
บทที่  1 
มนุษยสัมพันธในองคการ 

 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ 
 
ในองคการอุตสาหกรรมหรือองคการประเภทอื่น ส่ิงท่ีมีความสําคัญเหนือระบบ เครื่องจักร 
อุปกรณคือ การประสานงานทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากร
มนุษยใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ  
 มนุษยสัมพันธ คือ ศิลปะและการปฏิบัติในการนําความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย
มาใชในการติดตอเก่ียวของกันเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคสวนตัวหรือสวนรวม  
 มนุษยสัมพันธ ในโรงงานอุตสาหกรรม คือ ศิลปะและทักษะในการใชประโยชนจาก
พฤติกรรมมนุษยจากสายงานตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมประสานงานกันเพื่อบรรลุ        
วัตถุประสงคของอุตสาหกรรม 
 ความหมายอื่นๆ ในองคการอุตสาหกรรม 
 มนุษยสัมพันธ หมายถึง  กระบวนการจูงใจคนใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อยางพึงพอใจ 
 มนุษยสัมพันธ คือ การรวมกันทํางานของคนในลักษณะของการรวมมือ เพ่ือใหงาน
ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายเปนความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการท่ีมุงใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
 มนุษยสัมพันธ   หมายถึง  การติดตอเก่ียวของสัมพันธกันระหวางบุคคลกับบุคคล  
บุคคลกับกลุมบุคคลหรือสังคม  เพ่ือใหบรรลุจุดประสงค  โดยที่ทุกฝายตางมีความพึงพอใจ
ทุกดาน  รวมท้ังการสรางและพัฒนาตนเองใหเปนท่ีรูจักรักใครชอบพอแกบุคคลท่ัวไปและ
เปนการสรางตนเองใหเปนคนดีของสังคม 
 
 
 
ประโยชนของมนุษยสัมพันธตอองคการ 
 1. ชวยใหเขาใจธรรมชาติของพนักงาน เพ่ือนรวมงานและ หัวหนา 
 2. เขาใจในความแตกตางของตัวพนักงานและตอบสนองความแตกตางใหเกิด
ประโยชน 
 3. ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางพนักงาน 
 4. บรรลุเปาหมายดวยความรวมมือรวมใจ เต็มใจ 



 5. สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
 6. เกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  รักษาผลประโยชนของกลุมขององคการ 
 7. สรางความพึงพอใจในการทํางาน 
 

หลักการและลักษณะของแนวความคิดมนุษยสัมพันธ 
 
 1. เนนพฤติกรรมของคนมากกวาการใหความสําคัญอุปกรณ ระบบ เครื่องจักร  
 2. การรวมกันของคนเปนระบบสังคม มีพฤติกรรมตอบสนองตอกันเปนระบบ 
 3. เกิดความสัมพันธระหวางบุคคลและเกิดพฤติกรรมการตอบสนองท่ีสรางสรรค 
 4. ใชวิธีการจากหลักความรู สาขาตางๆ และทักษะเฉพาะตัวในการติดตอสัมพันธ 

เปนการผสมระหวางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 5. จูงใจใหทํางานเปนทีมดวยความเต็มใจ 
 6. กอใหเกิดความตอบสนองเปาหมายของบุคคลและองคการ อันสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรองคการ 
 
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ   
  1.   การสงเสริมกัน เปนการสรางทัศนคติท่ีดีตอกัน   
  2.   ลดความขัดแยงระหวางบุคคลหรือกลุม 
  3.   เกิดขวัญ  กําลังใจท่ีจะปฏิบัติงาน 
  4.   ทําใหตนเอง  ผูอื่น  และสังคมมีความสุข 
 

หลักมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน  มีดังน้ี 

 -   รับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน 
 -   ไมมองคนในดานเดียว 
 -    ปรับตัวเขากับสถานการณโดยยังมั่นคงตอเปาหมายเดิม 
 -    มองคนในดานดี เห็นโอกาส เปดใจ ในการคบคนอื่น 
 -    การคบคนตองพิจารณาใหรอบคอบ มีจิตเมตตา 
 -  ตัดสินใจและแกปญหารวมกัน 

 

การเขาใจธรรมชาติมนุษย  

 1.   มนุษยมีความแตกตางทางดานรางกาย   ทางดานอารมณ  ทางดานสติปญญา  
และทางดานสังคม 



 2.   มนุษยเปนสัตวสังคม  ตองการรวมกันดวยสภาพทางสังคม  รวมตัวกันเพราะ
สภาพบังคับ  รวมตัวกันเพราะมีทัศนคติ  และรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ 
 3.   มนุษยมีความตองการของตน 

 
แนวคิดพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ 
 1.   มนุษยตองการยอมรับใหเกียรติ  ทุกคนมีความตองการการยอมรับ มีคุณคาเทากัน 
มีศักดิ์ศรี ตองการการยกยองจากคนอื่นในสังคม ไมตองการการดูถูกเหยีดหยาม 
 2.   มนุษยตองการแรงจูงใจในการทํางาน มนุษยจะทํางานหรือทําการใดก็ตามจะ
เปนไปเพื่อสนองความตองการ ดังนั้นการจัดการเพ่ือใหความตองการของมนุษยไดรับการ
ตอบสนองสามารถใชเปนแรงจูงใจได 
           

ธรรมชาติของมนุษยในดานทฤษฎีการจูงใจ 
 
1.  การจูงใจดวยทฤษฎี  X-Y   
 หัวหนางานมีทัศนคติตอลูกนอง 2 ดาน 
 1. หัวหนาแบบทฤษฎี X 
 -   มนุษยโดยธรรมชาติไมชอบทํางาน ตองบังคับ ควบคุม ลงโทษ ขมขู เขมงวด  
 -   ลูกนองไมชอบเปนผูนํา 
 -   ไมชอบความรับผิดชอบ 
 -    เฉ่ือยชา เลี่ยงงาน ไมมีความคิดสรางสรรค 
 -   ตอตานการเปลี่ยนแปลง 
 -   ใหความสําคัญกับตนเองเทานั้น ไมสนใจความตองการผูอื่น  
ทฤษฎี Y   
 หัวหนามีทัศนคติตอลูกนอง  

- คนโดยธรรมชาติ รักงาน ตองการทํางานเต็มท่ีเพ่ือแสดงความสามารถ มี
ความสุขในการทํางาน 

- มีความรับผิดชอบ ตองการความสําคัญ 
- ชอบทํางานเปนกลุม 
- ตองการเปนผูนํา 
- มีความคิดสรางสรรค 
- มีจิตนาการ มีความเฉลียวฉลาด 

นอกจากนั้น ในปจจุบันยังมี อีกทฤษฎีท่ีพัฒนาเพิ่มเติมคือ 
ทฤษฎี Z 



 มนุษยมีความซับซอน ไมสามารถแบงเปนดีหรือเลวไดอยางเด็ดขาด 
- มนุษยมีความต้ังใจในการทํางาน 
- ยอมรับท้ังความดีและความช่ัว 
- สถานการณและสิ่งแวดลอมทําใหแสดงออกแนวทางตางๆ 
- มีเหตุผลเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
- มีความสัมพันธในสังคม 
- ทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

 
 

ความเหมือนของคน 
 ความคลายคลึงของมนุษยในการติดตอประสานงาน ทํางานรวมกันของคน เพ่ือใหเกิด
มนุษยสัมพันธในองคการ คนจะตองมีความคลายคลึงกัน โดยสวนท่ีมีความคลายคลึงมีดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 1.   ความตองการพ้ืนฐาน คนท่ีอยูในกลุม หรือเกิดความสัมพันธกันในองคการ มีความ
ตองการในระดับท่ีใกลเคียงกัน  
  ความตองการ (Need) คือ ความจําเปนในการตอบสนองตอส่ิงท่ีตัวเองขาดไป  
  ระดับชั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว 

- คนมีความตองการ 5 ระดับชั้น 
- ระดับลางตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะสนใจ ระดับความตองการสูงขึ้น 

1. ความตองการสวนตัว  ความตองการความสําเร็จสมหวังในเปาหมายของ
ชีวิตท่ีตั้งไว  (Self – Actualization  Need)   

2. ความยอมรับ ช่ือเสียง - ความตองการมีเกียรติไดรับการยกยอง ยอมรับ 
(Esteem  Need) 

3. ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม-   ความตองการเปนสวนหนึ่งของ
กลุม ชนท่ีตนมีสวนรวม (Social needs) ไดแก  ดานจิตใจ : การตองการ
ความรัก  ความผูกพัน  และการยอมรับเปนสมาชิก 

4. ความตองการดานความปลอดภัย - ความตองการความปลอดภัยและ
มั่นคง (Safety  and  Security  needs) ความม่ันใจวาส่ิงท่ีตนมีท้ังอาหาร 
รายได ปจจัย ส่ี จะปลอดภัยตอการคุกคาม  

5. ความตองการพ้ืนฐานในการอยู (กายภาพ) - ความตองการสิ่งจําเปนใน
การดํารงชีวิต (Physiological needs) ไดแก ปจจัย : อาหาร ท่ีพัก เส้ือผา  
และยารักษาโรค 



 4.   มนุษยใหความสนใจของตนเอง  เชน  ใชความคิดของตนเปนใหญ  มีความอิจฉา
ริษยา  และชอบทําอะไรตามความสะดวกสบาย  เปนตน 
 5.  มนุษยสามารถเรียนรูเพ่ือปรับตัวได 
 
ในการทํางาน สามารถสรุปความตองการของพนักงานโดยทั่วไปไดดังนี้ 

- ตองการผูนําท่ียุติธรรม 
- มีเปาหมายการทํางานชัดเจน 
- ไดรับการใหเกียรติ จากเพ่ือนรวมงาน 
- มีแรงจูงใจ โอกาสกาวหนาในวิชาชีพ 
- มีอิสระในการทํางาน 
- ไมตองการความขัดแยง 
- ไมชอบการเปลี่ยนแปลง  ชอบความม่ันคง 
- ความสะดวกสบาย 
- ความสําเร็จ 
- ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน 

 2.  ความรูสึก  อารมณ 
 ความคลายคลึงของคนในกลุมเดียวกันควรมีพ้ืนฐานจาก ความรูสึกอารมณท่ี
คลายกันท้ังดานบวก คือ ความชอบ พอใจ ดานลบ คือ  ความเกลียด โกรธ กังวล   
 3.  ความคิด 
 ทัศนคติ แนวความคิด ตอส่ิงตางๆ แสดงออกในพฤติกรรม การพูด เขียน ออก
ความเห็น 
 4.  การรับรู  (Perception)  กระบวนการตีความ ส่ิงท่ีมากระทบการรับรูสัมผัส โดย
ผานทางการตีความ เกิดจากความแตกตางของประสบการณ และปจจัยอื่น 
 1. คุณสมบัติของสิ่งท่ีมากระทบ  หนัก เบา รุนแรง น้ําเสียง 
 2.  สถานการณ  ส่ิงแวดลอมรอบดาน 
 3.   ตัวบุคคล  ขึ้นอยูประสบการณ  ความคาดหวัง  การเรียนรู 
 5.  ความเชื่อมและทัศนคติ  ความโนมเอียงของบุคคลในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 
 

ความแตกตางของมนุษย 
 

 1.   ความแตกตางทางภายนอก 
  ความแตกตางทางกาย  รูปราง หนาตา ทาทาง การแสดงออก ความแข็งแรง 



 2.   ความแตกตางดานอารมณความรูสึก 
  อารมณของคนแตกตางมาจากพัฒนาต้ังแตเด็ก  สภาพแวดลอม  ทําใหมีลักษณะ
อารมณตางกันตามสภาพ เชนดีใจ ไมพอใจ สนุกสนาน ราเริง  ขี้อิจฉา วิตกกังวล มองโลกใน
แงราย  
 3.   ความแตกตางจากฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม   
  ฐานะทางสังคม  ความร่ํารวย  ความยอมรับของสังคม   
 4.   ความแตกตางดานสติปญญาความสามารถ 
  -  จากพันธุกรรม 
  -   การอบรมส่ังสอน 
  -   สภาพแวดลอม 
  ทําใหเกิดความแตกตางในความฉลาด การแกปญหาเฉพาะหนา เหตุผล ความคิด
เปนระบบขั้นตอน 
 5.  ความแตกตางดานความตองการ 
  -  ระดับความตองการท่ีแตกตางกัน 
  - ความตองการ ความชอบสวนตัว 
  -   ความพึงพอใจ 
  -   รูปแบบการดําเนินชีวิต 
  -   รสนิยม 
 6.  ความแตกตางกันดานลักษณะสวนตัว 
  -   ไรกําลังใจ เฉ่ือยชา 
  -  คลองแคลว 
  -   ชอบความทาทาย 
  -   ชอบความม่ันคง ไมชอบเสี่ยง 
 -   ทอแท 
 -   มีกําลังใจ 
 -   อดทน 
ปจจัยท่ีมีผลทําใหบุคลิกของคนแตกตาง 
 1. ระดับของการเขาสังคม  ระดับการเขาสังคม  การชอบพบปะผูคน เจาะจงสนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 2. ความมั่นคงทางอารมณ ระดับความมั่นคงของอารมณท่ีไมเปลี่ยนแปลงงายตาม
สถานการณท้ังอารมณ  โกรธ  เสียใจ อาย สับสน กังวล วิตก  
 3. การคลอยตามได  ระดับการเปนคนท่ีเช่ือถือได ซื่อสัตย การประสานงาน 
 4. ระดับความม่ันคง ไววางใจได รับผิดชอบงาน มีระเบียบ วางแผนดี มีเหตุผล 



 5. รับประสบการณใหม  ยอมรับความคิดใหม มีความคิดสรางสรรค เปดใจรับความ
คิดเห็นผูอื่น ใจกวาง 
การพิจารณาลักษณะของหัวหาหรือผูนํา สามารถพิจารณาจากการใหความสําคัญ 
 - เนนความสนในงาน (Task oriented leader) งานตองเสร็จ ผลงาตองไดตาม
เปาหมาย โดยไมสนใจ ความรูสึกหรือตัวบุคคล 
 - เนนความสนใจคน (People oriented leader) ใหความสนใจเอาใจใส ความพอใจ
ของลูกนองเปนหลัก  สนใจความเปนอยู สภาพแวดลอมชีวิต   

ความแตกตางของมนุษยดานบุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพของคนสามารถแบงประเภทได ตามการบริหาร 5 ประเภท 
 1. หัวหนางานประเภท (Impoverished)  ไมใสใจทํางานและคน ไมสนใจลูกนองและ
งาน ไมกลาตัดสินใจ ขาดความคิดสรางสรรค ไมกลาแกปญหา 
 2.   หัวหนาประเภทใหความสําคัญลูกนอง (Country club Managers) สโมสร เนน
ความสําคัญท่ีตัวลูกนอง ดานความพึงพอใจ ความเปนอยู ความสุขสบาย มองโลกในแงดี เอา
ใจลูกนอง แตไมไดสนใจดานงาน 
 3.  หัวหนาประเภทเนนงาน (Authoritarian Managers) เนนผลของงานใหเสร็จตาม
เปาหมาย อยางมีคุณภาพแกปญหาโดยพิจารณางาน ไมสนใจผลกระทบตอลูกนอง ใชอํานาจ
เปนหลัก ไมคอยสนใจความคิดเห็นผูอื่น 
 4. หัวหนาแบบกลางๆ (Middle of the road) ประนีประนอม ใหงานมีผลงานบางโดย
คนพึงพอใจบาง การแกปญหาเฉพาะหนาสรางสมดุลท้ังงานและคน 
 5.  หัวหนาท่ีสนใจท้ังงานและคน (Team Mangers)  สรางรูปแบบการทํางานเปนทีม 
แกปญหาท่ีตนเหตุโดยคํานึงถึงความตองการลูกนอง สรางความมีสวนรวม ทําใหไดผลของ
งานสูงสุด ในขณะที่ลูกนองพึงพอใจจากการทํางานเปนทีม 

จุดมุงหมายในการดําเนินการดานมนุษยสัมพันธ 
 1. เพ่ือความเขาใจในตัวเองและรูจักตนเองมากขึ้น 
 2. เพ่ือเขาใจและรูจักเพ่ือนรวมงาน 
 3. เพ่ือความไววางใจ  จากเพื่อนรวมงาน 
 4. เกิดการทํางานรวมกัน เพ่ือเปาหมายขององคการไดบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ลดความขัดแยง 
 6. เพ่ือสรางความพึงพอใจ ความสุขในการทํางาน 

สิ่งที่ควรหลีกเล่ียงในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 1. การแสดงอวจน ภาษาในทางลบ สีหนา ทาทาง  บุคลิกภาพท่ีไมเปนมิตร 



 2. การโตแยง ถกเถียง 
 3. การตําหนิผูอื่น 
 4. การพูดเรื่องของตนเอง 
 5. การพูดจา ประชด นินทา วาราย 
 6. ไมสนใจความเห็นผูอื่น 
 7. อิจฉาริษยา 
 8. โมโหราย 
 9. ไมยุติธรรม 
 10. ขมเหงผูอื่น 
 11. ไมรักษาคําพูด 
 12. ไมยอมรับผิด 
 13. ไมเห็นวาผูอื่นสําคัญ 
 14. มีอคติ 
คุณสมบัติของผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 -  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีและสื่อสารกับคนอื่นๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 -  ตองมีความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย  รูเรื่องความตองการของคน  รูสภาพ
จิตใจและอารมณของคน  รูวิธีปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นได  

 
การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมท่ีมีปฏิสัมพันธ
โตตอบระหวางบุคคล  2  คน   หรืออาจจะมากกวาสองคนขึ้นไป  โดยใชการส่ือสารท่ีเปน
ภาษาพูดและภาษาทาทางเปนส่ือการในการแสดงความคิดเห็น  ความรูสึกตางๆ  ซึ่ง
พฤติกรรมดังกลาวจะมีผลกระทบตอบุคคลท้ังสองฝาย  ทําใหมีความรูสึกท่ีดีตอกันและกัน 

 

แนวทางการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

 -   มองโลกในแงดีเสมอ  เพื่อสงเสริมใหมีเจตคติท่ีดีตอบุคคลอื่น 
 -   ยอมรับศักยภาพของบุคคลทุกคน 
 -   แสดงความรูสึกท่ีดีในการพบปะกับบุคคลอื่นๆ 

 42-   แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อพบปะกับบุคลอื่นๆ  โดยการทักทายดวย
อาการ ยิ้มแยมแจมใส 

 -   ชวยเหลือบุคคลอื่นดวยความเต็มใจเสมอ 
 -   มี มิ ต ร ภ า



บทที่ 2
การศึกษาตัวเองและบุคลิกภาพ 

 
 
 
 

 

หัวขอเนื้อหาที่สําคัญ 
 
 3- การศึกษาตัวเอง 
 - องคประกอบของการศึกษาตนเอง 

ความสําคัญของบุคลิกภาพ  4- 
 - บุคลิกภาพท่ีดี 
 - บุคลิกภาพของมนุษย 
 5- การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2

การศึกษาตนเองและบุคลิกภาพ 
 

 

 

การศึกษาเพื่อรูจักตนเอง 

 การศึกษาเพื่อรูจักตนเอง ศึกษาใหรูถึงพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความคิด เพ่ือประโยชน
ในดานมนุษยสัมพันธ พฤติกรรม ความคิดของคนมีสาเหตุมาจากปจจัย 4 อยาง คือ คานิยม 
การรับรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 
1. คานิยม (values) 
 คานิยม คือ ส่ิงท่ีกลุมคนยอมรับตัดสินฝาดีหรือไมดี เปนความนิยมซึ่งมีผลมาจาก
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การส่ังสอน มีผลตอความคิดวาอะไรควรคิดวาดี นากระทํา 
ยอมรับได บางส่ิงท่ีไมควรยอมรับ นารังเกียจ ควรปฏิเสธ 
 
2. การรับรู  (Perceptions) 
 คือ กระบวนการสังเกต จัดหมวดหมู ประมวลผล ตีความขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคล 
เหตุการณ กิจกรรม สถานการณตางๆ เปนกระบวนการที่ผสมผสานการรับรูจากภายนอก
ดวยการไดยิน เห็น สัมผัส ไดกลิ่น รสชาติ จากสภาพแวดลอมภายนอก กับประสบการณและ
ความคิด แลวเกิดความรูสึกตอบสนอง ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนคือ 
 - การสังเกต (noticing) 

 คอยใสใจ ก.
 ข. ความคาดหวัง 
 ค. ภาษท่ีใช 

 - การจัดกลุม (Organizing) 
  ก. การสรางรูปแบบ 
  ข. การคิดแบบ Stereotype 
  ค. บทบาท (Scriptc) 
 - การตีความ (Interpretation) 
  ก. ทฤษฎีบุคลิกภายในของตัวคน 
  ข. ทฤษฎีลักษณะ  
  



 การสังเกตุ (Noticing) 
  เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดการรับร็ 
  ก. ความใสใจ (Mindfulness)  
   คือการใสใจใหความสําคัญตองานท่ีรับผิดชอบ ท่ีจะกอใหเกิดการสังเกตุ
รายละเอียดของเหตุการณ 

ข. ความคาดหวัง (Expectations)  
   ความคาดหวังตอเหตุการณสงผลถึงการรับรู ระดับความแตกตางของส่ิงท่ีเกิด
ขึ้นกับส่ิงท่ีคาดหวัง การเลือกใชคําพูด น้ําเสียง วิธีการพูดสงผลถึงการรับรู 
 
การจัดกลุม Organzing 
 คือการจัดหมวดหมูของสิ่งท่ีมากระทบจากภายนอก  
 - การสรางรูปแบบลวงหนา (Protolypes) 
  สรางรูปแบบของประเภทแนวความคิดชนิดตางๆ ไวลวงหนา เปนแนวทางในการ
จัดกลุม หรือแนวทางการตอบสนองตอเหตุการณ คน เฉพาะประเภท 
 - การคิดแบบ (Stereotypes) 
  การคิดแบบรวมคนกลุมใดกลุมหนึ่งจะมีลักษระอยางไรบาง เชน คนแตงตัยซอมซอ 
สะพายเป เปนคนฐานไมดี 
 - บทบาท (Scripts) 
  ลําดับเหตุการณท่ีคาดหวังไวลวงหนาของคนตอสถานการณเฉพาะ 
 
การตีความ (Interpretatin) 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพในตัวตน Implicit personality theory 
 คนท่ัวไปใชลักษณะบุคลิกภาพเพียงลักษณะเดียว หรือสอง สามลักษณะ ตัดสินคนอื่น 
 แนวโครงสรางของบุคลิกลักษณะ เชน 
  ความแข็งแรง   ออนแอ 
  ความดีใจ   เสียใจ 
  ความใกลชิด   หางไกล 
 ระดับการศึกษา 
 เพศ 
 ฐานะ  เชน การตัดสินคนดวยการพบครั้งแรก “First Impression Bias” 
 
ทฤษฎีลักษณะ ตัดสินลักษณะคนอื่นดวย 

- หลักการความสม่ําเสมอ 



- หลักความแตกตาง เพ่ือกําหนดสรุปลักษณะคนอื่น 
หลักความสมํ่าเสมอ (Principle of consistency) 
 ตัดสิน สรุป พฤติกรรมคนอื่นจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น ซ้ํา เมื่อเวลาผานไป 
หลักความแตกตาง (Principle of distinciive) 
 คนตัดสินผูอื่นในดานพฤติกรรมดวยเหตุการณเฉพาะท่ีเกิดขึ้น สัมพันธกับลักษณะ
เฉพาะตัว  
 
ผลของวัฒนธรรมตอการรับรู 
 
วัฒนธรรม (Cultures) คือ รปูแบบความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม รูปแบบพฤติกรรมของกลุมคน 
 
ความแตกตางของวัฒนธรรมการทํางาน  
 1. อํานาจ (Power distance) ระยะหางของอํานาจ อิทธิพลความแตกตางของอํานาจ
ระหวางบุคคล ระหวางผูจัดการ - ลูกนอง 
 2. การหลีกเลี่ยง ความไมแนนอน (Uncertainty avoidance) ระดับการยอมรับความ
ไมแนนอน ความไมชัดเขนของเหตุการณ การยอมรับระดับความเส่ียง 
 3. ความเปนสวนตัว (Individualism) ระดับคานิยมของตนเอง หรือกลุม 
 4. ความยอมรับผูอื่น (Masculinity) 
 5. ระยะเวลา (time frame) ทํางานในชวงระยะเวลายาวหรือส้ัน 
 
3. ทัศนคติ (Attitudes) 
 ทัศนคติ คือ ความคิดเห็นสวนตัวตอส่ิงตางๆ ท้ังเหตุการณ คน สภาพแวดลอม โดย
แสดงออกในลักษณะความชอบ ไมชอบ รัก เกลียด มีผลตอการแสดงออก ส่ือสาร สัมพันธกับ
ผูอื่น 
 
4. บุคลิกภาพ  

 

ความหมายของบุคลิกภาพ 

  
 บุคลิกภาพ หมายถึง  ลักษณะสวนรวมของบุคคลแตละคน ท่ีแตกตางแตเปน
เอกลักษณของแตละคน ซึ่งสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  ซึ่งแตละคนจะมีรูปแบบ
ของการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆกัน 



ความสําคัญของบุคลิกภาพ 

 1.   สรางความมั่นใจ 
 2.   สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่น 
 3.   ชวยสรางความสําเร็จ 
 4. การยอมรับของกลุม 

ประเภทของบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพภายนอก  คือ  พฤติกรรมตางๆท่ีสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส
ภายนอก  คอ  หู  ตา  จมูก  ปาก  เชน  
 -   รูปรางหนาตา 
 -   การแตงกาย 
 -   การแสดงออกของตน 
 -   กิริยาทาทาง 
 -   การใชน้ําเสียง 
 -   การพูดคุย 

 

 2 6บุคลิกภาพภายใน  คือ  พฤติกรรมตางๆท่ีไมสามารถมองเห็นได  ตองมีการติดตอ
สัมพันธพฤติกรรมภายในจึงจะรับทราบได  เชน 

 -  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
 -  ความรอบรู 
 -  ความคิดริเริ่ม 

 27-   ความจริงใจ 

 -  ปฏิภาณไหวพริบ 
 -  ความรับผิดชอบ 
 -  อารมณขัน 
 -  ความจํา 
 -  นิสัย  (การเอาเปรียบ , การตรงตอเวลา) 

ทฤษฎีของ  JOHARI – WINDOW 
ชวยอธิบายการเปดใจในการสัมพันธกับผูอื่น 

                                           41ตัวเองรู                                  ตัวเองไมรู 



คนอื่นรู เขตเปดเผย (Open  area) เขตจุดบอด (Blind  area) 
คนอื่นไมรู เขตซอนเรน (Hidden  area) เขตไมทราบ (Unknown area)  
 
ชวงท่ี  1  คือพฤติกรรมเปดเผย  เรารู  และกลาบอกคนอื่นรู 
          : เกิดความเปนกันเอง  งายในการติดตอขอความรวมมือ 
ชวงท่ี  2  คือ  เราเหมือนคนตาบอด  เราไมรู  คนอื่นรู 
         :   เราเปนฝายเสียเปรียบ  การคบคาสมาคมจะเปนฝายเสียเปรียบและเสื่อมเสีย 
 
ชวงท่ี  3  คือ  พฤติกรรมซอนเรน เรารู  แตคนอื่นไมรู 
         :   เราลําบากใจ ตองระมัดระวังตนตลอดเวลา  ในขณะที่ตองสังสรรคสมาคมกับคนอื่น 
ชวงท่ี  4  คือ  ตางก็ไมรู  เราไมรู  คนอื่นก็ไมรู 
         :   เราวางตัวโดยไมลําบากใจ  มีขอเสีย  คือ  ทําใหไมมีการปรับปรุงตัว 
 
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
  7เมื่อคนเรามีการเปดเผยแกกันมากขึ้น  ความเปนกันเองก็จะมีมากขึ้น  การสื่อสารจะมี
ประสิทธิผล  ลดความไมเขาใจกันใหนอยลง  สรางความั่นใจ เปดใจตอกัน 
 

กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ   
 
บุคลิกของคนสามารถปรับปรุงพัฒนาใหดีขี้นไดอยาเหมาะสม  
 1.   การตรวจสอบตนเอง  

 เพื่อทราบวาตนเองมีบุคลิกอยางไร เปนการประเมินวิเคราะหกอนการปรับปรุง โดย
วิเคราะห สวนตางๆ คือ รางกาย  สติปญญา  อารมณ นิสัยสวนตัว สถานะภาพสังค  
 2.   ปรับปรุงแกไข  เพื่อพัฒนาบุคลิก ปจจุบันใหดีขึ้น 
  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
 3.  การสื่อสารบุคลิกตอผูอื่น 

 284.  การประเมินผล 

  การพัฒนาบุคลิกภาพตามขั้นตอนดังวานี้  บางอยางอาจทําดวยตัวเอง  บางอยาง
ตองอาศัยความเห็นของคนอื่นชวย    
 



 บทที่ 3
การส่ือสาร 

 
 
 
 

หัวขอเนื้อหาที่สําคัญ 
 

ความสําคัญของการส่ือสาร  9- 
 10- องคประกาอบและหลักการการส่ือสาร 
 11- รูปแบบการส่ือสาร 
 12- อุปสรรคของการสื่อสาร 
 13- การส่ือสารเปนทางการและไมเปนทางการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



บทที่ 3
การส่ือสาร 

 
 

 

 

ความหมายของการส่ือสาร 

 

 การสื่อสาร  (Communication)  คือ  กระบวนการสงสารและรับสาร  ซึ่งเปน
สัญลักษณแทนความหมายระหวางบุคคล 
 
การสื่อสาร คือ  การสื่อความหมาย 
 -   การถายทอดเรื่องราว 
 -   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 -   การแสดงออกของความคิด  และความรูสึก 
 -   รวมถึงระบบ (ระบบโทรศัพท) เพ่ือการติดตอส่ือสาร 
 

วิธีการติดตอสื่อสาร มี  4  วิธี 

1.  การส่ือสารดวยวาจา (วจนภาษา) 
2.  การส่ือสารท่ีมิใชวาจา (อวจนภาษา) 
3.  การส่ือสารดวยภาษาเขียน 
4.  การส่ือสารดวยการมองเห็น 
  

วัตถุประสงคของการสื่อสาร 

 1.  เพ่ือแจงใหทราบ  (To inform) เชน  ประกาศ, หนังสือเวียน 
 2.   เพ่ือใหเกิดความรู  (To  educate)  เชน  ประกาศ 
 3.   เพื่อโนมนาวใหมีความเห็นคลอยตาม (To persuade) เชน การโฆษณา, ประชา- 
สัมพันธ 
 4.   เพ่ือใหเกิดความบันเทิง  (To entertain)  เชน  การเลาเรื่องตลก 
 



องคประกอบของการสื่อสาร 

 1.  ผูสง (Sender) เปนผูรับผิดชอบแปลงขอความใหอยูในรูปแบบท่ีสงผาน
กระบวนการส่ือสาร  โดยอยูในรูปสัญลักษณท่ีมีความหมาย 
 2.   ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) เปนวิธีการตางๆ  ในการส่ือสาร
จากผูสงไปยังผรับ 
 3.   ผูรับ (Receiver) เปนผูรับแปลงสารกลับมาอยูในรูปความหมายท่ีเขาใจได 
 4.   การตอบสนอง  (Feedback)  คือการตอบรับจากผูรับสงกลับมายังผูสงสารเพ่ือ
แสดงการรับทราบสารท่ีสงแลวแสดงความคิดเห็น 
 

รูปแบบของการสื่อสาร 

 การสื่อสารทางเดียว  (One-way  communication)  เปนการส่ือสารในลักษณะท่ีผู
พูด  หรือผูสงขาวสารถายทอดขาวสารใหกับผูฟง  หรือผูรับสารฝายเดียว  ผูฟงไมสามารถ
ซักถาม  หรือโตตอบอะไรท้ังส้ิน  เชน  การบรรยายทางวิทยุ , คําส่ังทางราชการ 

 40การสื่อสารสองทาง  (Two-way  communication)  เปนการส่ือสารในลักษณะท่ีผูสง
สารกับผูรับสารสามารถซักถาม  และโตตอบ  หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได  
เชน  การพูดโทรศัพท 

 

ทิศทางการสื่อสาร 

 การสื่อสารจากบนมาลาง (Downward  communication) เปนลักษณะการเดิน 
ทางของขาวสารตามสายการบังคับบัญชาจากบนลงมายังฐานขางลาง  เชน  การส่ังการ, 
ระเบียบ, ขอบังคับ 
 การสื่อสารจากลางไปบน  (Upward  communication) เปนการติดตอเพ่ือสนอง  ตอบ
ตามการติดตอส่ือสารจากบนมาลางเปนสวนใหญ เพื่อเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดง
ความคิดเห็นตอผูนําหรือหัวหนางานไดเต็มท่ี  เชนการเสนอรายงานผลงานตางๆ 
 การสื่อสารตามแนวนอน  (Horizontal  communication)   เปนการสื่อสารกัน
ระหวางผูบังคับบัญชาในระดับเดียวกัน  หรือระหวางสมาชิกของหนวยงานตางๆ  เพื่อใหเกิด
การประสานงาน  และการแกปญหาขององคกร  เชน  การติดตอประสานงานขอความ
ชวยเหลือระหวางหนวยงาน 

หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 1.  ผูสงขาวสารจะตองทําความเขาใจและกระจางชัดในส่ิงท่ีตองการจะสื่อ 



 2. เลือกชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับขาวสารท่ีตองการจะสื่อ 
 3. พยายามส่ือความใหสมบูรณ  ชัดเจน 
 4. คํานึงถึงพนฐานของผูรับขาวสาร  ไดแก  ความรู  ประสบการณ  ความเชื่อ  และ
ทัศนคติ 
 5. เวลาท่ีเหมาะสมในการส่ือสาร  จะตองไมนอยเกินไป  หรือเนิ่นนานกินไปจนเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติ 
 6. พยายามหลีกเลี่ยงการประเมิน  หรือตีความหมายพฤติกรรม 
 7. การถามยํ้าเพ่ือรับทราบการสนองตอบ  

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร  (Effective  Communication) 
 การประสบความสําเร็จ  คือ  ผูรับสารมีความเขาใจตรงตามท่ีผูสงสารตองการ

ครบถวนสมบูรณประสิทธิภาพของการส่ือสาร (Effective Communication) คือ คาใชจาย
ทรัพยากรท่ีใชในการส่ือสาร 

อุปสรรคของการสื่อสาร  (Noise) 
 อุปสรรคของการสื่อสาร  คือ  ส่ิงท่ีทําใหการส่ือสารไมเกิดประสิทธิผลไมประสบ
ความสําเร็จ  ไมเปนไปดังท่ีผูสงสารตองการ 
 1.  ชองทางการสื่อสารที่ไมเหมาะสม  ใชวิธีการส่ือสารกับผูรับสารไมเหมาะสม 
  -   ใชศัพทเทคนิคกับผูท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูเฉพาะ 
  -   ภาษาของผูสงสารกับผูรับสารไมตรงกัน 

การเขียน 
  -   เปนการสื่อสารท่ีงายตอการสงสาร  เชน  นโยบาย, คําส่ัง, ประกาศ 
  -  ไมซับซอน  
  -  ไมตองการการตอบสนอง 

การพูด 
 15-   เหมาะกับการส่ือสารท่ีซับซอนยากตอการเขาใจ, การสอน, การถายทอด
ความรู  หรือตองการ การยอมรับ  และการสนับสนุน 
 2.  ทักษะในการพูดและเขียนไมดี  ผูสงสารมีทักษะในการเขียนและพูดไมเหมาะสม
เขาใจยาก  ไมชัดเจน  สรางความสับสน  เพราะใชคําพูดท่ียืดยาวสับสน 
 3.  ไมใหความสําคัญกับสัญลักษณทาทางของผูสงสาร เชน  สายตา  ทาทาง  สี
หนา  เปนสิ่งท่ีส่ือสารทางออม  และมีความสําคัญในการสื่อสาร 

อุปสรรคทางกายภาพ 
  อุปสรรคภายนอก  เชน  เสียงรบกวน, แขกมาเย่ียม, โทรศัพท  เปนตน 



การปรับปรุงการสื่อสาร 

 การฟง  คือ  การพยายามรับส่ิงท่ีผูสงสารตองการสื่อสาร 
 1.  พยายามฟงสิ่งท่ีอยูในสาร  (ใจความเนื้อหา) 
 2.  พยายามรับรูความรูสึกของผูสงสาร 
 3.   มีการตอบสนอง  แสดงใหผูสงสารไดรับรูวา  เรารับทราบ  รับรู  และมีความรูสึกรวม 
 4.   สังเกตสิ่งประกอบการสื่อสาร 
 5.   แสดงการรับรูรับทราบ 

การตอบสนอง  (Feedback) 
 การตอบสนอง  คือ  การแสดงตอบตอผูสงสารใหทราบความรูสึกและการแสดงออกตอ
ส่ิงท่ีรับ 

วิธีการแสดงการตอบสนองอยางสรางสรรค 

 1.   การตอบสนองโดยตรงตอผูสงสารดวยความรูสึกท่ีแทจริง 
 2.   การตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจง  ชัดเจน 
 3.   การตอบสนองในเวลาที่เหมาะสม 
 4.   ตอบสนองในสิ่งท่ีสามารถปรับปรุงได 
 5.   ตอบสนองในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไมมากเกินกวาจะรับได 
 

วิธีการในการสื่อสาร 

 ความสมบูรณของชองทางการส่ือสาร  (Channel  Richness) แบงออกเปน  2  
ประเภท  คือ  ความสมบูรณสูง  และความสมบูรณต่ํา 
 
ความสมบูรณสูง (High  Richness) 
 -   ลักษณะของการส่ือสารท่ีเปนสวนตัว 
 -   มีการส่ือสาร  2  ทาง 
 -   มีขอเสียคือชา 

 
ความสมบูรณต่ํา (Low  Richness) 
 -   ลักษณะของการส่ือสารแบบไมเปนสวนตัว 
 -   เปนการสื่อสารทางเดียว 

-   มีความรวดเร็วในการสื่อสาร 



วิธีการ, ชองทางการสื่อสารเรียงจากนอยไปมาก 
     1.   เปนการพบปะตัวตอตัว 
 2.   โทรศัพท 
 3.   E-mail, ฝากขอความ 
 4.   จดหมายเวียน, บันทึก 
 5.  ประกาศ, ลงขอความในจดหมายขาว          

การออกแบบสถานที่ทํางาน 
 18สงเสริมการส่ือสารไดดวย  การออกแบบสถานท่ีทํางานตอการพบปะสื่อสาร  การสราง
บรรยากาศการทํางาน  ลดความเปนสวนตัว  มีระยะหางหรือระดับของส่ิงกีดกันการส่ือสาร
ทางกายภาพ 
 
 
 

การใชเทคโนโลยีสงเสริมการสื่อสาร 

เชน  การใช  E-mail, VDO  Conference, Online  Meeting 
             Channel  
                 Two-way  Communication 
           Feedback 
 

 
  

  Sender 

การรับรู   (Perception) 

Receiver 

การรับรู  (Perception) 
 1 9การรับรู  คือ  กระบวนการท่ีคนรับทราบ  และแปลงขอมูลสารสนเทศสูความหมายท่ี
เขาใจ  โดยไดรับอิทธิพลทางส่ิงแวดลอม 
ความเปนเหตุเปนผล  (Attribution) 
 เปนธรรมชาติของคนท่ีพยายามจะอธิบายส่ิงท่ีตนเองสังเกตหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง 
ความผิดพลาดในเหตุผล  (Attributlum  Error) 
 เปนการมองความผิดพลาดของคนอื่นวาเปนความผิดพลาดของปจจัยภายในมากกวา
ความเปนจริง  มองความผิดพลาดจากปจจัยภายนอกนอยกวาความเปนจริง 
ความลําเอียงของตนเอง  (Self-serving  bias) 
 มองความผิดพลาดของตนเอง  วาเปนความผิดพลาดจากปจจัยภายนอกเปนหลัก 

 



แนวโนมของการรับรู 
 เปนพฤติกรรมของคนมีผลมาจากการรับรู  (Perception)  ท่ีบิดเบือนจากความเปนจริง  
แบงไดเปน  4  ลักษณะ คือ 
 1.   Stereotype  คือ  การมองคนแบบเหมารวมจากกลุม  หรือประเภทของบุคคลนั้น  
เชน  เพศ  อายุ  และชนชาติ 
 2.   Halo  Effect  คือ  ลักษณะหนึ่งของคน  ท่ีถูกใชเปนเครื่องตัดสินลักษณะของ
บุคคลนั้น  เชน  การแตงกาย  ลักษณะทาทาง 
 3.   Selectivity  คือ  แนวโนมท่ีจะอธิบายปญหาตางๆจากมุมมองของตนเองสนใจใน
ดานท่ีตนเองสนใจ  หรือตรงตามความเชื่อคานิยมตามความตองการของตนเอง  เชน  การ
แกปญหาจากคนแผนกตางๆดานการมองปญหาตางกัน 
 4.   Projection  คือ  ใชลักษณะ  ทัศนคติ  ความคิดของตนเองเปนหลัก และใชกับคน
อื่นดวย 
 

ทักษะการสื่อสารในมนุษยสัมพันธ 
 
 ทักษะ (Skill) หมายถึง การกระทําซ้ําๆ เปนขั้นตอนการกระทําท่ีมีจุดหมาย ในแตละ
สถานการณ และเปนการใชความรูประยุกตใหเขากับการแกปญหา ตัดสินใจในเหตุการณ
ตางๆ ได  
 ดังนั้น ทักษะ คือ พฤติกรรมท่ีทําไปเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีคาดหวังไวในแตละ
สถานการณ 
 
 หลักการที่เกี่ยวของกับทักษะ 
 ทักษะ คือ การกระทํา  
  การกระทํา (Action) คือพฤติกรรมท่ีทําโดยคน ดังนี้จึงแตกตางจากความรู หรือ
ความสามารถ 
 ทักษะ คือ ส่ิงท่ีมีเปาหมาย 
  ทักษะ คือกลุมพฤติกรรมท่ีทําเพ่ือจุดประสงคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นย่ิง
บรรลุเปาหมายไดมากเพียงใดก็ย่ิงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ดังนั้น เปาหมายจึงเปนส่ิง
กําหนดทักษะโดยตรง คือเปาหมายเพื่อสรางแรงจูงใจ 
  ทักษะ คือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นซ้ําได เชน การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นซ้ําอีก ทักษะท่ีเคยใช
แกปญหาสําเร็จในอดีต สามารถใชเพื่อแกไขได 
  ทักษะ คือ ความตอเนื่องเปนลําดับ ทักษะมีความตอเนื่องของการกระทําเหมือน
บทบาท บทละคร เชน การกระทําท่ีตอเนื่องเปนลําดับ เหตุการณเฉพาะหนา 



  ทักษะสัมพันธกับบริบท ทักษะมีความเก่ียวของกับบริบท เชนเดียวกับท่ีเก่ียวของ
กับเปาหมาย ดังนั้น ทักษะในการส่ือสารของคนเพื่อการสังคม หรือสวนตัวยอมตางกับทักษะ
ของการสื่อสารของคนในการปราศรัย 
 
 ความเฉพาะเจาะจงของทักษะ 
 ทักษะสามารถพิจารณาไดในหลายระดับท้ังระดับท่ัวไป และระดับเฉพาะเจาะจง  
 ทักษะในระดับเฉพาะเจาะจง (Specific– level skills) คือการพิจารณาพฤติกรรม เชน 
ทาทาง การประสานสายตา การย้ิม ศัพทท่ีใช  
 ทักษะในระดับท่ัวไป (General – level skills) คือ ทักษะและพฤติกรรม เชน เปดเผย 
การเฝาสังเกตุ ทักษะความสามารถในการติดตอส่ือสาร ทักษะและความประทับใจ 
 
ชนิดของทักษะมนุษยสัมพันธ 
 ความสนใจผูอื่น (Attentiveness) คือ ทักษะในการแสดงความสนใจ ใสใจผูอื่นท่ีเราทํา
การติดตอส่ือสารดวย แสดงถึงความสัมพันธเก่ียวของกันและการแสดงของตัวคนท่ีเราติดตอ
ดวย 
 การสนใจผูอื่น ใสใจไมเหมือนกับการตั้งใจฟงตรงท่ีการใสใจ สนใจ เพราะจุดประสงคท่ี
ใชกระทําความเขาใจสารท่ีผูอื่นสงมาแตเปนการแสดงความมีสวนรวม สนับสนุ 
 ขอแนะนําในการใหความสนใจผูอื่น 
 - ถามคําถามอยางเหมาะสม  
 - อยางอยูหางเกินไป  
 - รักษาระยะท่ีเหมาะสม  
 - พูดสนับสนุนใหกําลังใจ  
 - พูดในเรื่องท่ีคูสนทนาสนใจ 
 - พูดถึงตนเองเล็กนอย 
 - พยักหนา 
 - สายตา 
 
 
การควบคุมกํากับการสนทนา (Composere) 
 - รักษาระดับน้ําเสียงท่ีแสดงความมั่นใจ 
 - รักษาทาทางท่ีไมเปนทางการเกินไปหรือรุนแรงเกินไป 
 - อยาหยุดพูดนาน 
 - รักษาการสบสายตา 



 - แสดงความเห็น 
 
การประสานสัมพันธ (Coordinating) 
 คือ ทักษะการจัดการการติดตอประสานงานใหตอเนื่อง การจัดลําดับการพูด และเวลาท่ี
ผูใดควรพูด 
 การเริ่มและการจบการสนทนา ทักษะนี้แสดงออกจากการส่ือสารสนทนาท่ีราบรื่น ย่ิง
ราบรื่นก็ย่ิงมีการประสานสัมพันธดี 
 การแทรกการสนทนา บทสนทนาสามารถเปนในหลายรูปแบบ การเสริมการสนทนา 
(talkover) คือการพูดแทรกขณะมีผูอื่นยังพูดไมจบ เพื่อแสดงอาการการเขาใจในขณะท่ีผูพูด
พูดเกือบจบ หรืออาจจะพูดหรือสงเสริมแสดงความเขาใจสิ่งท่ีไดยิน เสริมคําท่ีผูพูดคิดไมออก 
หรือเสริมสนับสนุนความคิด  
ขอแนะนําการประสานสัมพันธ 

- การริเริ่มหัวขอสนทา 
- การพูดหัวขอเดิม 
- การสนับสนุนการสนทนา 
- ความเร็วในการพูด 

 
การแสดงออก (Expressiones) 
 การแสดงออกเปนทักษะของการแสดงท้ังทางภาษา หรือไมใชภาษา เพื่อเพ่ิมสีสัน 
ชีวิตชีวาใหกับการส่ือสาร  
 ความหมายโดย การแสดงสีหนา ทาทาง เสียง การเลือกใชคํา 
 ขอแนะนําการแสดงออก 

- การแสดงออกทางสีหนาการกระทํา 
- การใชทาทางแสดง เพ่ือเปนสิ่งท่ีตองการส่ือสาร 
- การย้ิมหรือการหัวเราะ 
- การเสริมคํา การหัวเราะเรื่องตลก 
- การพูดจาชัดเจน 
- โทนเสียงท่ีเปลี่ยนแสดงหลากหลาย 
- ระดับเสียงพอดีไมดัง ไมคอยเกินไป 
- แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
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