
คําอธิบาย รูเรา รูเขา 

 

 วัตถุประสงคของกิจกรรม เนนใหผูเขารับการอบรมไดศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของพฤติกรรม

บุคคลซึ่งจะสงผลตอการทํางานรวมกันในองคกร เร่ิมตั้งแตการรูจักและเขาใจพฤติกรรมของตนเอง 

การแสดงออก การรับและการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) คือคําติชมที่สรางสรรค ชวยใหเกิด

การเรียนรูผลกระทบ หรือมุมมองจากผูอื่น เกิดความเขาใจตนเองเพิ่มมากขึ้น เรียนรูเกี่ยวกับ

รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในกลุมหรือทีม รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลใน

ทีม เพื่อจะไดตอยอดนําพฤติกรรมท่ีมีความถนัดมาใชใหเกิดผลงานของทีมรวมกันอยางสรางสรรค 
 

ประเด็นหลัก 

 1. หนาตาง Johari 

 2. การใหและการรับขอมูลยอนกลับหรือคําติชม (feedback) 

 3. ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในกลุม 

 4. การประเมินตนเองตามพฤติกรรมบุคคลในทีมของ Belbin 
 

คําอธิบายประเด็นหลัก 

 

 1. หนาตาง Johari 

 

 1.1 เปนแนวทางในการเขาใจตนเองและผูอื่นตามแนวคิดของ Joseph Luft และ Harry 

Ingham ที่เปรียบแตละคนมีหนาตางอยู 4 บาน ดานซายบนเปนสวนท่ีเปดเผย (public / open) 

ซึ่งทั้งตัวเองและผูอื่นรู สวนดานขวาบนจะเปนสวนที่ผูอื่นรูหรือสังเกตเห็น แตตัวเองไมรู นบัวาเปน

จุดบอด (blind spot)  ของแตละคน ดานซายลางจะเปนเรื่องที่เรารูเกี่ยวกับตัวเอง แตไมบอกให

คนอื่นรู เรียกวาเปนดานซอนเรน (hidden) และดานขวาลางเปนเรื่องท่ีทั้งตัวเองและผูอื่นยังไมรู

คือเปนดานมืดมน (unknown) ซึ่งอาจเปนศักยภาพ หรือแงมุมใหมๆ ที่ยังไมเคยถูกคนพบมากอน 

 

 1.2 เมื่อคนเราเปดเผยตัวเองมากเทาใด ก็จะทําใหผูอื่นเขาใจเรามากขึ้นเทานั้น ชวยใหเขาไดรู

วาเราชอบอะไร ไมชอบอะไร การติดตอสัมพันธก็จะราบรื่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันถาเราบอกใหผูอื่น

รูหรือเขาใจถึงพฤติกรรมที่เขาแสดงออก ก็จะชวยลดจุดบอดที่อาจกระทบตอความสัมพันธระหวางคน

สองคน เมื่อเขารับฟงและเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะชวยใหความสัมพันธระหวางกันมีขึ้น 



 2. การใหและการรับขอมูลยอนกลับหรือคําติชม (feedback) 

 

 เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการสรางความเขาใจระหวางบุคคลใหชัดเจนมากขึ้นโดยผูใหคําติชม 

(feedback) ตองมีวิธีการใหที่สรางสรรค กลาวคืออธิบายถึงขอเท็จจริงอยางเฉพาะเจาะจง ไมพูด

กวาง ๆ ลอยๆ หรือกลาวอางถึงคนอื่น บอกใหผูอื่นเขาใจวา เราสังเกตเห็นพฤติกรรมอยางไร และ

พฤติกรรมนั้นๆ สงผลตอเรา หรือความสัมพันธระหวางกันอยางไร นอกจากนี้ในการใหคําติชม ผู

พูดตองไมพูดเกินความจริง และเลือกเวลาในการพูดคุยท่ีเหมาะสม โดยไมปลอยใหเนิ่นนานเกินไป 

หรือเลือกเวลาที่คิดวาผูฟงพรอมจะเปดใจรับฟง การใหขอมูลยอนกลับนี้ควรเริ่มประโยควา ผม/

ฉัน สังเกตเห็นอะไร และใหเฉพาะในเร่ืองทีเ่รามั่นใจ และมีขอมูล 

 ในการรับขอมูลยอนกลับ (feedback) เมื่อมีผูอื่นมาพูดหรืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา 

พึงรับฟงดวยความตั้งใจ เมื่อไมเขาใจหรือสงสัย ใหถามเพื่อของความกระจาง แลวจึงสรุปขอมูลที่

ไดยินดวยคําพูดของเราเองเพื่อตรวจสอบ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อให

สัมพันธภาพระหวางกันดีขึ้น 

 เมื่อไดรับขอมูลยอนกลับ ผูรับไมควรปองกันตัวเอง หรือสรางเกราะกําบัง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง เมื่อไดรับฟงขอมูลเชิงลบ ผูฟงไมควรกลาวโทษผูอื่น หรือแสดงอาการตอบโต หรือเก็บกดซอน

เรน หาเหตุผลเขาขางตนเอง แสดงความถดถอยดวยการยอนไปถึงอดีตที่เคยทําไดด ี
 

 3. ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในกลุม 

 

 จะมีทั้งกลุมพฤติกรรมท่ีชวยใหเกิดผลงานในการทํางานกลุมรวมกัน เชน การเปนผูขอ

ขอมูล หรือใหขอมูล การขอความคิดเห็น หรือการใหความคิดเห็น การประเมิน การขยายความ 

อธิบายใหชัดเจน เปนตน นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมที่ชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวาง

สมาชิกทีม เชน การเปนผูใหกําลังใจ การสรางความปรองดอง เปนผูประนีประนอม คอยเปดทาง

สนทนา หรือเปนผูตามท่ีดี อยางไรก็ตาม พฤติกรรมสวนบุคคลหรือการแสดงออกตามความ

ตองการของตนเองโดยไมคํานึงถึงผลงาน หรือสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกนั เปนสิ่งท่ีควรหลีกเล่ียง 

เชน การแสดงความกาวราว ปดกั้นความคิด ครอบงําความคิดของกลุม ระบายความในใจ หรือขี้

เลน สนุกสนานในเวลาไมสมควร 
 

 

 



 4. การประเมินตนเองตามพฤติกรรมบุคคลในทีมของ Belbin 

 

 4.1 Belbin ไดแบงลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในทีมเปน 8 ลักษณะหลัก ๆ ไดแก IM / 

Implementer เปนผูแปลงความคิดสูการปฏิบัติ ทํางานอยางมีระบบ CO / Coordinator เปนผูเขาใจ

วัตถุประสงค เนนผลลัพธในภาพรวม สามารถประสานใหเกิดผลงานของทีม SH / Shaper เปน

ปฏิมากร หรือผูท่ีคอยผลักดันใหการทํางานเปนไปตามทิศทาง วัตถุประสงคท่ีกําหนด ยึดผลลัพธ

ของงานเปนหลัก P / Plant คือมันสมองของกลุม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดตาง RI / Resource 

Investigator เปนผูท่ีมีเครือขาย มีสัมพันธท่ีดีกับภายนอกกลุม รูวาจะหาทรัพยากรที่จําเปนตองใชได

ที่ไหน ME / Monitor, Evaluator เปนผูประเมินผลงานของกลุม ทั้งความคืบหนาและการบรรลุ

วัตถุประสงค TW / Team Worker เปนผูท่ีเนนความสัมพันธท่ีดีตอกันในทีม CF / Completer, Finisher 

เปนคนทํางานละเอียด รอบคอบ มีวินัย ระมัดระวัง  

 

 4.2 แบบประเมินของ Belbin มีทั้งหมด 7 ตอน โดยในแตละตอนผูตอบจะตองพจิารณา

ตัวเลือกแตละตัวที่กําหนดให (ทั้งหมด 8 ตัวเลือก) วาตัวเองมีลักษณะตามที่ระบุในแตละตัวเลือก

หรือไม แลวใหขีดถูกในตัวเลือกท่ีคิดวาตรงกับลักษณะของตน โดยจะเลือกกี่ตัวเลือกก็ได จากนั้น

ใหพิจารณาวาในตัวเลือกท่ีเลือกไวทั้งหมด เมื่อเรามีคะแนน 10 คะแนน ในแตละขอ เราจะใหคา

น้ําหนักในตัวเลือกที่เลือกไวมากนอยเพียงใด ตัวอยางเชน ขอ 1 เลือก ก ข ง ช และ ญ และเห็น

วา ช ตรงหรือทํามากที่สุด จึงให 4 คะแนน อีกตัวเลือก ก คอนขางตรง จึงให 3 คะแนน ดังนั้นจึง

เหลือคะแนนอีก 3 คะแนน ใหตัวเลือก ข ง และ ญ ขอละ 1 คะแนน รวมคะแนนในขอนี้ทั้งหมด

เปน 10 คะแนน หรือผูตอบอาจเลือกตัวเลือกเดียวแลวใหคะแนน 10 ก็ได ท้ังนี้พิจารณาจากสิ่งที่

เราทําจริงในการทํางานรวมกับผูอื่นในทีม และความถี่หรือความถนัดเปนหลัก หลังจากใหคะแนน 

และรวมคะแนนแลว จะชวยใหรูวาผูประเมินมีความถนัดในลกัษณะใด ซึ่งจะแสดงถึงพฤติกรรมใน

การทํางานรวมกับผูอื่นในทีมงาน ซึ่งโดยทั่วไป จะมีความถนัดสูงสุด 1 ลักษณะ และมีลําดับท่ี 2 

หรือท่ี 3 ผูประเมินสามารถใชความถนัดของตนใหเกิดประโยชนตอการทํางานเปนทีมไดอยางดี 

และสามารถสรางผลปฏิบัติงานของทีมใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป   
 

 




