
การสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์



มนุษยสัมพนัธ์ คืออะไร 

หมายถงึ  

   การติดต่อเกีย่วขอ้งกนัระหว่างบุคคล 

    เพือ่ใหเ้กิดความรูส้ึกทีด่ีต่อกนั 

    เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนัในการท ากิจกรรมให ้ 

      บรรลุเป้าหมาย 

    ด าเนนิชีวิตร่วมกนัอย่างมีความสุข 
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ขอบเขตของมนุษยสัมพนัธ์ 
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การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
1.ความใกล้ชิด การท่ีบุคคลอยูใ่กลชิ้ดกนัจะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ของ
บุคคล 
2. ความเหมือนกนั และความคล้ายกนั ซ่ึงโดยทฤษฏีแลว้มนุษยมี์แนวโนม้
ท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์และความชอบพอกบัคนท่ีมีความเหมือน 
3. สถานการณ์ เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีท าใหม้นุษยเ์กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั เช่น การมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้สึกท่ีดีร่วมกนั 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลกบักลุ่มและความสัมพนัธ์ 
ระหว่างกลุ่มกบับุคคล   

การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มน้ันค่อนข้างยากเน่ืองจากภายในกลุ่มน้ัน
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความหลากหลาย  การที่จะท าให้คนภายในกลุ่ม
เกิดความรัก ศรัทธา ยอมรับนับถือและให้ความร่วมมือในการท างานน้ัน
จึงเป็นเร่ืองที่ท าได้ไม่ง่ายนัก บุคคลจึงต้องเรียนรู้ธรรมชาติของบุคคลใน
กลุ่ม ประเมินพฤติกรรมโดยรวมว่าต้องการอะไร แล้วใช้ศิลปะและ
ความสามารถของตนในการสร้างมนุษย์สัมพนัธ์ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนและสังคม 
มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมส่ิงส าคัญที่จะท าให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม หรือชุมชนอย่างปกติสุขได้ก็คือ
การมี  คว าม สัมพัน ธ์ที่ ดี ต่ อกัน  แ ต่ก ารที่ บุ คคลจะส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมน้ันย่อมเป็นการยาก แต่เรา
สามารถเข้าใจถึงชุมชนและสังคมได้จากความเช่ือ ค่านิยม 
ทศันคติ และวฒันธรรมของชุมชล หรือสังคมน้ัน ๆ 



พฤตกิรรมที่แสดงถงึการมีมนุษยสมัพนัธ ์
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ระดบั ลกัษณะพฤติกรรม 
1 

( ต ่ากว่ามาตรฐาน 
ทีก่ าหนดอย่างมาก ) 

-ไม่สนใจท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีไม่เคยรู้จกั 
-ไม่สามารถควบคุมกิริยาท่าทางและน ้าเสียงเม่ือตอ้งเผชิญปัญหาใน
การติดต่อประสานงานกบัผูอ่ื้น 
-ไม่รับฟังความเห็นของผูอ่ื้น 

2 
( ต ่ากว่ามาตรฐานที่

ก าหนดได้ ) 

-เร่ิมตน้สร้างความสัมพนัธ์กบับุคลท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อนเท่าท่ีจ าเป็น 
-รับฟังปัญหาของผูอ่ื้นอยา่งเห็นอกเห็นใจ 
-ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดเ้ป็นบ่างคร้ัง 



พฤตกิรรมที่แสดงถงึการมีมนุษยสมัพนัธ ์
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ระดบั ลกัษณะพฤติกรรม 
3 

( ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ) 

-เร่ิมตน้สร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อนเท่าท่ีจ  าเป็น 
-ยอมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ ของผูอ่ื้น 
-เสนอแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

4 
( สูง/เกนิกว่ามาตรฐานที่

ก าหนด ) 

-แสวงหาโอกาสในการท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ 
-เตม็ใจท่ีจ  าใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือสมาชิกภายในและภายนอกกลุ่ม 

5 
( สูง/เกนิกว่ามาตรฐานที่

ก าหนดอย่างมาก ) 

-สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนใหม่ไดใ้นทุกกลุ่ม/ระดบั 
-รับรู้และเขา้ใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละคน 
-ปรับเปล่ียนกิริยาท่าทางและน ้าเสียงใหเ้หมาะสมกบับุคคลท่ีติดต่อไดใ้นทุกลุ่ม/
ระดบั 



กระบวนการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์
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การศึกษาตนเองและ
ผู้อืน่  

การแก้ไขปรับปรุง
ตนเอง  

ศึกษาสภาพวฒันธรรม 
ประเพณสัีงคม 

ศึกษาหลกัการและ
วธีิการสร้างมนุษย

สัมพนัธ์ 

น าหลกัและวธีิการสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ไปใช้
ชีวติประจ าวนั 



เทคนิคการชนะใจผูอ้ืน่ 

1.  อย่าต าหนิ ประณาม หรือพร ่าบ่น 

2.  จงยกย่องสรรเสริญอย่างจริงใจ 

3.  จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อืน่ 

4.  ยิม้ 

5.  จงจ าช่ือผู้อืน่และเรียกให้ถูกต้อง 

6.  จงเป็นนักฟังที่ดี 



เทคนิคการชนะใจผูอ้ืน่ 

7.  สนทนาในเร่ืองที่อกีฝ่ายหน่ึงสนใจ 

8.  ระงับ หรือหลกีเลีย่งการโต้เถียง 

9.  จงเคารพความคดิเห็นของผู้อืน่ 

10.  จงมีความรับผดิชอบ 

11.  จงพูดถงึความผดิของท่านก่อนทีจ่ะต าหนิผู้อืน่ 

12.  จงสนับสนุนให้ก าลงัใจ  ไม่ใช่ซ ้าเตมิ 



เทคนิคการสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุม่ 
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►การเปิดโอกาสให้มีช่วงเวลามีสมาชิกจะท าความรู้จกั และคุ้นเคยกนั 
►ให้เวลาสมาชิกในการส่ือสารเกีย่วกบัความต้องการและจุดมุ่งหมาย 
►การส่ือสารเกีย่วกบัวงจรชีวติของกลุ่ม  
► สร้างเสียงหัวเราะและอารมณ์ขนั  
►ให้เวลาในการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
►จดัล าดบัความส าคญั  



R-E-L-A-T-I-O-N 

R=Reality           =เป็นตัวของเรา จริงใจ 
E=Energetic      =กระตือรือร้น สร้างความประทับใจ 
L=Listening         = รู้จักการรับฟัง 
A=Adaptability   = รู้จักการปรับตัว 
T=Tolerance       = มีความอดทน อดกลั้น 
I =Integrity        = ซ่ือสัตย์ น่าไว้ใจ 
O=Oral communication  = วาจาไพเราะ 
N =Networking   = สร้างเครือข่าย มิตรสัมพนัธ์ 



เทคนิคการสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีของผูน้ า 
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การบริหารทีด่ต้ีองเร่ิมทีม่นุษยสัมพนัธ์ 
แก้ปัญหาคนได้คอืยอดนักบริหาร  
การเป็นหัวหน้าคนต้องอดทนและหนักแน่น  
อย่าปฏิเสธหรือช่วยเหลอืโดยไม่ให้เหตุผล  
การลงโทษทางวนัิยมิใช่เคร่ืองมือปรับปรุงงานเสมอไป  
ค าชมแม้ค าเดยีว ดกีว่าไม่ได้ชมเสียเลย ค าชมแม้ค าเดยีว   



เทคนิคการสรา้งมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีของผูน้ า 
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หยุดนับหน่ึงถงึร้อย  
อย่าสัญญาในส่ิงที่ท าไมได้เป็นอนัขาด  
อย่าซ้ือแต่ตัวให้ซ้ือหัวใจด้วย  
อย่าลมืพฒันาคน  
อย่าให้ความส าคญักบัลุกน้องบางคนจนเกนิงาน  

งานนีไ้ม่มีใครท าแทนได้  



บนัได 6 ขัน้เพ่ือสรา้งมนษุยสมัพนัธใ์นทีมงาน 

ยอมรบัผดิถา้เราผดิ (I admit if I make mistake.) 

คณุท างานดีมาก (You did a good job.) 

คณุคิดอยา่งไร (What do you think ?) 

ฉนัชอบมนั (I like it.) 

ขอบคณุ (Thank you) 

เรา (We) 



มนุษยสัมพนัธ์ สร้างได้  ใช่ยากนัก 

ถ้ารู้จัก   การให้   มกัได้ผล 

ให้อภยั  ให้ความรัก  ให้เกยีรติคน 

อย่ายกตน  ข่มใคร  มนัไม่ดี 

จะพูดจา  น่าฟัง   ยงัประโยชน์ 

ไม่กล่าวโทษ  ผู้ใด    ให้หมองศรี 



รู้คุณคน  แทนคุณท่าน  ในทันท ี

อย่าย า่ย ี  เหยยีดหยาม  ประณามคน 

เร่ิมด้วยเรา  จริงใจ   ให้เขาก่อน  

ผลสะท้อน  กจ็ะม ี   ทวผีล 

ยิง่ตัวเรา  เอาใจ   เขาใส่ตน 

จะเกดิผล  มากมติร  สนิทนาน.. 



จะพูดจา  อ่อนหวาน  สักปานไหน 

ย่อมพูดได้  ถ้ารู้จัก   หลกัภาษา 

แต่ถ้าขาด  ความจริงใจ  ในวาจา 

จะควรค่า  แก่ผู้ฟัง  อย่าหวงัเลย 

มนุษยสัมพนัธ์สู่ความส าเร็จ 



แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. จงอธิบายขอบเขตของมนุษยสมัพนัธ์มาพอสงัเขป 
2. จงอธิบายถึงกระบวนการในการสร้างงมนุษยสมัพนัธ์ 
3. ท่านคิดวา่ท่านมีผูท่ี้มีมนุษยส์มัพนัธ์ในระดบัใด และจะพฒันาตนเอง
ไปสู่ผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีไดอ้ยา่งไร 
4. ท่านจะมีวิธีท่ีใชใ้นการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ในการท างานอยา่งไร จง
อธิบาย 
5. ท่านคิดวา่คนท่ีมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคนท่ีพดูเก่ง เหมือนหรือต่างกนั
อยา่งไร 


