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คนเราไม่สามารถทางานคนเดียวเพียงตามลาพังได้ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้ องมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่นไม่มาก
ก็น้อย การทางานร่วมกับบุคคลอื่นจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ ซึง่ คนที่คณ
ุ จะต้ องทางานร่ วมด้ วยอาจเป็ นได้
ทังคนที
้ ่อยู่ภายในหรื อภายนอกหน่วยงานของคุณเอง หากคุณสามารถปรับตัวเองให้ ทางานร่ วมกับคนอื่นได้ คุณย่อมจะ
ได้ รับความร่วมมือ การยอมรับ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทางาน รวมทังการได้
้
รับข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นทัง้
ภายในหน่วยงานและองค์กรของคุณเป็ นอย่างดี
การทางานร่ วมกับบุคคลอื่นเป็ นสิ่งที่ยากหรื อไม่ ……บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับ
ผู้อื่นได้ ดี แต่บางคนประสบปั ญหาในการทางานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ จากการไม่ได้ รับความช่วยเหลือ หรื อ
ร่วมมือใด ๆ รวมทังการไม่
้
ได้ รับข้ อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ
ดังนันความสามารถในการท
้
างานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็ นสิง่ สาคัญและควรฝึ กฝนให้ มีขึ ้น ขอให้ คณ
ุ คิดถึงประโยชน์ที่
จะเกิดขึ ้นอย่างมากมายหากคุณสามารถเข้ ากับผู้อื่นได้ ดี และเมื่อคุณได้ รับการยอมรับและความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ
แล้ วหล่ะก็ ย่อมจะส่งผลให้ คณ
ุ เองก็มีความสุขและสนุกกับงานที่ทาอยู่ และในที่สดุ ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังความสาเร็ จใน
หน้ าที่การงานของตัวคุณเอง…ทังนี
้ ้การพัฒนาทักษะหรื อความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นนันเป็
้ นสิง่ ที่ไม่ยาก และ
สามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นได้ ตามแนวทางปฏิบตั ิง่าย ๆ ตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ดังต่อไปนี ้
P

=

Positive Thinking….คิดแต่ ทางบวก สร้ างโลกสวยงาม

S

=

Smile…ยิม้ แย้ มแจ่ มใส สร้ างความประทับใจ

Y

=

Yours…จริงใจให้ กัน ช่ วยเหลือการงาน

C

=

Compromise ….. สมานสามัคคี ด้ วยการประนีประนอม

H

=

Human Relations ……สัมพันธ์ ท่ ดี ี สร้ างมิตรผูกพัน

O

=

Oral Communication….สื่อสารชัดเจน แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง

 Positive Thinking….คิดแต่ ทางบวก สร้ างโลกสวยงาม
ในการทางานใด ๆ ก็ ตาม ทัศนคติเป็ นสิ่งสาคัญ ซึ่งทัศนคติย่อมมีส่วนสัมพันธ์ โดยตรงต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรม และหากคุณ เองมีทัศนคติ หรื อความคิ ดในเชิงลบ ตัวคุณ เองย่อมมีพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ ความ
ร่ วมมือใด ๆ การนินทาว่าร้ าย การแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้ าว และในที่สดุ สิ่งเหล่านี ้เองจะส่งผลทาให้ คุณไม่มี
ความสุขกับงานของคุณเอง ดังนันเพื
้ ่อให้ คุณ สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่
กาลังทาอยู่ ขอให้ คุณปรับความคิด ทัศนคติของตัวคุณเองโดยให้ มองโลกในทางบวกไว้ เสมอไม่ว่าจะเป็ นกับ
หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกทีมของคุณเอง หรื อแม้ กระทัง่ ลูกค้ าที่คณ
ุ ต้ องติดต่อ ด้ วย
 Smile…ยิม้ แย้ มแจ่ มใส สร้ างความประทับใจ
คุณควรจะสร้ างความประทับใจแก่ผ้ อู ื่นด้ วยการให้ รอยยิ ้ม การยิ ้มแย้ มแจ่มใสจะทาให้ คุณมีเสน่ห์ที่น่าคบหา
สมาคมด้ วย แน่นอนว่าคงจะไม่มีใครอยากร่ วมงานกับคนที่ทาหน้ านิ่วคิ ้วขมวดอยู่เป็ นประจา ทาหน้ าบึ ้งตึงอยู่
ตลอดเวลา หรื อทาสีหน้ าเบื่อหน่ายเมื่อต้ องทางานร่ วมกับผู้อื่น….การทางานด้ วยรอยยิ ้ม จะส่งผลให้ คณ
ุ ทางาน
อย่างมีความสุข และทาให้ คณ
ุ พร้ อมที่จะรับมือกับปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น เพราะใจคุณมีความสุข ก็จะทาให้ จิต
คุณไม่ฟุ้งซ่าน และในที่สดุ เมื่อจิตคุณนิ่ง คุณย่อมมีสติ สมาธิ และปั ญญาในการวางแผนงานและตัดสินปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
 Yours…จริงใจให้ กัน ช่ วยเหลือการงาน
คุณควรมีความจริ งใจที่จะให้ ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
ของคุณ โดยคุณควรมีความมุ่งหวังที่จะให้ การทางานประสบผลสาเร็ จในเป้าหมายที่กาหนดขึ ้นร่ วมกัน ความ
จริ งใจจะส่งผลให้ คณ
ุ เป็ นผู้รับฟั งและเป็ นผู้ให้ ที่ดี ซึ่งคุณไม่จาเป็ นที่จะต้ องรอให้ บคุ คลอื่นมาร้ องขอให้ คณ
ุ ช่วย
ก่อน คุณสามารถอาสาช่วยเหลือในการทางานหรื อการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ และหากคุณมีความจริ งใจในการ
ให้ ความช่วยเหลือแก่บคุ คลต่าง ๆ …ก็จะทาให้ คณ
ุ มีความต้ องการและความพยายามในการแสวงหาวิธีการเพื่อ
จัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น ….ความจริ งใจที่คุณแสดงออกมานันย่
้ อมสร้ างความประทับใจและทัศนคติที่ดีจาก
บุคคลรอบข้ างตัวคุณ
 Compromise ….. สมานสามัคคี ด้ วยการประนีประนอม
แน่นอนว่าการทางานร่วมกันนันย่
้ อมต้ องมีปัญหาความขัดแย้ งเกิดขึ ้น อาจเนื่องมาจากทัศคติและความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกัน หรื ออาจเป็ นเพราะความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกัน หากคุณเป็ นผู้หนึง่ ที่อยูใ่ นสถานการณ์
ของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น คุณควรเป็ นผู้ทาให้ เกิดความสามัคคีด้วยการสร้ างความประนีประนอมระหว่างกัน
ความพยายามทาให้ สถานการณ์ ลดความตึงเครี ยดลงโดยทังสองฝ่
้
ายไม่เสียผลประโยชน์ สร้ างสถานการณ์ ใน
ลักษณะของ Win Win Situation นัน่ คือไม่มีฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ได้ เปรี ยบหรื อเสียเปรี ยบ…..การที่คณ
ุ ปล่อยนิ่งดูดาย

โดยไม่พยายามทาอะไรเพื่อให้ สถานการณ์ของความขัดแย้ งคลี่คลายลง ย่อมจะส่งผลต่อการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางานของกลุม่ หรื อทีมงานของคุณเองได้
 Human Relations ……สัมพันธ์ ท่ ดี ี สร้ างมิตรผูกพัน
ความมีมนุษยสัมพันธ์ เริ่ มจากการเริ่ มต้ นทักทาย การแสดงความเป็ นมิตรกับบุคคลต่าง ๆ ทังที
้ ่ร้ ูจกั และที่ไม่ร้ ู จกั
มาก่อน และรวมไปถึงการแสดงความรู้ สกึ เป็ นห่วงเป็ นใย การแสดงไมตรี จิตกับผู้อื่น ตลอดจนการแสดงกิริยา
ท่าทางและการใช้ วาจาเพื่อสร้ างความคุ้นเคย การรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีงามไว้ ….ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้
จะทาให้ คณ
ุ มีเพื่อนหรื อเครื อข่ายที่กว้ างขวางที่พร้ อมจะให้ ข้อมูลและให้ ความร่วมมือกับคุณในการทางานใด ๆ ก็
ตาม นอกจากนี ้การที่คณ
ุ มีเครื อข่ายมากมายย่อมหมายถึงคุณได้ รั บการยอมรับจากกลุม่ คนเหล่านันซึ
้ ่งพร้ อมที่
จะช่วยเหลือคุณอยูต่ ลอดเวลา
 Oral Communication….สื่อสารชัดเจน แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ความสามารถในการสื่อสารด้ วยวาจาเป็ นลักษณะพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จาเป็ นสาหรับการทางานร่ วมกับผู้อื่น
หากคุณพูดหรื อให้ ข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครื อ ไม่ชดั เจน ถูกต้ องแก่บคุ คลหรื อหน่วยงานอื่นแล้ วหล่ะก็ เหตุการณ์
เหล่านี ้อาจจุดประกายให้ คณ
ุ เกิดข้ อขัดแย้ งหรื อปั ญหาในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ….ดังนันขอให้
้
คณ
ุ ตระหนักไว้
เสมอว่าข้ อมูลที่คณ
ุ กาลังสือ่ ออกไปนันควรจะต้
้
องชัดเจน ถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ เพราะข้ อมูลของคุณ
อาจจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการทางานของบุคคลหรื อหน่วยงานอื่น
สรุ ปว่า การทางานร่ วมกับผู้อื่นให้ ประสบผลสาเร็ จได้ นนั ้ คุณควรเริ่ มต้ นจากการมองตัวคุณเองและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตัวคุณเองให้ เป็ นคนที่มองโลกในแง่ดี การยิ ้มแย้ มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความจริ งใจในการให้ ความช่วยเหลือ
การประนีประนอม การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้อื่น รวมทังการให้
้
ข้อมูลที่ชดั เจน ….ซึง่ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อมจะ
ทาให้ คณ
ุ มีเสน่ห์และสร้ างความประทับที่ดีกบั บุคคลอื่นที่คณ
ุ ต้ องทางานร่วมด้ วย

