สาระความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพือ่ สร้ างสัมพันธภาพที่ดใี นการทางาน
โดยวิทยากร : นายธรรมรงค์ ใจสมคม
ปฏิสัมพันธ์ ในการทางาน (Interaction in Working)
การทางานในองค์กรใดก็ตาม มนุษย์ทุกคนต้องการประสบผลสาเร็ จตามที่ตอ้ งการ ความสาเร็ จนั้น
ส่ วนหนึ่งขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพและความสามารถของตัวเรา คือ เรารู ้จกั ตัวเราเอง อีกส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ
นั้น ขึ้ น อยู่ก ับ คนรอบข้า ง ไม่ ว่า จะเป็ นผูบ้ ัง คับ บัญชา ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน เป็ นต้น เรา
จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากบุ คคลต่าง ๆ ที่ กล่ าวแล้ว นั่นคื อ จิ ตวิทยาในการ
ปฏิสัมพันธ์เข้าถึงจิตใจและสามารถโน้มน้าวจูงใจให้เขาร่ วมมือกับเราได้ ก็ย่อมเป็ นการง่ายในการที่จะขอ
ความร่ วมมือ และแรงสนับสนุนจากคนเหล่านั้น
คนเราใช้เวลาสองในสามของชี วิตที่ จะติ ดต่อหรื อสัมพันธ์ กบั คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็ นที่ทางาน
ครอบครัว และสถานที่อื่น ๆ การติดต่อสัมพันธ์ หรื อที่เราเรี ยกกันว่า ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นัน่ ย่อม
นาไปสู่ บ รรยากาศที่ สาเร็ จหรื อล้มเหลวในการท างาน ถ้าเรามี ปฏิ สัม พันธ์ ดีสามารถครองใจคนได้ย่อม
นาไปสู่ บรรยากาศของความเป็ นมิ ตร บรรยากาศของความราบรื่ นในการทางาน ถ้าปฏิ สัมพันธ์ในการ
ทางานล้มเหลวย่อมนาไปสู่ บรรยากาศที่เลวร้าย เต็มไปด้วยความทุกข์ ความอิจฉา ริ ษยา ชิงดี ชิงเด่น และ
หวาดระแวงตลอดเวลา ความสุ ขจากการทางานก็ไม่บงั เกิดขึ้น
ในชีวติ การทางานของคนเรา เราต้องการสิ่ งสาคัญ ๆ อยู่ 2 ประการคือ ความสาเร็ จและความสุ ข
ไม่วา่ เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม สิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและความสุ ขนัน่ ก็คือ เรา
จะต้องศึกษา “ผูอ้ ื่น” คือ การเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น สร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในทางบวก วิธีน้ ี ที่จะเป็ น
ถนนก้าวไปสู่ ความสาเร็ จในการทางาน
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือ ความสัมพันธ์เชิ งพฤติกรรมหรื ออากัปกริ ยา (Action) ที่แสดงออก
ในการติดต่อซึ่ งกันและกันกับผูอ้ ื่นไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย การทักทาย การยิม้ การโต้ตอบ การแสดงอากัป
กริ ยาและท่าทางต่อกัน
การปฏิสัมพันธ์ในการทางานจะประกอบด้วย การสื่ อสารหลัก ๆ อยู่ 2 วิธีคือ
1. การสื่ อสารโดยภาษา หรื อวัจนะภาษา (Verbal Communication) ซึ่ งเป็ นการสัมพันธ์โดยใช้
ภาษาพูด ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนาไปสู่ การ
ทาตามที่ผพู้ ดู ต้องการ
2. การสื่ อสารโดยอากัปกริ ยาท่าทาง หรื ออวัจนะภาษา (Non – Verbal Communication) เช่น การ
สัมพันธ์โดยใช้น้ าเสี ยง ลีลา ท่าทาง อิริยาบถ และอากัปกริ ยาต่าง ๆ เพื่อสื่ อความหมายไปยังผูอ้ ื่น

กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) ความประทับใจที่เราสร้าง
ให้กบั ผูอ้ ื่นเมื่อแรกพบจะอยู่ในความรู ้ สึกของผูน้ ้ นั ค่อนข้างจะยาวนานทีเดี ยว การพบกันครั้งแรก คาพูด
การแสดงออก ทัศนคติ อากัปกริ ยาท่าทางจะตรึ งแน่ นในความทรงจา ถ้าจะเปรี ยบเทียบก็จะเหมือนการ
บรรเลงโน๊ตเพลงให้เขาฟังว่าครั้งแรกเขาจะประทับใจมากน้อยเพียงใด
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความคาดหวังซึ่ งกันและกัน (Mutual Expectation) คนเราเมื่อมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันย่อมมี การคาดหวังซึ่ งกันและกัน ถ้าเราคาดหวังสิ่ งใดจากเพื่อน และการคาดหวังของเรามีเหตุผล
และเป็ นไปตามที่คาดหวัง เราก็จะไม่ผดิ หวัง ความประทับใจแรกพบจะเป็ นตัวกาหนดความคาดหวัง ไม่วา่
จะเป็ นทัศนคติ การรับรู ้ และการพิจารณาสัมพันธภาพในตัวผูน้ ้ นั
ขั้นตอนที่ 3 การปรั บความเข้าใจและความผูกพัน มีผูก้ ล่าวไว้ว่า “ผูท้ ี่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
เท่านั้นที่จะมีความรู ้ สึกที่ดีต่อผูอ้ ื่น” คนเรามีความรู ้ สึกที่ไม่ดีก็เพราะมองเหตุการณ์ ที่เราไม่พอใจที่เกิดขึ้น
ขณะนั้น เราไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้วา่ ถ้าเราพิจารณาอย่างลึกซึ้ ง รู ้จกั เอาใจเขามาใส่ ใจเราความรู ้ สึกและ
ความเข้าใจของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ และผูกพันยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การให้เกี ย รติ และสั ญญาใจต่ อกัน เมื่ อปรั บ อารมณ์ และความรู ้ สึ ก ที่ ดีต่อกันแล้ว
ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ ายก็จะไม่พยายามทาในสิ่ งที่ท้ งั สองขุ่งข้องหมองใจ
ขั้นตอนที่ 5 การไว้วางใจและการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน เมื่อความสัมพันธ์ของคนเราเกิดความ
ไว้วางใจกันก็คือ ทั้งสองมีความเชื่อว่า ทั้งสองมีความเชื่อว่า ทั้งสองฝ่ ายจะไม่ทาให้เกิดความผิดหวังซึ่ งกัน
และกัน เมื่อไว้วางใจกันก็จะนาไปสู่ การพึ่งพาช่วยเหลือกัน ซึ่ งการร่ วมมือกันทั้งสองฝ่ ายก็คือ หัวใจในการ
ทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ขนัน่ เอง
รู ปแบบการปฏิสัมพันธ์น้ นั มีหลายรู ปแบบ เช่น การปฏิสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การสื่ อสาร การ
สื่ อความหมาย ปฏิสัมพันธ์โดยตัวบุคคลของ Johari และการปฏิสัมพันธ์ทางด้านบุคลิกภาพ การแสดงออก

การวิเคราะห์ การสื่ อสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล (Transactional Analysis : TA)
การวิเคราะห์สื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นวิธีการที่จะทาให้เข้าใจถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในอันที่ จะจัดปรั บปรุ งสั ม พันธภาพระหว่า งตัวเรากับ ผูอ้ ื่ นที่ เราติ ดต่ อด้วย นับ ว่า เป็ นวิธี ก ารที่ จะเข้าใจ
พฤติกรรมของมนุษย์วา่ แต่ละคนมีการติดต่อกับผูอ้ ื่นในลักษณะอย่างไร เช่น ผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งชอบดูหมิ่น
ดู แคลนและแสดงอาการกดดันลู ก น้องเป็ นประจา เราสามารถท านายว่า ผูบ้ ริ หารคนนั้นจะได้รับ การ
ตอบสนองจากลูกน้องอย่างไร

ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ สื่อสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
- เข้าใจผูอ้ ื่น และลดระดับความรู ้สึกที่ไม่ดี
- ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ
- เข้าใจผูร้ ่ วมงานดีข้ ึน
- ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เช่น ภาวะผูน้ า การใช้คาพูด การแสดงออก เป็ นต้น
- การใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
การวิเคราะห์ การสื่ อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น จาเป็ นต้องเข้าใจถึงบุคลิ กภาพของผูท้ ี่เราสัมพันธ์
ด้วยว่ามีบุคลิกภาพ และการแสดงออกอย่างไร Eric Berne ได้แบ่งบุคลิกภาพในการติดต่อสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกันออกเป็ น 3 แบบ คือ
1. บุคลิกภาพแบบพ่ อแม่ (Parent) คือ บุคลิกภาพที่แสดงตนหรื อบทบาทเป็ นเสมือนพ่อแม่หรื อ
เป็ นผูป้ กครองผูอ้ ื่น ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ
- Critical Parent พ่อแม่ชนิ ดวิพากวิจารณ์ (CP) กล่าวคือ ชอบดุ ว่ากล่าว สั่งสอน
ตักเตือน บังคับขู่เข็ญ
- Natural Parent พ่อแม่ชนิ ดดูแลเอาใจใส่ (NP) กล่าวคือ การช่ วยเหลื อ ปลอบโยน
ห่วงใยเอื้ออาทร ให้กาลังใจ เสี ยสละ
2. บุคลิกภาพแบบผู้ใหญ่ (Adult) บุคลิกภาพแบบแสดงตัวเป็ นผูใ้ หญ่มีเหตุมีผล มีความรอบคอบ
ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ ทาอะไรอยูบ่ นรากฐานข้อเท็จจริ ง นับว่าเป็ นบุคลิกที่มีประโยชน์ต่อการเป็ น
หัวหน้า
3. บุคลิกภาพแบบเด็ก (Child) บุคลิกภาพที่แสดงตัวเป็ นเด็กมีความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ
แสดงออกเหมือนเด็ก ๆ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
- Natural Child (NC) ลักษณะที่มีความร่ าเริ ง แจ่มใส สนุ กสนาน กระตือรื อร้น อยากรู ้
อยากเห็น ขี้เล่น ช่างพูด ช่างคุย แสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติ
- Adapted Child (AC) ลักษณะเด็กที่ปรับตัวคือ ยังไม่เป็ นตัวของตัวเอง ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น
ตัดสิ นใจด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องคอยหาคนดูและช่วยเหลือสนับสนุน
สาหรับการติดต่อสื่ อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น Eric Berne เจ้าของทฤษฎี T.A. มีความเชื่ อว่าคน
ทุ ก คนมี เหตุ ผ ล ทุ ก คนเกิ ดมาใช้ได้ ทุ ก คนดี ม าก และคนทุ ก คนจะมี อิท ธิ พ ลเหนื อตัวเอง ทุ ก คนจะมี
ความรู ้สึกว่า ฉันดี ฉันถูก (Im O.K.) ได้แบ่งประเภทของการสื่ อสารไว้ 3 ประเภท
1. Complementary Transaction เป็ นการสื่ อสารที่ไม่ขดั แย้งกัน (Parallel T.A.) คือ เมื่อสื่ อสาร
ออกไปแล้วจะได้รับการสนองตอบตามที่เราหวังหรื อเราต้องการ แบบนี้เรี ยกว่า ลักษณะขนาน
2. Crossed Transaction เป็ นการสื่ อสารที่ขดั แย้งกัน (Crossed T.A.) คือ สื่ อสารออกไปแล้วผลที่
ได้รับหรื อการตอบกลับไม่เป็ นไปตามที่หวังหรื อต้องการ (แบบนี้เรี ยกว่า ลักษณะไม่ขนาน)

3. Ulterior Transaction เป็ นการสื่ อสารที่มีเจตนาแอบแฝงอาจเป็ นการเสี ยดสี กระทบกระเทียบ
กระแทกกระทั้น แดกดัน มีความสัมพันธ์เชิงลบซึ่ งกันและกัน
ในการติ ดต่ อสื่ อสารสัม พันธ์ ระหว่า งบุ คคล จะเป็ นไปได้อย่างราบรื่ นสร้ างความพึ งพอใจและ
ประทับใจต่อกัน ควรแสดงลักษณะขนาน ตัวอย่าง
P

P

A1 : นายครับ วันนี้ผมต้องทางานล่วงเวลาไหมครับ

A

A

A2 : เท่าที่ทราบยังไม่มี

C

C

ถ้าใช้การสื่ อสารแบบไม่ขนาน หรื อการสื่ อสารที่ขดั แย้งกันจะแสดงด้วยภาพดังนี้
P

P

A1 : นายครับ วันนี้ผมต้องทางานล่วงเวลาไหมครับ

A

A

A2 : คุณก็คอยแต่จอ้ งจะทาแต่ล่วงเวลาอยูน่ นั่ หละ

C

C

ดังนั้น การวิเคราะห์การสื่ อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบ
กัน โดยจุดประสงค์ของ TA ก็คือการที่จะทาให้บุคคลเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีต่อผูอ้ ื่นดี ข้ ึน เพื่อจะได้
พัฒนาการสื่ อสาร และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในบรรยากาศการทางานแจ่มใส อันจะนาไปสู่ การพัฒนา
ตนเอง พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าต่อไป

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์โดย Johari Window, Joseph Luft และ Hasry Ingham ได้เสนอหน้าต่าง
วิเคราะห์แนวปฏิสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
ตัวเองรู ้
ตัวเองไม่รู้
คนอื่นรู้
คนอื่นไม่รู้

1
เปิ ดเผย

2
จุดบอด

3
ปกปิ ด

4
ลึกลับ

1. เปิ ดเผย (Open) พฤติกรรมและอารมณ์ในตัวบุคคลที่ตวั เองไม่ทราบแต่คนอื่นทราบ
2. จุดบอด (Blind) พฤติกรรมและอารมณ์ในตัวบุคคลที่ตวั เองไม่ทราบแต่คนอื่นทราบ ซึ่ งมักจะ
เป็ นพฤติกรรมทางด้านความคิดเห็น และทัศนคติ
3. ปกปิ ด (Hidden) พฤติกรรมและอารมณ์ที่เราทราบ แต่คนอื่นไม่ทราบ มักจะเป็ นเรื่ องความลับ
ส่ วนตัว จุดอ่อน ปมด้อย หรื อความล้มเหลวที่ผา่ นมา
4. ลึกลับ พฤติกรรมและอารมณ์ที่ไม่เป็ นที่รู้และเข้าใจทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
จากหน้าต่างทั้งสี่ จะเห็ นว่าความสัมพันธ์ ที่ดีควรจะเป็ นความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เปิ ดเผย ซึ่ ง
นาไปสู่ ความไว้วางใจ และเข้าใจกันมากที่ สุด การเปิ ดเผยกันได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กบั สิ่ งเหล่านี้ 3
ประเภท
1. บุคคลที่เราสัมพันธ์ดว้ ย บางครั้งเราเปิ ดเผยไปเขารู ้สึกชื่นชม
2. บางครั้งเราเปิ ดเผย เขาจะดูถูกดูแคลนได้
3. สถานการณ์ หมายถึง กาละ เทศะ เวลาสถานที่นนั่ เองว่าเหมาะสมหรื อไม่ที่จะเปิ ดเผย
4. ความรู้สึกของอารมณ์ เรามีความเชื่อมัน่ ในตัวเองและสถานการณ์อย่างไร
ทฤษฎีหน้าต่างของ Johari ถ้าเป็ นวิธีหนึ่งที่จะทาให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผูอ้ ื่น โดยเป็ นการรับ
และการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ ซึ่ งกันและกันคือยอมรับทั้งข้อมูล ข้อคิดเห็ นจากผูอ้ ื่นที่บอกให้เราทราบว่า
เรามีจุดอ่อนจุดที่ควรปรับปรุ งอย่างไร และตัวเราจะต้องเปิ ดเผย ให้คนอื่นรู ้ถึงข้อบกพร่ องของตนเอง เพื่อ
จะได้หาทางช่วยกันปรับปรุ งการปฏิบตั ิตนในการทางานพร้อมกัน

การวิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ ของบุคคลด้ านการแสดงออก
การแสดงออกที่ เหมาะสมเป็ นปฏิ สัมพันธ์ ที่เสริ มสร้ าง บรรยากาศในการท างานร่ วมกัน การ
แสดงออกที่เหมาะสม เป็ นการแสดงออกที่ มีความเชื่ อมัน่ ถู กต้อง เหมาะสมเป็ นที่ ยอมรั บนับถื อของผูท้ ี่
สัมพันธ์ดว้ ย บางคนแสดงออกได้ดีย่อมเป็ นที่รักใคร่ นับถื อ และชื่ นชมกับผูร้ ่ วมงาน ในขณะที่บางคน
แสดงออกที่ ไ ม่ เ หมาะสม คนที่ ติด ต่ อสั ม พัน ธ์ ด้ว ยก็ ป วดใจทุ ก ครั้ ง คนทุ ก คนก็ ย อมที่ จะให้แ ต่ ล ะคน
แสดงออกที่ดีต่อกัน

รู ปแบบพฤติกรรมการแสดงออกแบ่ งเป็ น 4 รู ปแบบ
1. พฤติกรรมก้ าวร้ าว (Aggressive) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ใน
ขณะเดียวกันทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยสิ ทธิ เสี ยหายคุกคาม และลิ ดรอน สิ ทธิ ผอู ้ ื่น เช่น ทาให้เขาขายหน้า เยาะเย้ย
ถากถาง
2. พฤติกรรมสมยอม (Passive) พฤติกรรมที่แสดงออกโดยยอมให้ผอู ้ ื่นมาล่วงเกิน คุกคามสิ ทธิ
ของตัวเรา เป็ นพฤติ กรรมที่ ไม่กล้าแสดงออกทางด้านความคิ ด ความรู ้ สึก ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง เช่ น
เงียบไม่กล้าสบตา ตัวสัน่ อาการเก้งก้าง พูดตะกุกตะกัก
3. พฤติกรรมดือ้ เงียบ หรือนิ่งเฉย (Passive/Aggressive) เป็ นพฤติกรรมผสมระหว่างพฤติกรรม
ก้าวร้าวกับพฤติกรรมสมยอม
4. พฤติกรรมที่เหมาะสม (Assertive) เป็ นการแสดงออกซึ่ งความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ
ออกมาอย่างสมเหตุสมผล มีความนิ่มนวล ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย

เทคนิคจิตวิทยาในการปฏิสัมพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รู้จกั เปิ ดเผย
เฉลยสิ่ งที่เราชอบ
มอบการยอมรับ
สนับสนุนงานร่ วมกัน
ผูกสัมพันธ์ห่วงใย
เอาใจใส่ ต่อกัน

ปฏิสัมพันธ์ในการทางาน เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อความสาเร็ จและความสุ ขในการทางานของคนทุกคน
ภายในองค์การ การสร้างความเข้าใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวเข้าหากัน การพัฒนาทักษะ
สั ม พันธ์ จะเป็ นประโยชน์ และมี คุ ณค่ า อนันต์ที่ จะประสานสั ม พันธ์ ใ ห้ทุ ก คนท างานอย่า งมี ค วามสุ ข
ในทุก ๆ องค์การ

