ผูเขารับการอบรม
สังกัด
หลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม
หนวยงานที่จัด

แบบรายงานผล
การอบรมกับหนวยงานภายนอก
นางสุภรณ ชอยหิรัญ เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ
สํานักอํานวยการประจําศาลแขวงธนบุรี
มนุษยสัมพันธและจิตวิทยาในการทํางาน
๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวขอวิชาการบรรยาย
หัวขอวิชา ๑. การสรางมนุษย
สัมพันธในการ
ทํางาน
๒. เทคนิคการทํางาน
เปนทีม
บรรยายโดย
อาจารยสุรวัฒน ชมภูพงษ

สรุปประเด็นสําคัญ
หลักการและเหตุผล
ในการทํางานไมวาจะอาชีพใดก็ตาม เปนไปไมไดที่
ใครจะสามารถทํางานเพียงคนเดียวโดยเกี่ยวของกับใครเลย
เพราะทุกคนตองมีการพบปะติดตอปรึกษาหารือสัมพันธกับ
คนอื่นแนนอนไมมากก็นอย ในสถานภาพทีแ่ ตกตางกัน
เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ประชาชนผูมาติดตอ
ฉะนั้น การที่เราจะอาศัยความเคยชินหรือวิธีทางธรรมชาติ
ในการปฏิบัติงานติดตอกันเทานั้น จึงเปนการไมเพียงพอ
จําเปนที่จะตองเรียนรูหลักการและวิธีการสรางมนุษย
สัมพันธและจิตวิทยาในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
เหมาะสมและมีความสุข และยังกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนางานใหเจริญกาวหนาอีกดวย อันจะเปนประโยชนทั้ง
ตอตนเอง หนวยงาน และสังคมสืบไป
มนุษยสัมพันธกับการทํางานเปนทีม
แนวทางในการศึกษามนุษยสัมพันธ คือ จะตอง
 เขาใจตนเอง รูจักตนเอง มีทัศนคติที่ดี คิดเชิงบวก
 เขาใจผูอื่น จะตองวิเคราะหผูอื่นเปน วิเคราะหจาก
การทํางาน จากประวัติ จาการสังเกต
 เขาใจสังคม
 เขาใจโครงสรางของหมูคณะ
 เขาใจหลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ
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สรุปประเด็นสําคัญ
มนุษยสัมพันธ
รูจักตนเอง

เขาใจผูอื่น

วิเคราะหตนเอง

วิเคราะหผูอื่น

ปรับปรุงตนเอง

ยอมรับธรรมชาติ
ของผูอื่น

ศึกษาองคการ

วิเคราะหพฤติกรรม

องคการ
ปรับปรุงองคการและ
ปรับตัวใหเขากับองคการ

พัฒนาตนใหเขากับผูอื่นและ องคการ

มนุษยสัมพันธ
ตนเองเปนสุข

ผูอื่นเปนสุข

องคการมี
ประสิทธิภาพ

สังคมเปนสุขและมีประสิทธิภาพ

นิสัยสามัญของมนุษย
๑. ทุกคนไมชอบใหใครตําหนิ
๒. ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
๓. ทุกคนจะทําอะไรสําเร็จเมื่อมีความตองการ
๔. ทุกคนสนใจตนเองมากกวาสนใจผูอื่น
๕. ทุกคนชอบคนยิ้มแยมแจมใสมากกวาคนหนาบึ้ง
๖. ทุกคนมีความสนใจในชื่อเสียงของตนเอง
๗. ทุกคนตองการใหผูอื่นฟงเมื่อตนพูด
๘. ทุกคนชอบใหผูอื่นพูดเรื่องที่ตนสนใจ
๙. ทุกคนไมชอบใหใครโตเถียง
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สรุปประเด็นสําคัญ
๙. ทุกคนอยากใหผูอื่นยอมรับความคิดของตน
๑๐. ทุกคนชอบเห็นการยอมรับเมื่อทําผิด
๑๑. ทุกคนตองการความเปนกันเอง
๑๒.ทุกคนคิดวาความคิดของตนเปนสิ่งที่ดี
เทคนิคการชนะใจผูอื่น
๑. อยาตําหนิ ประณาม หรือพร่ําบน
๒. จงยกยองสรรเสริญอยางจริงใจ (ทั้งน้ําเสียง กิริยา
ทาทาง สายตา สีหนา)
๓. จงเอาใจใสอยางแทจริงตอผูอื่น
๔. ยิ้ม _
๕. จงจําชื่อผูอื่นและเรียกใหถูกตอง
๖. จงเปนนักฟงที่ดี
๗. สนทนาในเรื่องที่อีกฝายหนึ่งสนใจ
๘. ระงับ หรือหลีกเลี่ยงการโตเถียง
๙. จงเคารพความคิดเห็นของผูอื่น
๑๐. จงมีความรับผิดชอบ
๑๑. จงพูดถึงความผิดของทานกอนที่จะตําหนิผูอื่น
๑๒.จงสนับสนุนใหกําลังใจ ไมใชซ้ําเติม
การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในทีมงาน
ในการทํางานเปนทีมจะมีบุคคลเกี่ยวของอยู ๔ กลุม
ไดแก
๑. ผูบังคับบัญชา
๒. ผูใตบังคับบัญชา
๓. เพื่อนรวมงาน
๔. บุคคลภายนอก หรือสังคม (ประชาชนผูมาติดตอ)
การสรางมนุษยสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
๑. รูจักควบคุมอารมณของตนเอง
๒. รูจักสงเสริมใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา
๓. รูจักยกยองชมเชยใหบําเหน็จความชอบ
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สรุปประเด็นสําคัญ
๔. หลีกเลี่ยงการขูบังคับ
๕. ชี้แจงความเคลื่อนไหวในวงงานใหทราบ
๖. รักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชา
การสรางมนุษยสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
๑. เรียนรูนิสัยผูบังคับบัญชา
๒. ทํางานใหดี หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ
๓. หาทางทําใหความคิดของผูบังคับบัญชาบังเกิดผล
๔. ใหความเคารพยกยองผูบังคับบัญชาตามฐานะ
๕. อยามีเรื่องกับเพื่อนรวมงาน
๖. อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเรื่องเล็กนอย
๗. เขาหาผูบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับโอกาสและเวลา
๘. อยานินทาผูบังคับบัญชา
๙. แสดงความขอบคุณเมื่อผูบังคับบัญชาปฏิบัติดีดวย
๑๐. สรรเสริญคุณความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาส
อันควร
๑๑. อยาบนถึงความยากลําบากในการปฏิบัติงานตอหนา
ผูบังคับบัญชา
๑๒.อยาโกรธผูบังคับบัญชาเมื่อทานไมเห็นดวยกับ
ความคิดของเรา
๑๓.ประเมินตนเองเปนระยะ ๆ
การสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
๑. เปดฉากติดตอทักทายกอน
๒. มีความจริงใจตอเพื่อน
๓. หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน
๔. อยาซัดทอดความผิดใหเพื่อน
๕. ยกยองชมเชยเพื่อนในสิ่งที่สมควร
๖. ใหความรวมมือนากรงานของเพื่อนดวยความเต็มใจ
๗. ใหเพื่อนไดทราบถึงเรื่องที่เขารับผิดชอบหรือเกี่ยวของ
๙. ฟงความคิดเห็นของเพื่อนบาง
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สรุปประเด็นสําคัญ
๑๐. หลีกเลี่ยงการทําตัวเหนือกวา
๑๑. ทําตนใหเสมอตนเสมอปลาย
๑๒.ใจกวางและเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนฝูง
๑๓.พบปะสังสรรคกับเพื่อนตามสมควร
๑๔.ใหความเห็นใจชวยเหลือเพื่อนยามทุกขรอน
การทํางานเปนทีม
พฤติกรรมในการทํางานของคนไทย
๑. ทําคนเดียวเกง ทําเปนทีมแย
๒. ชอบนําญาติมิตรเขามารวมงาน และวางตัวไมเปนกลาง
๓. ไมชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม แตแสดง
ความเห็นนอกหนา
๔. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแตขาดความตอเนื่อง
เทคนิคการทํางานเปนทีม
ใชบันได ๖ ขั้นเพื่อสรางมนุษยสัมพันธในทีมงาน
เรา (WE)
ขอบคุณ (Thank you)
ฉันชอบมัน (I like it)
คุณคิดอยางไร (What do you think?)
คุณทํางานดีมาก (You did a good job.)
ยอมรับผิดถาเราผิด (I admit if I make mistake.)
ตามทฤษฎีของการสรางมนุษยสัมพันธนั้น แบงคน
ออกเปน ๔ ประเภท คือ
คนประเภทที่ ๑ : I am ok. : You are not ok. คิดวาตนเอง
เกงเหนือกวาใคร ๆ ทั้งหมด แลวดูถูกเหยียดหยามคนอื่น
ทั้งวาจา จิตใจ ความคิด และการกระทําอยูตลอดเวลา
คนประเภทที่ ๒ : I am not ok. : You are ok. คิดวาตัวเองต่ํา
ตอยดอยคา ความรูนอย ฐานะยากจน คนรอบขางดีกวา
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หัวขอวิชา ๑. พฤติกรรมในองคการ
๒. จิตวิทยาการบริหาร
ความขัดแยง
บรรยายโดย
ดร.สุชาติ สังขเกษม

สรุปประเด็นสําคัญ
เหนือกวาไปเสียทุกเรื่อง รูสกึ วาตนเองอาภัพอับเฉา
คนประเภทที่ ๓ : I am not ok. : You are not ok. คิดวา
ตนเองแยและคนรอบขางก็ไมเห็นวาจะมีใครดีเหมือนกัน
เลยเหยียดหยาม ทั้งตนเองและคนรอบขาง
คนประเภทที่ ๔ : I am ok : You are ok. คือคนที่มีมนุษย
สัมพันธดี เพราะจะเปนผูที่เคารพตนเอง ภาคภูมิใจใน
ตนเอง พึงพอใจในชีวิตความเปนอยู หนาที่การงานของ
ตนเองและในเวลาเดียวกัน ก็จะเคารพผูอื่น ใหเกียรติ
ใหโอกาส ใหความเปนกันเอง มีไมตรีจิตตอคนทั่วไป และ
เหนือสิ่งอื่นใดเปนคนที่รูจักการใหอภัยและรับฟงความ
คิดเห็นของคนอื่นดวย
ถาเราอยากจะคบใครสักคนหนึ่ง เราคงตองเลือก
บุคคลประเภทที่ ๔ แนนอน เพราะคบแลวเราจะรูสึกไดถึง
ความรัก ความปรารถนาดี ความจริงใจและพูดจากกันแบบ
สุภาพและตรงไปตรงมาไมมีลับลมคมใน หรือพูดความจริง
แตพูดเพียงแคครึ่งเดียว ดังนั้นภาพลักษณที่ดีของมนุษยที่
จะทําใหผอู ื่นอยากคบหาสมาคมดวยนั้น จะตองไดรับความ
เชื่อถือ ๓ ประการ คือ
๑. เชื่อถือ ในบุคลิกภาพ
๒. เชื่อมือ ในความรูความสามารถ
๓. เชื่อใจ ในคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะผูนํา
๑. มีความคิดกวางไกลมีทิศทาง Vision
๒. มีความคิดสรางสรรค Creativity
๓. กลา Courage
๔. พลัง Energy
๕. มีคุณธรรมสูง High Moral Intergrty
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สรุปประเด็นสําคัญ
๖. กอใหเกิดศรัทธา Ability To Motivate Other
๗. มีวินัยในตนเอง Self Discipine
๘. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง Change Agent
๙. ปรับปรุงระบบงาน Project Orientation
หลักปรัชญาของผูนํา
๑. ทําใจวาง จิตวาง
๒. ใชสมอง ๒.๑ ปรีชาญาณ Intellect
๒.๒ วิจารณญาณ Reasoning
๒.๓ สํานึกในเหตุผล Rationality
๓. ตัดสินใจโดยคํานึงถึงเรื่องที่กําลังพิจารณา บริบท
จังหวะ เวลา โอกาส และความเสี่ยง มีสติ
๔. มองทิศทาง เปาหมาย
๕. เลือกคนเกง และดี
๖. จัดโครงสรางองคกร กระบวนการ เลือกคนให
เหมาะกับงาน โดยคํานึงถึงคาจาย ระยะเวลา งบประมาณ
และการปฏิบัติใหบรรลุผล
๗. มอบและกระจายอํานาจ
๘. ติดตามงาน ประเมินผลโดยมุงเปาหมาย ประโยชน
สวนรวม
แนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับความขัดแยง
ความหมายของการขัดแยง คือ การไมลงรอยกัน ไม
พยามทําตามกัน พยายามตานกันไว
๑. แนวคิดสมัยดั้งเดิม วาเปนสิ่งที่ไมดี กระทบดาน
ลบตอองคกรเสมอ
๒. แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ เกิดจากธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงไมไดทกุ องคกร
๓. แนวคิดสมัยใหม ผูบริหารรักษาความขัดแยงให
อยูในระดับต่ําสุดเพียงพอ จะทําใหองคกรเจริญเติบโตและ
สรางสรรค (ตองไมเกิน ๒๐%)
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ความขัดแยงแบงออกไดเปน ๖ ประเภท คือ
๑. ความขัดแยงระหวางบุคคล
๒. ความขัดแยงภายในบุคคล
๓. ความขัดแยงภายในกลุม
๔. ความขัดแยงระหวางกลุม
๕. ความขัดแยงภายในองคกร
๖. ความขัดแยงระหวางองคกร
การสรางแรงจูงใจในการทํางาน
สิ่งจูงใจภายนอกตัวงาน
สิ่งจูงใจภายในตัวงาน
๑. เงินเดือน สวัสดิการ
๑. การไดปฏิบัติงานตาม
คาตอบแทน
ถนัดหรือชอบ
๒. ตําแหนง
๒. ไดรับการยกยองใน
๓. ระเบียบ นโยบาย
ผลงาน
๔. เพื่อนรวมงาน
๓. การไดรับผิดชอบหรือ
ผูบังคับบัญชา
ตัดสินใจ
๕. สภาพแวดลอม อาคาร ๔. ความรูสึกวางานของ
สถานที่
ตนสําคัญ
๕. ความรูสึกวา งานที่ตน
ทําในปจจุบันจะเปน
พื้นฐานของความกาวหนา
ในอนาคต
- หนวยงานใดมีแตสิ่งจูงใจภายนอกตัวงาน ผูปฏิบัติงานจะ
ทํางานเทากับมาตรฐานขั้นต่ํา (เชาชามเย็นชาม)
- หนวยงานที่มีทั้งสิ่งที่จูงใจภายนอก และภายในตัวงาน
ผูปฏิบัติงานจะทํางานเต็มขีดความสามารถ
- เปนหนาที่ขององคกร หรือผูบังคับบัญชาขั้นสูงที่จะ
กําหนดและดูแลเพื่อใหมีสิ่งที่จูงใจภายนอกตัวงานที่
เหมาะสม
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- เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา ที่จะตองดูแล
ผูใตบังคับบัญชา (โดยตรง) ของตนใหไดรับสิ่งจูงใจภายใน
ตัวงาน
บทสรุป
ผูบริหารทุกระดับจะตองมีทักษะที่จําเปนในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ การมีมนุษยสัมพันธก็เปน
หนึ่งทักษะที่จําเปนที่จะตองมี เพราะมนุษยสัมพันธมี
ประโยชน คือ
๑. ผูบริหารสามารถใชมนุษยสัมพันธ เพื่อ
ความสําเร็จของงาน โดยทําใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมายได
๒. ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน มีความสามัคคี
กลมเกลียว จงรักภักดีตอองคการทําใหองคการ
เจริญกาวหนา
๓. ทําใหทุกคนมีความรูสึกของการเปนพวกเดียวกัน
ทําใหการคบหาสมาคมนั้นเปนไปดวยความเขาใจอันดี
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุขมีความพึงพอใจ
๔. ทําใหงายแกการติดตอสื่อสารถึงกันและยัง
สามารถใชเปนสื่อในการประชาสัมพันธใหผูอื่นเขาใจและ
ยอมรับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ อันจะเปนผลดีตอการนํามาซึ่งการ
ปรับปรุงองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. ทําใหปญหาความขัดแยงในการทํางานลดนอยลง
ทําใหบริการงานไดงายขึ้น
๖. ทําใหบรรยากาศในการทํางานราบรื่น สามารถ
รวมงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
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นอกจากผูบริหารแลว ผูปฏิบัติงานก็ควรที่จะตองมีการ
ตัวปรับใหเขากับงานและผูอื่นไดเสมอ มีความเขาใจ
ตนเอง เขาใจงาน และเขาใจผูอื่น ซึ่งมีเทคนิคในการ
ปรับปรุงตนมาเสนอ ดังนี้
๑. เปนผูมีวุฒิภาวะ
๒. มีความสามารถในการปรับตัวเองใหเขากับบุคคล
เหตุการณและสถานที่
๓. รูจักตนเอง
๔. รูจักการประนีประนอม
๕. รูจักการหาเหตุผลและใชเหตุผล
๖. มีความมั่นใจตัวเองและรูจักเปนตัวของตัวเอง
๗. รูจักการสังเกตจดจําสิ่งตาง ๆ
การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน
๑. ฝกรักตนเอง
๒. ฝกเอาชนะตนเอง
๓. ฝกความอดทน อดกลั้น และเขาใจผูอื่น
๔. ฝกจัดการกับความโกรธ และความเกลียด
๕. ฝกเปนคนอารมณดีและเบิกบาน
๖. ฝกเปนผูมีจิตใจสงบ
๗. ฝกเปลี่ยนแปลงตนเองดีกวาคิดเปลี่ยนแปลงผูอื่น
๘. ฝกตั้งเปาหมายใหกับชีวิต
๙. ฝกคิดอยางมีเหตุผล
๑๐. ฝกเปนคนตรงตอเวลา
๑๑. ฝกเปนคนคลองแคลว
๑๒.พัฒนาความมั่นใจในตนเอง
๑๓.ฝกมิใหแสดงตัวมากเกินไป (เก็บตัวบาง)
๑๔ฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
๑๕.ฝกการใหในสิ่งที่ผอู ื่นตองการ
๑๖.ฝกใหความรักแกผูอื่น
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๑๗.ฝกการใหอภัยผูอื่น
๑๘.ฝกสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นแกผูอื่น
๑๙.ฝกเปนคนที่ใชอํานาจเหนือผูอื่นนอยลง
๒๐.ฝกเปลี่ยนความอยากได
ประโยชนที่ไดรับ
ผูรับการอบรมไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการ ตลอดจนทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธและ
จิตวิทยาในการทํางาน สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
อบรมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และยังเปนการเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น มี
วิสัยทัศนที่ดีเพิ่มขึ้น มีเพื่อนตางองคกรเพิ่มขึ้น อันเปน
ประโยชนตอตนเอง ตอหนวยงานตอไป //

