
การทําความเขาใจกับตัวเองน้ันจําเปนตองใชความกลา  เพราะทุกครั้งจะพบวาตัวเราน้ันมีส่ิงที่เราไมพอใจ  

ซึ่งเรามักจะตองซอนมันเอาไว 
ลักษณะรูปแบบของพฤติกรรมของเราจะถูกกําหนดตั้งแตชวงแรกของวัยเด็ก  เหตุการณตาง ๆ   และผูคน

ที่เราไดพบจะสงผลใหเราเติบโตข้ึนมาอยางที่เราเปน  พรอม ๆ ไปกับความสงสัยในตัวเอง  และอคติตาง ๆ 
การเรียนรูที่จะปรับปรุงภาพลักษณของตนเองน้ัน  จะทําใหเราจะสามารถตอตานการรับมือกับคําพูดและ

การกระทําของคนเจาปญหาไดดีขึ้น  ดังน้ันเราจะตองพิจารณาส่ิงตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.  Ça¹oÒ·iµÂ �  :  เขาใจตัวเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 รับรูถึงคณุคาในตัวเอง ความรูสิกวาตนเองไมดีพอจะสงผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกเพ่ือซอน           

ความรูสึกที่มีตอตัวเอง  เชน  การขมขู 
 ควรหยุดและคิดใหถ่ีถวนและควบคุมความรูสึกของเรา  และพยายามแสดงออกอยางสงบและมีเหตุผล           

ในการรับมือกับพฤติกรรมของคนเจาปญหา  หากสนองตอบเร็วเกินไปอาจทาํใหปญหาน้ันแยลง 
 ในสถานการณที่มีปญหา  หากคุณเปนฝายเครียด  คณุจะเปนฝายที่ตองทนทุกข  
 เราสามารถเลือกที่จะเปล่ียนภาพลักษณของตนเองได  และสรางรากฐานใหมจากความสําเร็จของเรา 

 
 
 
 

คุณรูสึกไหมวาทุกวันน้ี  การพัฒนาทักษะตาง ๆ  ของคุณยากขึ้น 
เรื่อย ๆ  ทั้งจากแรงกดดันในที่ทํางาน  และขอมูลขาวสารตาง ๆ   
ที่มีมากเกินกวาที่คุณจะรับไหว  ไมวาการพัฒนาน้ันจะเกิดขึ้นเพราะ 
เรื่องน้ันเปนเรื่องใหมสําหรับคุณ  หรือคุณพยายามปรับปรุงความรู   
ที่คุณมีอยูแลว หนังสือ “จัดการคนเจาปญหาใน 1สัปดาห”  น้ี  จะทํา
ใหคุณสามารถแบงเรื่องตาง ๆ ลงเปนขั้นตอนยอย ๆ ที่คุณจะสามารถ
เรียนรูไดใน 1 สัปดาห 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการคนเจาปญหาใน การจัดการคนเจาปญหาใน การจัดการคนเจาปญหาใน 1 1 1 สัปดาหสัปดาหสัปดาห    
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222...      Ça¹¨a¹·Ã�  Ça¹¨a¹·Ã�  Ça¹¨a¹·Ã�  :::      ลักษณะพฤติกรรมแบบตางลักษณะพฤติกรรมแบบตางลักษณะพฤติกรรมแบบตาง   ๆๆๆ   

2.พฤติกรรมเชิงรกุ 
(Aggressive  Behaviour) 

 พฤติกรรมเชิงรับ  (Passive  Behavior) 
       คนที่มีพฤติกรรมเชิงรับ  คือคนที่จะใหความสําคัญกับความตองการของคนอื่นกอนตนเอง  มีความเคารพตนเอง

นอยมาก  โดยเฉพาะเม่ือเขาลังเลที่จะยืนหยัดขึ้นเพ่ือส่ิงที่เปนสิทธิของเขาเอง  ส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ  เขามักจะถูกคนอื่น

เอาเปรียบ  คนอ่ืน ๆ ที่จะตองเผชิญกับเขาน้ันจะรูสึก  รําคาญ  หมดแรง  รูสึกเหนือกวา  อยากถอนตัว  และเกิด

ทัศนคติที่เปนลบ 

 พฤติกรรมเชิงรุก  (Aggressive  Behavior) 
       คนที่มีพฤติกรรมเชิงรุก  มักจะใชคําพูดขมขูและสนุกกับ

การไดรูสึกวามีอํานาจเหนือคนอ่ืน  ชอบใชกําลังขมขู  เปน

คนไมเห็นคุณคาในตัวเอง  มักจะรูสึกวาตนเองมีอํานาจ  

รู สึกวาตนเองถูกเสมอ   มักเปนคนโดดเดี่ยว  คนที่ มี

พฤติกรรมเชิงรุกน้ันจะทําใหคนอ่ืน ๆ รูสึก  ตองปกปอง

ตัวเอง  เกลียดชัง  ถูกคุกคาม  อับอาย  วาวุน  และถอยหาง   

 พฤติกรรมเปดเผย  (Assertive  Behavior) 
       คนที่มีพฤติกรรมเปดเผย  คือคนที่ไมเพียงแต

ใสใจกับสิทธิและความเห็นของตนเองเทาน้ัน  แต

เขายังใสใจกับสิทธิและความเห็นของคนอื่นดวย  

เปนคนที่สามารถเขาใจความรูสึกของตนเอง  และ

สงผานความรูสึกของตนเองใหกับผูอ่ืนได  คนที่ตอง

พบกับคนที่มีพฤติกรรมเปดเผยน้ันมักจะรู สึกดี  

เพราะวา  พวกเขารูสึกวาความสําเร็จที่เกิดขึ้นเปน

ความสําเร็จรวมกัน  รูฐานะของตนเอง  สามารถให

ความเคารพตอบแทนได  สามารถเชื่อคุณและ

สามารถชวยเหลือคุณไดเพ่ือตอบแทนอิทธิพลใน

ทางบวกที่มีตอเขา   
 

 1. พฤติกรรมเชิงรับ  (Passive Behavior) 

3. พฤตกิรรมเปดเผย   
(Assertive  Behavior) 

สรุปไดวา  ลักษณะพฤติกรรมที่เปนที่ตองการมากที่สุดน้ันคือพฤติกรรมแบบเปดเผย  อยางไรก็ตาม  พวกเรา

สวนใหญน้ันจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีลักษณะตาง ๆ  ผสมกัน  ดังน้ัน  หากตองการประสบความสําเร็จใน   

การลดผลกระทบทางลบที่พฤติกรรมที่เปนปญหาจะมีตอคนอ่ืน ๆ  เราจึงจําเปนจะตองทําตัวใหมีพฤติกรรม   

เปดเผยใหมากที่สุด 
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333...   Ça¹oa§Ça¹oa§Ça¹oa§¤ÒÃ ¤ÒÃ ¤ÒÃ :::   รับมือกับคนเจาปญหาแบบตาง ๆรับมือกับคนเจาปญหาแบบตาง ๆรับมือกับคนเจาปญหาแบบตาง ๆ   
ลักษณะพฤตกิรรมตาง ๆ  มี  4  แบบ  คือ ไมม่ันคง – สาเหตหุลักที่ใครสักคนจะแสดง

พฤติกรรมที่เปนปญหาออกมา   ทัศนคติเปนลบ – การจดัการกับเรื่องน้ีสามารถทาํใหคุณหมดแรงได          

งาย ๆ เม่ือตองพบกับคนพวกน้ี เปนเวลานาน ๆ   เห็นแกตัว – ไมวาเขาจะทําเชนน้ันอยางตั้งใจหรือไม        

ก็ตาม  พฤติกรรมแบบน้ีสามารถพบไดงายและสามารถปรับเปล่ียนไดงายที่สุด   อารมณดี – บางครั้ง

พฤติกรรมแบบน้ีเปนเรื่องที่รับมือไดยากที่สด  เพราะคณไมอยากทาํรายจติใจเขา 

วธิีรบัมอืพฤติกรรมของคนในแบบตาง ๆ  

คนท่ีไมม่ันคง 
 ไมตอบกลับไปอยางเชือดเฉือน  เน่ืองจากปฏิกิริยา

เชนน้ีอาจเปนส่ิงที่เขากําลังคาดวาจะไดรบั   
 แสดงความเปดเผยเมื่อพยายามคนหาปญหาวาเกิด
จากอะไรจากมุมมองของเขา  และทาํความเขาใจวา

เขากําลังลําบากเรื่องอะไร 
 รักษาสติ  เงียบไวใหมากทีสุ่ดเม่ือเขากําลังระเบิด
โทสะ  หลังจากน้ันคอยใหเขาไดอธิบายพฤติกรรมของ

ตนเองอีกครั้ง 

คนท่ีมีทัศนคติท่ีเปนลบ 

 พยายามใหเขาอธิบายวาทาํไมเขาถึงรูสึก
เชนน้ัน 

 บอกเขาวาคณุเชื่อในวิธีการของคณุวาเปน
วิธีการที่ถูกตอง  และคุณจะทําอยางน้ันอยู

แลวไมวาเขาจะทําตามคุณหรือไมก็ตาม 

 อยาเสียเวลาโตเถียงกับเขา 
 ตองแนใจวาคณุไดศึกษามาดีแลวกอนทีจ่ะ

เผชิญหนากับคนที่มีทัศนคติเปนลบและชอบ

ขมขูอยางเปดเผย 

คนเห็นแกตวั 

 แยกเขาออกมาตางหาก  อธิบายใหเขารูวาเขากําลัง

ทําอะไรอยู  และถามเขาวาเขาตั้งใจจะทําใหคุณ

ลําบากจริง ๆ หรือ 

 หลีกเล่ียงการโตเถียงกับเขา  แตยืนหยัดขึน้ตอหนา
เขาและรักษาอากัปกิริยาของคุณใหเปดเผยไว 

 อยาทําใหเสียงของคณุแสดงความโกรธ  หรือแสดง

การยอมรับความพายแพ  เพราะส่ิงน้ีจะชวยเสริม

ความรูสึกวาเขาน้ันเหนือกวา 

 หากเขาพูดเรือ่งที่ทาํใหคุณเส่ือมเสียลับหลัง  ลอง
บอกวาคราวหนาใหมาพูดกับคุณตอหนา  พวกเขา

จะไมทาํอยางน้ันหรอก 

 

คนอารมณด ี

  รักษาอากัปกิริยาของคณุใหเปดเผยและเปนมิตร 
  ยืนยันกับพวกเขาวาคุณเหน็คาของความเห็นของ
เขา 

  ใหคําชมเชยกับเขา  ตราบเทาที่เปนคําชมที่
จริงใจ  เพ่ือแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูรวมทีมที่มีคา

จริง ๆ 

  สนับสนุนใหเขาคดิวิธีการแกปญหาและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ 

  ชวยใหเขารกัษาหนาไวได  โดยพูดแตความจรงิ  
แทนที่จะเปนความเห็นของคุณ  และทําใหเขาได

เสนอความคดิของพวกเขาบาง 

หากคณุตองการจะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเขาจรงิ ๆ แลว   
วธิทีีด่ทีีส่ดุคอื  “การมองโลกและปญหาจากมมุมองของเขา ” 
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การส่ือสารท่ีดี  ขึ้นอยูกับ  

การพูด  การฟง  

และภาษาทาทาง กระบวนการส่ือสารสองทางจําเปนตองนําแนวคิดตาง ๆ กนั             

ในการแสดงปฏิกิริยาที่จะเปนประโยชนตอสถานการณนั้น  ไดแก 
 การพูดในเชิงอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่ิงที่คณุกําลังพูด เพ่ือใหผูฟง    
        เขาใจในส่ิงที่เราพูด 
 แสดงปฏิกิริยาตอบรับเพ่ือใหอีกฝายรับรู เม่ือเขาใจหรอืไมเขาใจในส่ิง 
        ที่เขาพูด  เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับส่ิงที่เขาพูด  หรือรูสึกประหลาดใจ 
        เพราะส่ิงที่เขาพูด 
 สรุปประเด็นตัวอยางของปญหาใหชัดเจน 
 พยายามเห็นใจความรูสึกของคนอ่ืน 
 ใชภาษาทาทางประกอบในทุกรูปแบบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

444...   Ça¹¾u¸ Ça¹¾u¸ Ça¹¾u¸ :::   จัดการกับสถานการณขัดแยงจัดการกับสถานการณขัดแยงจัดการกับสถานการณขัดแยง   

ความขัดแยงนั้นเร่ิมข้ึนจากสาเหตุหลักขอหนึ่ง  คือ  แตละฝายตาง

ตองการใหส่ิงตาง ๆ  เปนไปตามทางของเขา  ความขัดแยงจะเกิดข้ึน
แนนอนหากไมสามารถบรรลุเปาหมายของตนได   

                                      สําหรับคนสวนใหญแลว  เปนเร่ืองยากท่ีจะทํา
ส่ิงตาง ๆ  ดวยเหตุผล  แตมันเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนได  
ใหเราสามารถใชเหตุผลโดยการวิเคราะหสถานการณเปนส่ิงแรก  แลว
จึงนําเทคนิคตางๆ  มาควบคุมความรูสึกและปฏิกิริยาของคุณ  แทนท่ีจะ
ปลอยใหอารมณเขามาควบคุมเร่ืองตาง ๆ เราคงตองใชเหตุผลในการ
พิจารณา  ดังนี ้
 ถอยกลับมาสักกาวหน่ึง  และพิจารณาสถานการณใหชัดเจนข้ึนอีก 
 แยกเอาอารมณออกไปกอน 
 เราจะทําใหสถานการณนี้ดําเนนิตอไปอยางไร  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน 

555...   Ça¹¾ÄËaÊº´Õ Ça¹¾ÄËaÊº´Õ Ça¹¾ÄËaÊº´Õ :::      
ทักษะพื้นฐานดานการส่ือสารและภาษาทาทางทักษะพื้นฐานดานการส่ือสารและภาษาทาทางทักษะพื้นฐานดานการส่ือสารและภาษาทาทาง
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666...   Ça¹Èu¡Ã � Ça¹Èu¡Ã � Ça¹Èu¡Ã �       
วิธีการรับมือกับลูกวิธีการรับมือกับลูกวิธีการรับมือกับลูกคาเจาปญหาและบอกวา คาเจาปญหาและบอกวา คาเจาปญหาและบอกวา “““ไมไมไม”””   

 ทันททีี่รูวาคณุกําลังจะตองรับมือกับลูกคาที่มีขอรองเรียน  หายใจลึก ๆ และ

พยายามผอนคลายตัวคณุเองใหมากที่สุด 
 สงบสติไวตลอดเวลา  และแสดงออกอยางเปดเผย  แสดงใหเขาเหน็วาคุณได

ไดตกใจจนหนาเสียไปตามอารมณของเขา 
 พยายามมองสถานการณจากมุมมองของเขา  และแสดงความเห็นใจกับ

ปญหาของเขาเทาที่เหมาะสม 
 ฟง  ถามคาํถาม  และทบทวนทุกอยางเทาทีท่ําได  เพ่ือแสดงใหเขาเห็นวา

คุณเขาใจปญหาคืออะไรอยางแทจริง 
 พยายามหาวิธีการแกปญหาใหเขา  ถาสามารถทําได 
 เสนอวิธีการแกปญหา  และนําขอเสนอของเขามารวมไวดวยหากเปนไปได  

หากไมสามารถทําได  พยายามสรางวิธีการแกปญหาทีท่ั้งสองฝายยอมรับได 
 ส่ิงสุดทายทีค่ณุจะตองทําคอื เสนอคําขอโทษหรือคาํอธิบายแกไขวาทําไมถึง

ยังไมไดทําบางส่ิง 
 

777...   Ça¹eÊÒÃ�Ça¹eÊÒÃ�Ça¹eÊÒÃ�      
คุณคือคนท่ีควบคุมทุกส่ิงคุณคือคนท่ีควบคุมทุกส่ิงคุณคือคนท่ีควบคุมทุกส่ิง

กุญแจสําคัญสําหรับการรับมือกับคนเจาปญหาน้ันอยูในตัวเราน่ีเอง  

ตลอดสัปดาหที่ผานมา  เราไดคนพบตัวเอง  เปล่ียนแปลงตัวเองจากหนา

มือเปนหลังมือ  จนเราไดเห็นภาพสะทอนของตัวเราเองจากคนอ่ืน  ตอน

น้ันเอง  เราถึงสามารถควบคุมพฤติกรรมของเรา  และมองเห็นปฏิกิริยาที่

อาจเกิดขึ้นจากคนอื่นไดอยางชัดเจน  จนเราสามารถหวังไดวาจะสามารถ

เริ่มกระบวนการที่จะทําใหผูอ่ืนมีปฏิกิริยาที่ตางออกไป  ดังน้ัน  เราจะ

สามารถเริ่มกระบวนการที่จะจัดการกับคนเจาปญหา  ซึ่งกําลังจะ

กลายเปนคนไมมีปญหาสําหรับเรา 
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