุ่นต่อความไม่สมบูรณ์แบบ มีงานวิจัยบ่งบอกว่า การเลี้ยงดูของ 

พ่อแม่กับการยึดติดความสมบูรณ์แบบในวัยเด็กเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน  
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ความคิดแรก ๆ  ที่เห็นได้ชัดเวลาพูดถึงความเป็นพ่อเป็นแม่คือการเรียกร้อง 

ความสมบูรณ์แบบจากลูก แต่ผมกลับคิดว่า หากจะโทษพวกเขาเพียง 

ฝ่ายเดียวออกจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ การศึกษาก็ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุของ 

การยึดติดความสมบูรณ์แบบได้เช่นกัน 

โรงเรียน การศึกษา 

คะแนนเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนเรียนดีแค่ไหน นี่ก็ใช่ว่า 

จะเป็นเรื่องไม่ดีนะ แต่เกรด A กลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการไปโรงเรียน 

เสียแล้ว ในขณะที่เกรดมาตรฐานควรจะเป็นเกรด C แต่พ่อแม่และเด็ก 

บางคนกลับเห็นว่าต้องได้เกรด A เท่านั้นพวกเขาถึงจะยอมรับได้ เกรดที่ 

ต่ำกว่านี้เป็นเรื่องน่าผิดหวังนัก ฟังดูคุ้น  ๆ  ไหมครับ มันก็คล้ายกับวิธีที่คน 

ส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายนี่ละ คะแนนและเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบล้วนมาจาก 

ความคิดที่ว่า ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบเป๊ะ (เช่น ได้เกรด A หรือลดน้ำหนัก 

ให้ได้ 20 กิโล) คือเป้าหมายสูงสุดนี่เอง

ยงัไมพ่อ พวกคร ู  ๆมกัสอนพวกเราวา่ ความพยายามทำใหไ้ดเ้กรด A  

กจ็ะไดผ้ลลพัธท์ีน่า่พงึพอใจคลา้ยกบัเกรด A แตใ่นชวีติจรงิ ความพยายาม 

เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นเพียงแค่การ เพิ่มโอกาส ให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

เทา่นัน้ ถงึนกัเรยีนจะออกไปผจญกบัตลาดงาน ทำทกุสิง่ทกุอยา่งถกูตอ้งเปะ๊  

แต่ผลลัพธ์อาจเป็น F ก็ได้ถ้าไม่มีใครจ้าง นี่คือที่มาของวิธีคิดแบบคนที่ 

มีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบ

ประเด็นน้ีส่งผลให้พวกเรารู้สึกหวาดกลัวและไม่ม่ันคง มีพฤติกรรมและ 

ความคดิในแงล่บ และแนวคดิทีว่า่ทกุอยา่งตอ้งสมบรูณแ์บบกม็ผีลประโยชน์ 

หลอกล่อให้พวกเราเข้าหา คุณลองเดาจากผลกระทบของปัจจัยต่าง  ๆ  

ที่พวกเราเพิ่งพูดมาดูสิว่าผลดีของการยึดติดความสมบูรณ์แบบคืออะไร
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ข้อดีของการยึดติด
ความสมบูรณ์แบบ
(โปรดใช้วิจารณญาณ
ในการอ่านด้วยนะครับ)

การยึดติดความสมบูรณ์แบบก็คือเครื่องจักรผลิตข้ออ้างดี  ๆ  นั่นเอง  

หลงัจากสรา้งมาตรฐานทีส่มบรูณแ์บบแลว้ ความพยายามไปใหถ้งึมาตรฐาน 

นั้นก็ดูเหมือนไร้ประโยชน์ มาตรฐานแบบนี้มีเพื่อตอบสนองความกลัวหรือ 

ความเคลอืบแคลงใจทีซ่กุซอ่นอยู ่ เชน่ ถา้ผมแตง่หนงัสอืไดไ้มด่ ี ผมอาจจะ 

สร้างมาตรฐานสูงแต่ไร้ซึ่งเหตุผลขึ้นมาเพียงเพื่อบั่นทอนกำลังใจตัวเองเวลา 

ท่ีเขียนอะไรก็ตาม เช่น ร่างแรก ต้องกระชับ เหมือนเฮมิงเวย์และ มีสำบัดสำนวน 

เหมือนเชกสเปียร ์ คิดแบบนี้รับรองผมเขียนอะไรไม่ได้สักคำ!

คนรักความสมบูรณ์แบบมักพอใจเวลารู้สึกปลอดภัยและมี 

เกราะป้องกันพวกเขาจากสิ่งที่กลัว และนั่น (ไม่ใช่การแสวงหาความ 

ยอดเยี่ยม)  คือสาเหตุหลักที่ทำให้คนเรากลายเป็นคนรักความ 

สมบูรณ์แบบ เวลาพวกเรามีนิสัยรักความสมบูรณ์แบบจะเห็นได้ชัดเจน  

คุณเคยสังเกตไหมล่ะ ยิ่งเรากลัวหรือเสี่ยงมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งมีนิสัย 

รักความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้น 

คนส่วนใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงเรื่องน่าอายมากกว่าจะสนใจคำชม  

เบรเน่ บราวน์ นักเขียนและนักวิจัยกล่าวไว้ว่า ความสมบูรณ์แบบก็เหมือน 

เกราะป้องกันหนักยี่สิบตันที่เราแบกไว้ เพราะหวังว่ามันจะช่วยปกป้องภัย 

อันตราย เธอบอกว่า “จริง ๆ แล้วเกราะป้องกันน่ะบังเราจากคนอื่นต่างหาก”  

พอไร้ตัวตน คุณก็จะไม่รู้สึกอับอาย แต่ใครอยากจะเป็นคนไร้ตัวตนล่ะจริงไหม  

การมีตัวตนหรือรู้สึกอับอายบ้างเป็นครั้งคราวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตนี่
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ภาพลวงตาของความยิ่งใหญ ่

ความปรารถนาต่อความยิ่งใหญ่และความหวาดกลัวต่อข้อบกพร่อง 

มีที่มาที่แตกต่างกัน การยึดติดความสมบูรณ์แบบ ดูเหมือน  ทางออกเพียง 

อย่างเดียวสำหรับทั้งสองสิ่งนี้ คุณสามารถใฝ่ฝันถึงความยิ่งใหญ่ในขณะที่ 

ยงัรูส้กึปลอดภยัภายใตเ้กราะปอ้งกนัจากความอบัอายได้ การเมนิเฉยแบบนี ้

แสดงให้เห็นว่าศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณนั้นอาจเป็นจริงได้ เพราะความ 

ปรารถนาถึงความสมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นว่าคุณก็สามารถไปถึงมาตรฐาน 

สูงสุดได ้ (เมื่อคุณไม่เหลือข้อแก้ตัวใด ๆ แล้ว) แต่มันก็ซ่อนศักยภาพของคุณ 

ไม่ให้โลกและตัวคุณเองเห็น 

ถ้าการยึดติดความสมบูรณ์แบบคือภูเขาน้ำแข็ง ยอดเขาเล็ก  ๆ  ที่ 

ปรากฏใหเ้หน็เหนอืผวินำ้คอืการแสวงหาความเปน็เลศิ แตส่ว่นทีซ่อ่นอยูใ่ตน้ำ้  

ซึ่งกินพื้นที่ถึง 90% ของภูเขาน้ำแข็งคือความหวาดหวั่นต่อความล้มเหลว  

ความกลวันีไ้มใ่ชส่ิง่ทีเ่ราอยากจะแสดงใหโ้ลกเหน็ แตม่นักลบัเปน็สิง่ทีผ่ลกัดนั 

การกระทำของเรา 

ยังมีคำเตือนอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ 

แนวคิดอันซับซ้อนนี้ ความหวั่นกลัวต่อความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เรารู้สึกกลัว  

ความคิดที่ว่าเราจะพลาดพลั้งจากสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดต่างหากที่ทำให้ 

เรากลัว 

ที่เรายึดติดความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เพราะความเสียหายจาก 

ความลม้เหลว แตเ่ปน็เพราะความสำคญัของรางวลัทีจ่ะไดร้บัตา่งหาก  

ยิ่งอยากได้อะไรมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งกลัวจะไม่ได้สิ่งนั้นมากขึ้นเท่านั้น  

ตัวอย่างสุด  “สมบูรณ์แบบ”  อย่างหนึ่งคือการเสี่ยงน้อยนิดเพื่อเดิมพันกับ 

รางวัลใหญ่นั้นกระตุ้นให้คนเรามีปฏิกิริยาตอบสนองแบบคนรักความ 

สมบูรณ์แบบ เช่น การชวนสาวออกเดท การขอขึ้นเงินเดือน การพบปะ 

ผู้คนใหม่  ๆ หรือการลองสิ่งใหม่  ๆ แต่ละตัวอย่างที่ยกมานี้มักส่งผลเสีย 
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แค่ขี้ปะติ๋วเมื่อเทียบกับผลดีอันมหาศาลหากประสบความสำเร็จ แล้วทำไม 

สิ่งเหล่านี้ถึงกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองแบบนี้ล่ะ ความล้มเหลวประกอบ 

ไปด้วยสองสิ่งนี้ครับ 

ส่วนประกอบของความล้มเหลวม ี 2 อย่าง 

ส่วนประกอบอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือแรงกระแทกจากการล้ม หาก 

คุณกระโดดข้ามเหวพลาด คุณจะบาดเจ็บอย่างหนักหรือไม่ก็ตกเหวตาย  

แต่ความล้มเหลวที่ผมยกตัวอย่างในย่อหน้าก่อนไม่ได้ส่งผลร้ายแรงขนาดนั้น 

หรอกครบั เพราะถงึจะถกูปฏเิสธ คณุอาจจะรูส้กึแยแ่ละมคีวามมัน่ใจนอ้ยลง 

บ้าง แต่ในสถานการณ์ส่วนใหญ่คุณจะไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้หรอก

สาเหตุที่ทำให้เรายังคงหวาดหวั่นต่อความเสี่ยงที่เกือบจะเป็นศูนย์คือ 

ส่วนประกอบอย่างที่สองของความล้มเหลว นั่นคือความล้มเหลวในแง่ 

สัญลักษณ์ หากคุณทำอะไรล้มเหลวสักอย่าง ก็เป็นธรรมดาที่คุณจะสงสัย 

ว่าทำไม เช่น ทำไมเธอถึงปฏิเสธนะ ทำไมฉันไม่ได้ขึ้นเงินเดือนล่ะ ทำไม 

ฉันหมุนกล่องรูบิคให้สีตรงกันทั้งหมดไม่ได้ในครั้งแรก ครั้งที่สิบก็ยังไม่ได้  

นี่ฉันโง่หรือเปล่านะ

คำตอบสำหรับปัญหาที่ใหญ่กว่านี้คือสิ่งที่เรากลัวมากที่สุด หัวหน้า 

บอกว่าคุณไม่ได้เงินเดือนเพิ่ม ทำไมล่ะ คุณอาจคิดว่าเพราะคุณไม่ดีพอ 

กเ็ลยไมไ่ดร้บัสิง่ทีส่มควรได้ และงานของคณุกข็ึน้สงูถงึขดีสดุแลว้ ทนัใดนัน้ 

ความพยายามที่มีความเสี่ยงเท่ากับศูนย์นั้นจะปล่อยหมัดทำร้ายความมั่นใจ 

ในตัวเองของคุณจนอ่วม! 

เรากลัวถูกตราหน้าว่า เป็น คนล้มเหลว เรากลัวว่าความล้มเหลวจะ 

เผยความอ่อนแอออกมาให้เห็น ทำลายความฝันและสั่นคลอนความหวัง 

ของเรา น่ากลัวมากเลยนะครับ! ผมเคยเป็นคนรักความสมบูรณ์แบบที่กลัว 
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ความล้มเหลวในแง่สัญลักษณ์ว่าจีบผู้หญิงไม่ติด ถ้าผู้หญิงเพียงคนเดียว 

ปฏิเสธผม ผู้หญิงทั้งโลกก็คงปฏิเสธผมเช่นกัน! 

การยดึตดิความสมบรูณแ์บบปกปอ้งเราจากความลม้เหลวในเชงิ 

สัญลักษณ์ โอกาสจากการเสี่ยงน้อยนิดเพื่อเดิมพันกับรางวัลใหญ่มักผูกติด 

กบัแนวความคดิทีว่า่ พวกเราลว้นแตก่ระหายความสำเรจ็ ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง 

ความรกั การงาน และสงัคม ความลม้เหลวเพยีงครัง้เดยีวถอืเปน็สญัลกัษณ ์

ของความล้มเหลวทั้งหมด แม้ว่าหากพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว มัน 

น่าจะเป็นผลลัพธ์ของความล้มเหลวที่เกิดจากสถานการณ์นั้นมากกว่าเป็น 

ความล้มเหลวของชีวิต (เราจะลงลึกประเด็นนี้ในอีกครึ่งเล่มหลัง) 

“ผลประโยชน์” จากการยึดติดความสมบูรณ์แบบคือปริศนา! ถ้าคุณ 

ไม่เคยพยายามทำอะไรสักอย่าง ก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญ 

ในเรื่องนั้น ความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในการยึดติดความสมบูรณ์แบบทำให้เรา 

ไม่เคยแตะต้องหรือพิสูจน์ว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องที่เราคิดไปเอง ถ้า 

มองดว้ยเหตผุลอยา่งรวดเรว็จะเหน็วา่ แทจ้รงิแลว้ พวกเราไมไ่ดส้มบรูณแ์บบ 

อะไรเลย ปริศนาจึงไม่มีอยู่จริง มันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น 

เราต้องยอมรับว่า การยึดติดความสมบูรณ์แบบช่วยปกป้องเรา มัน 

ปกป้องเราจากสิ่งที่ทำให้ความมั่นใจและความหวังแตกสลาย (ไม่อย่างนั้น 

คงไม่มีคนรู้จักแนวความคิดนี้มากขนาดนี้หรอก)  การเป็นคนรักความ 

สมบรูณแ์บบ ดเูหมอืน จะตอ้งคอยระวงัและรบัผดิชอบ นีล่ะพืน้ฐานของแนว 

ความคิดนี ้

ผมมีคำถามที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ให้ลองคิดดู คุณ  ต้องการ  การ 

ปกป้องแบบนี้หรือเปล่าล่ะ

การได้รับการปกป้องไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเราเสมอไป ลองนึกถึง 
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สัตว์ที่ได้รับการปกป้องในสถานสงเคราะห์แล้วไม่มีทักษะการเอาตัวรอด 

ในธรรมชาติดูสิ ลองนึกถึงเส้นใยกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดระหว่างออกกำลังกาย 

แล้วมันกลับแข็งแรงขึ้นมาใหม่ได้เองดูสิ การได้รับการปกป้องจะทำให้ 

บางอย่างอ่อนแอลง

การยึดติดความสมบูรณ์แบบมักปกป้องเราจากความผิดพลาดและ 

ความล้มเหลวมากเกินไป จนทำให้เราอ่อนแอลงในเวลาต่อมา ความล้มเหลวน้ี 

กอ่ใหเ้กดิผลเสยีในระยะสัน้ แตม่ผีลดใีนระยะยาว แนวคดิเปน็แบบนี ้ หาก 

คุณสามารถต้านทานอะไรก็ตามท่ีไม่พึงปรารถนาได้ คุณจะแข็งแกร่งข้ึน  

คุณจะรู้สึกดีกว่าตอนที่ไม่มีอะไรมาปกป้องเสียอีก
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คุณเป็นคนประเภทที่ขับเคลื่อน 
ด้วยการยึดติดความสมบูรณ์แบบ 

มากเกินไป  หรือเป็นคนรัก 
ความสมบูรณ์แบบชนิดอัมพาต

คนรักความสมบูรณ์แบบมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยการ 

ยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไป หรือไม่ก็เป็นอัมพาต บางกรณีอาจ 

เป็นได้ทั้งสองอย่าง

คนที่ขับเคลื่อนด้วยการยึดติดความสมบูรณ์แบบไม่เคยพอใจอะไร 

ง่าย  ๆ พวกเขาไม่ใช่แค่แสวงหาสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่พวกเขายังไม่เคยมี 

ความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองและคนอื่นทำ 

คนที่รักความสมบูรณ์แบบชนิดอัมพาตคือพวกที่ยอมให้ความกลัว 

ต่อความล้มเหลวมากักขังตัวเองไว้ในห้วงชีวิตอันไร้ความหมาย พวกเขาทำ 

ทุกอย่างอย่างระแวดระวัง อย่างดูทีวี ทำสิ่งที่พวกเขา  “สมควรทำ” และ 

เสี่ยงกับอะไรแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น 

คนที่ขับเคลื่อนด้วยการยึดติดความสมบูรณ์แบบมากเกินไปมักจะ 

ทุรนทุราย  ถ้าสิ่งที่หวังไม่เป็นจริง  และ  หมกมุ่นครุ่นคิด คนที่รักความ 

สมบูรณ์แบบชนิดอัมพาตจะทุรนทุราย เพราะกังวลต่อความผิดพลาด และ 

สงสัยในการกระทำ คนทั้งสองประเภท  ต้องการการยอมรับ ซึ่งจะช่วย 

ผลักดันให้พวกเขาพยายามทำบางอย่างอย่างเต็มที่ หรือไม่ก็เก็บซ่อน 

บางอย่างไปเลย คนทั้งสองประเภททรมานกับสาเหตุทั้ง 5 อย่างที่กล่าวมา  

เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาในครึ่งหลัง 
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ในบทนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าการยึดติดความสมบูรณ์แบบคืออะไร  

และส่งผลอะไรต่อเราบ้าง ในบทหน้าผมจะมาเผยผลลัพธ์อันน่าขนลุก 

อีกหลายอย่างของการยึดติดความสมบูรณ์แบบกันครับ 


