
ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัมนุษยสมัพนัธ ์

อาจารยช์นินาถ  ทพิยอ์กัษร 

สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์



Destroy  your  enemy by making him your friend 
“จงท ำลำยศัตรูของท่ำน ด้วยกำรท ำให้เขำเป็นมิตร” 

 อบัราฮัม ลนิคอล์น 

https://www.google.com/search?rlz 



ความหมายของมุนษยสัมพนัธ์ 

มนุษย์ ( human ) หมายถึง ลกัษณะของความเป็น
มนุษย์ คอื ผู้มีจิตใจสูง 
สัมพนัธ์ ( relations ) หมายถงึ ความผูกพนั 
เกีย่วข้อง การตดิต่อกนั ความเกีย่วพนักนั 



“มนุษยสัมพนัธ์” 
การติดต่อสมัพนัธ์กนัระหวา่งคนท่ีอยูร่่วมกนั

และมีความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั 
 

https://www.google.com/search?rlz 



ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ 
 

1. มนุษยสมัพนัธ์ช่วยสามารถสร้างความสามคัคี
ธรรม 

2. สามารถก่อใหเ้กิดการรวมพลงั 
3. ท าใหส้งัคมปกติสุข คนในสงัคมนั้น ๆ อยูดี่มีสุข 
4. ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั  
5. ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 



ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ 
 

6. ท าใหค้นแตกต่างจากสตัวอ่ื์น ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ดา้นจิตใจ 
7. ตระหนกัในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
8. ท าใหง้านทุกอยา่งบรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์รตอ้งการ 
9. ท าใหค้นคลอ้ยตามได ้เขากจ็ะเกิดความ ช่ืนชอบและจะ
พฒันาความช่ืนชอบจนเกิดเป็นศรัทธา 



ลกัษณะของมนุษยสมัพนัธ ์

มนุษยสมัพนัธน์บัไดว่้าเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ในการอยู่ร่วมกนัของคน 

ศาสตร ์คอื ความรูท้ี่เป็นระบบระเบยีบที่เช่ือถอืไดแ้ละสามารถศึกษาหา

ความรูไ้ดอ้ย่างมีระบบ 

ศิลป์ คอื มีการผสมกลมกลนืกนัใหเ้ป็นศิลปะในการตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

ซ่ึงเป็นเรื่องเฉพาะตวัที่ตอ้งใชค้วามสามารถ สตปิญัญา  



อาจจะสรุปลกัษณะของมนุษยสัมพนัธ์ ได้ดังนี ้

1. บุคคลรวมกนัเป็นกลุ่มสงัคมท่ีมีระบบและแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองต่อกนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีระบบระเบียบ 

2. การจูงใจใหบุ้คคลเกิดพลงัในการติดต่อสมัพนัธ์และแสดง
พฤติกรรมตอบสนองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

3. การผสมผสานระหวา่งวิทยาการต่าง ๆ กบัความสามารถเฉพาะตวั
แลว้ประยกุตใ์ชใ้นการติดต่อสมัพนัธ์เพื่อใหค้รองใจและเอาชนะ
ใจผูอ่ื้นได ้

 
 

ลกัษณะของมนุษยสมัพนัธ ์



4. การจูงใจก่อใหเ้กิดการท างานเป็นหมู่คณะซ่ึงตอ้งอาศยัการ
ประสานงานความร่วมมือร่วมใจของบุคคล 
5. การจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพคือการจูงใจท่ีสนองดว้ยความตอ้งการของ
ผูอ่ื้น 
6. มนุษยสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในหมู่คณะนั้นยอ่มก่อใหเ้กิดผล 2 ประการ
คือ ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและตอบสนองความตอ้งการ
ขององคก์ร 
7. ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ถา้
เปรียบเทียบกบัการลงทุนกน็บัไดว้า่ลงทุนนอ้ยท่ีสุดแต่ไดผ้ลดีท่ีสุด 
 
 
 

ลกัษณะของมนุษยสมัพนัธ ์



การสรา้งมนุษยสมัพนัธเ์พือ่การพฒันาบคุลกิภาพ 

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้คอื 

1. ตอ้งส ารวจตวัเองวา่เรามีจุดดีและจุดดอ้ยอยา่งไร แลว้จึงพฒันาตน 
2. ศึกษาจากต ารา เอกสาร ส่ือต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้ราเห็นตวัแบบในการแสดง
บุคลิกภาพ 
3. พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยูเ่สมอ ตั้งแต่เสน้ผม จนถึงปลาย
เทา้ 
4. ฝึกพดูจาใหเ้ป็น พดูอยา่งสร้างสรรค ์ส่ือความชดัเจนตรงไปตรงมา 
5. ฝึกเป็นผูก้ระท าส่ิงใด ๆ ใหผู้อ่ื้นบา้ง เช่น รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 



การสรา้งมนุษยสมัพนัธเ์พือ่การพฒันาบคุลกิภาพ 

มีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้คอื 

6. ใหต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่เราอยูค่นเดียวบนโลกไม่ได ้เร้าตองมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน 
7. ใชห้ลกัศาสนาสามารถท าใหบุ้คลอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข 
8. การศึกษาแนวความคิดทางจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใหต้วัเราบุคคลพฒันา
และปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองได ้
9. การใหค้วามร่วมมือกบัคนอ่ืน ๆ ในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 
10. ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีท า เรียกวา่ รักษา
ค าพดู รักษาเวลา  



ความสามารถเฉพาะ

ของแต่ละบคุคล  

ความตอ้งการของ

องคก์ร 

ความกา้วหนา้ของ

เทคโนโลย ี

ความกา้วหนา้และความ

รบัผิดชอบ  

การขาดประสบการณ์

ในการท างาน  

ปัญหาของมนุษยสัมพนัธ์เกดิจากเหตุต่างกนั สามารถแยกออกได้
เป็น  5  ประการ คอื  



ขอบเขตของการศึกษาวชิามนุษยส์มัพนัธ ์

1. การส่ือสาร ( Communication )  
2. การจูงใจ ( Motivation ) 
3. ความรับผดิชอบ ( Responsibility )  
4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ( Empathy )  

 



 

 

ประโยชน์ของการมีมุนษยสัมพนัธ์ทีด่ี 

 - เขา้ใจถึงธรรมชาติ ความตอ้งการ ความแตกต่าง ตลอดจน
ลกัษณะของบุคคล 
 - ท าใหเ้กิดความราบร่ืนในการคบหาสมาคม และสามารถท างาน
ร่วมกบับุคคลทุกคน 
 - เป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารในการใชม้นุษยสมัพนัธ์เพื่อ
ความส าเร็จของงาน 
 - ท าใหเ้กิดความเช่ือถือ รักใคร่ซ่ึงกนัและกนั อนัจะน ามาซ่ึง
ความสามคัคี 



ประโยชน์ของการมีมุนษยสัมพนัธ์ทีด่ี 

  - เป็นส่ือในการติดต่อประชาสมัพนัธ์ใหบุ้คคลอ่ืนยอมรับเขา้ใจใน
การปฏิบติังานของเราตลอดจนรับฟังขอ้คิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อนัจะท าใหกิ้จการต่าง ๆ ท่ีท าข้ึนนั้นส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 - เป็นปัจจยัส าคญัในการประสานงาน  
 - ท าใหทุ้กคนมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั พร้อมท่ีจะร่วมมือกนั
ท างาน และอยูร่่วมกนั 



 บุคคลที่รวมกันอยู่สังคมมีหลากหลายและมีความแตกต่างกัน 
ซ่ึงเขาเหล่าน้ันจะมีความแตกต่างกนัในความต้องการในด้านจิตใจและ
อารมณ์ ด้านสติปัญญา เพราะฉะน้ันหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษย
สัมพันธ์ คือ ไม่พยายามเข้าใจซ่ึงกันและกัน ไม่สนใจความคิดและ
ความต้องการของผู้อืน่แต่ มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ สังคม
น้ันก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าและไม่มีความมั่นคงเพราะสมาชิกแต่
ละคนของสังคมจะไม่ร่วมมือกนัต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะและชิงดีชิงเด่น
กนั  

ผลเสยีที่เกดิจากการขาดมนุษยสมัพนัธ ์



โดย ดร. เทียม โชควฒันา  
มนุษยส์มัพนัธ์ คือพ้ืนฐานของความส าเร็จ  
การใชโ้ทสะ มีแต่สร้างความรุนแรง การใชโ้ทสะเขา้ตดัสิน

ปัญหาไม่เกิดผลดีกบัใคร 
ผูท่ี้ยิม้แยม้แจ่มใส มกัเป็นท่ีรักใคร่ของคนทัว่ไป 
อดทนและอดกลั้น น าไปสู่ความส าเร็จ  

ปรชัญาการท างานและการด าเนินชีวติ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JrW7Qb5nhfunaM&tbnid=Yci6wUFquYYi5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnan2543.wordpress.com%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%2F&ei=gy7wU4r2K5edugSN_4GwDA&bvm=bv.73231344,d.c2E&psig=AFQjCNEWNDOo5tkUgn29R_CKoRM8RNSY1A&ust=1408333047575850


โดย ดร. เทียม โชควฒันา  
ความรักและความเขา้ใจกนั เป็นความสุขอยา่งยิง่ของผูมี้ภูมิ
ปัญญา 
ความเป็นเพ่ือนเป็นเพ่ือนส่ิงท่ีดีงามท่ีมนุษยจ์ะพึงปฏิบติัต่อกนั  
อารมณ์ชัว่วบู อาจท าลายมิตรภาพท่ียนืยาวได ้ 
การพดูจาอ่อนนอ้มถ่อมตนท าใหค้นยอมรับ 
หากอยากมีอนาคตท่ีมัน่คง จงอยา่เห็นแก่ตวั  
 

ปรชัญาการท างานและการด าเนินชีวติ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JrW7Qb5nhfunaM&tbnid=Yci6wUFquYYi5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnan2543.wordpress.com%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%2F&ei=gy7wU4r2K5edugSN_4GwDA&bvm=bv.73231344,d.c2E&psig=AFQjCNEWNDOo5tkUgn29R_CKoRM8RNSY1A&ust=1408333047575850


โดย ดร. เทียม โชควฒันา  
ชนะใจมิตรและศตัรูได ้คือผูช้นะท่ีแทจ้ริง  
เราพดูดว้ยความโมโหเพียงคร้ังเดียวแต่อยูใ่นใจของคนอ่ืน
ตลอดชีวิต  
ไม่แล่เน้ือเถือหนงัพวกพอ้ง อดอยากแค่ไหนจงท าตวัเป็นเสือ  
ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผูเ้ดียว  

ปรชัญาการท างานและการด าเนินชีวติ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JrW7Qb5nhfunaM&tbnid=Yci6wUFquYYi5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnan2543.wordpress.com%2F%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5-%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%2F&ei=gy7wU4r2K5edugSN_4GwDA&bvm=bv.73231344,d.c2E&psig=AFQjCNEWNDOo5tkUgn29R_CKoRM8RNSY1A&ust=1408333047575850


 จงใหค้วามหมายของมนุษยสัมพนัธ์โดยการสังเคราะห์จากความหมาย
ของมนุษยสมัพนัธ์ของนกัวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 จงอธิบายล าดบัขั้นตอนของการการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีท าใหต้นเอง
มีความสุข ซ่ึงผูอ่ื้นมีความสุขและสังคมมีประสิทธิภาพ 

 จงอธิบายความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ 
 ปัญหาของมนุษยส์ัมพนัธ์มีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 เป้าหมายท่ีส าคญัมนุษยสัมพนัธ์ตามแนวคิดของ เคียธ เดวิส 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 

ค าถามทา้ยบท 


