
การปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมทีท่ างาน 
 

 
     ธนธรณ์ มีช านาญ  

 
 จากค ากล่าวของ “อริสโตเติ้ล” นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังชาวกรีกที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” 
(Human being is social animal) เพราะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามล าพังได้ ต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์หรือท ากิจกรรมร่วมกันเราเรียกว่า 
“สังคม” และการที่ต้องอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการกระทบกระทั่งทางกายหรือ
ทางใจ เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันไม่มีใครเหมือนใคร เราจึงต้องเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับคนอ่ืนให้ได้อย่าง
สันติและมีความสุข ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะในสังคมท่ีท างาน ซ่ึงเราใช้เวลาในการท ากิจกรรมร่วมกัน
เฉลี่ยต่อวันแล้วมากกว่าอยู่บ้านตัวเองด้วยซ้ า  

“การปรับตัว” จึงเป็นหลักการส าคัญส าคัญที่มนุษย์ต้องรู้จักและเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด เพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์ และไร้ซึ่งปัญหา หรืออุปสรรคในการใช้ชีวิต ในที่ท างานไมว่่าคุณจะท างานเก่งกว่าเพ่ือน แตถ่้า
คุณเข้ากับใครไม่ได้เลย ขาดมนุษย์สัมพันธ์ งานของคุณก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ การรู้ว่าควรปฏิบัติตนและ
วางตัวอย่างไรในสถานที่ท างาน มีส่วนช่วยในการเพ่ิมผลงาน และช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้แก่อาชีพคุณได้              
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้เราเป็นที่ยอมรับและรักใคร่ทั้งจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ท าให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  การสร้างสร้างความสัมพันธ์ในที่ท างานท าได้ ดังนี้  

 

      ผู้บังคับบัญชา  
 

1. รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ  เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่
มาแล้ว ต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายมาด้วยความตั้งใจ
และสนุกกับงานที่ตนเองท า เพ่ือให้ผลงานออกมาดี สร้างความ
พึงพอใจและประทับใจแก่ผู้บังคับบัญชา 

2. ต้องให้ความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะภายใน 

 ขอบเขตอันควร อย่าให้มากเกินไป เพราะคนอื่นจะหาว่า 

    คุณประจบสอพลอ 

3. ถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับกลาง เมื่อผู้บริหารระดับสูงกว่าเข้ามาหาในสถานที่ท างานของคุณ ไม่ว่าคุณก าลัง
ท าอะไรอยู่ ให้หยุดท าทันที แล้วหันไปต้อนรับด้วยความเอาใจใส่อย่าให้เขาคอยโดยไม่จ าเป็น 

4. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา ทั้งในที่ประชุมหรือต่อหน้าแขก ถึงแม้ว่าคุณอาจ
ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขา ให้ชี้แจงความคิดเห็นของคุณอย่างสุภาพ 

5. ต้องรายงานเรื่องงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ าเสมอ 

6. เคารพกฎระเบียบและท างานด้วยความทุ่มเท ไม่คดโกง ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ และต้องท างานด้วยความ
เสียสละ ให้คุ้มกับค่าตอบแทนการท างานที่ได้รับ เพราะนายจ้างย่อมต้องการความคุ้มค่าของผลงานเมื่อเทียบ
กับค่าแทบแทนที่จา่ยเช่นกัน 
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  เพื่อนร่วมงาน 
 

1. ช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานของเพ่ือนด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะงานที่ต้องท าเป็นทีม ต้องไม่กินแรงหรือ 
เอาเปรียบเพ่ือน 

2. ในโอกาสที่เพ่ือนต้องท างานแทนคุณ เช่น ระหว่างที่คุณลาป่วยหลายวัน เมื่อคุณกลับมาท างาน ให้แสดง
ความขอบคุณที่เพ่ือนต้องรับภาระนั้น 

3. อย่าท าให้งานเสียเพราะเห็นแก่ความเป็นเพ่ือน ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าไม่เช่นนั้นความเป็นเพ่ือนจะ
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของคุณ 

4. หากคุณต้องการที่จะปรึกษาหารือเรื่องงานกับเพ่ือน ให้นัดหมายให้เป็นกิจจะลักษณะอย่าเข้าไปยุ่มย่าม           
ในกิจการของเพ่ือน และอย่าหวังว่าเพื่อนจะมีเวลาให้คุณเสมอ 

5. แสดงความอ่อนโยนกับทุก ๆ คน 

6. เมื่อต้องการให้เพื่อนช่วยท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ควรขอร้องอย่างสุภาพ เพ่ือนจะได้ช่วยคุณด้วยความเต็มใจ 

7. ยกย่องชมเชยเพื่อนเมื่อเขาท าดี และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเมื่อเพ่ือนต้องการ  
 

หลักการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  
 

๑. มีความรับผิดชอบ ผู้ที่มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย
และผู้อ่ืนก็มักจะยอมรับบุคคลที่มีลักษณะนี้ได้ง่ายเช่นกัน 

๒. รู้จักปรับปรุงตัวเอง เมื่อรู้ว่าตนเองมีข้อเสียอะไร ต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไข  ทั้งด้านบุคลิกภาพ 
อุปนิสัยใจคอ ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจต่อผู้ อ่ืน และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง 
เสนอแนะความคิดเห็นต่อเพ่ือนในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  

๓. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องเปิดใจยอมรับในเรื่องความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา   

๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อาจเริ่มจากการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน           
๕. มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน  เพราะเม่ือเราจริงใจ การแสดงออกของเราต่อบุคคลต่าง ๆ

ย่อมจะเป็นไปอย่างมีความปรารถนาดี  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา  : https://www.pacrimgroup.com/blog/greatdays/#/index 

 

การอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในที่ท างานให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องยาก และการที่เราจะเข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อ่ืน ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน ต้องเริ่มจากการปรับทัศนะคติ ปรับความคิดของตัวเองก่อน ข้อมูลที่น าเสนอ           



ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนรวบรวมมาเท่านั้น ยังมีอีกมากมายหลายหลายให้ศึกษาเรียนรู้ ที่ส าคัญคือ         
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเรา  ท้ายที่สุดเมื่อเราสามารถปรับตัวเองได้ เข้ากับคนอ่ืนได้ สิ่งที่เราจะ
ได้รับมีดังนี ้
 1. ลดความอึดอัดในใจตนเอง  การปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญหน้าได้ 
อาจมีส่วนช่วยลดอคติที่มีต่อผู้อ่ืนให้เหลือน้อยลงได้ เพราะ “ อคติ ” เปรียบเสมือนตัวการสร้างความอึดอัด
รวมถึงความเบื่อหน่าย ที่อาจเกิดข้ึน จนไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับผู้คนหรือสถานการณ์ตรงหน้า 

 2. ใช้ชีวิตง่ายขึ้น  การปรับตัวของมนุษย์ไม่ว่าในสังคมใดก็ตาม จะมีส่วนช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่             
ละวันเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เพราะการถูกหยิบยื่นน้ าใจไมตรีจากคนอ่ืน และการปรับตัวเองให้อยู่ในระดับ
ที่เสมอภาคกัน อาจท าให้เต็มไปด้วยความเข้าใจในตัวของกันและกัน จนสามารถสร้างความสุข และความ
สบายใจในการด าเนินชีวิตได้ 
 3. อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ การท าตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนอ่ืน ๆ ได้ โดยไร้ซึ่งความ           
เรื่องมาก และความเป็นตัวของตัวเองที่มากจนเกินไป รู้จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรเพ่ือเข้าหาคนอ่ืนบ้าง          
ก็จะได้รับการยอมรับ หรือใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างสงบสุขแน่นอน 
 4. คิดมากให้น้อยลง เมื่อได้รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองก็จะช่วยท าให้เข้าใจ และยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ 
รวมถึงผู้คนอ่ืน ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดความคิดมากทั้งที่ไม่จ าเป็นให้เบาบางลง เพราะมีความเข้าใจในความ
เป็นไปของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย 

 5. อาจได้พบกับสิ่งใหม่ ๆ เพราะการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พ้นจากอะไรเดิม ๆ บ้าง ก็คล้ายกับ              
เป็นการเปิดใจให้ลองค้นพบกับสิ่งใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยท าให้ได้เปิดหูเปิดตา และหลุดออกจากกรอบเดิม ๆ ที่เคย           
วางไว้ ซึ่งการได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆ อาจสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ในแบบที่เราเองก็ไม่เคย
ได้คาดคิดมาก่อน 

 6. เพื่อความอยู่รอด มนุษย์รู้จักปรับตัวในการด าเนินชีวิตอยู่ทุก ๆ วัน เพ่ือให้อยู่รอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ 
และวันต่อ ๆ ไป เพราะถ้าหากไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วอาจส่งผลให้เข้ากับใครไม่ได้  
 7. สร้างความอยู่เป็น แม้ในบางครั้ง อาจมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ตรงหน้ามากเท่าที่ควร 
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าหลายครั้งที่เรามักจ าเป็นจะต้องแสดงความยินดีออกไปเพราะเรื่องบางเรื่องก็อาจมี 
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