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หลกัมนษุยสมัพนัธ์



ความหมายของมนษุยสมัพนัธ์

• อริสโตเติล ( Aristotle ) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกัน เป็นหมู่เป็นเหล่ามนุษย์ อยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นพวก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การที่มนุษย์อยู่
ร่วมกัน ท าให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย ซึ่งเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ 

• พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, หน้า 402) และในปี พ.ศ. 2538 ราชบัณฑิตยสถาน ได้
ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

• ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า การที่มนุษยม์ีสัมพันธ์กัน มนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคม ดังที่นักปราชญ์ได้กล่าวไว้ 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคม ระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน 



ทฤษฎีการสรา้งมนษุยสมัพนัธ์

• มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ

• 1. ให้มนุษย์มีความสุข ( Happy )

• 2. ให้การยอมรับแก่เพ่ือนมนุษย์ ( Acceptable )

• 3. ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ( Productivity )



การสรา้งความมีมนษุยสมัพนัธ ์

• 1. การจะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ดีได้สิ่งส าคัญ 

• 2. ศึกษาจากต ารา เอกสาร สื่อต่างๆ

• 3. พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยู่เสมอ

• 4. ฝึกพูดจาให้เป็น

• 5. หัดเป็นผู้กระท าสิ่งใดๆ ให้ผู้อื่นบ้าง

• 6. ให้ตระหนักเสมอว่าเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกไม่ได้

• 7. การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้หลักศาสนา

• 8. การศึกษาแนวความคิดทางจิตวิทยากลุ่มต่างๆ

• 9. การให้ความร่วมมือกับคนอื่น ๆ

• 10. ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา



ปรชัญาพ้ืนฐานของมนษุยสมัพนัธ์

• 1. มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี 2. มนุษย์ต้องการการจูงใจ 



แนวคิดเกี่ยวกบัมนษุยสมัพนัธ์

• 1. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ 

• 1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) 

• 1.2 การค านึงถึงบคุคลในลักษณะรวม (A whole person)

• 1.3 พฤติกรรมเป็นสิ่งก่อให้เกิดขึ้นได้และจูงใจได้ (A eaused behavior) 

• 1.4 มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน (Dignity) 

• 1.5 มนุษย์มีความซับซ้อนและมีความผันแปรเป็นอย่างมาก (Complex) 



• 2. แนวคิดในเรื่องลักษณะของสังคมไทย 

• 2.1 เป็นสังคมที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าปัญหา 

• 2.2 เป็นสังคมอ านาจนิยม



• 3. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติขององค์การ 

• 3.1 องค์การเป็นระบบสังคม
3.2 องค์การเป็นศนูย์รวมความสนใจ 



มนษุยส์มัพนัธใ์นการท างาน

• มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการท างาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ความส าคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานก็คือ สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกัน  สร้างความ
เข้าใจอันดีและความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกัน 
เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง

• หลักของมนุษยสัมพันธ์คือ การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลักปฏิบัติที่ว่า
เมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อื่นก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกัน ส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลัก
ที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องศาสตร์สาขาต่างๆเช่น 
วิทยาศาสตร์การแพทย์  จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล



การสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์

• 1. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน

• 2. การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผู้อื่น 

• 3. วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ 

• 4. การสร้างความสัมพนัธ์กับผู้ใต้บังคบับัญชา 



• การแก้ไขความขัดแย้งวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของคนเราจะต่างกัน แต่ละคนย่อมจะมีวิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งของตนเอง ซึ่งวิธีการส่วนใหญี่มักจะใช้กันได้แก่  การหลีกหนีปัญหา  การกลบเกลื่อน
หรือถ่วงเวลาเพ่ือคลี่คลายปัญหา  การต่อรองประนีประนอม   การเผชิญหน้าโดยการเผชิยหน้านั้น
อาจมีหลายรูปแบบตั้งแต่ การลงโทษ กลั่นแกล้ง  การใช้ก าลังเข้าต่อสู้เพื่อให้เกิดการแพ้ชนะ การ
เจรจาท าความตกลงซ่ึงเป็นวิธีการที่ดีและสร้างสรรค์

• เทคนิคการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหานั้นมีเทคนิคอยู่หลายประการด้วยกัน การแก้ไขปัญหาที่ดีเกิด
จากการประยุกต์เทคนิคต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ได้ก็คือ การรับฟัง การให้ค าแนะน าผู้อื่นให้สามารถคิดและ
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  การท าให้ผู้อื่นสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบ  
การเจรจาหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหา  การมองตัวปัญหาเพื่อหาสาเหตุ

การแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ในการท างาน



หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและจรรณยาบรรณในการท างาน

• ผู้น าและผู้ตาม หน้าที่ ความรับผิดชอบและจรรณยาบรรณในการท างานประกอบด้วยหน้าที่และ
คุณสมบัตขิองบุคคล 2 ฝ่ายคือ ผู้น าและผู้ตาม โดยการด าเนินงานในองค์กรจะด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่ง
ลักษณะของผู้น าอันพึงประสงค์ได้แก่ มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ กล้าหาญทางจริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ เด็ดขาดเมื่อจ าเป็น เยือกเย็นเมื่อประสบปัญหา  ท่วงท่าน่านับถือ  กระตือรือร้นในการท างาน 
มีมนุษยสัมพันธ์สูงส่ง มั่นคงและรอบคอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรม   ส่วนในทางตรงกันข้ามก็คือ
ลักษณะของผู้น าที่ไม่พึงประสงค์อันได้แก่  ตั้งอยู่ในความประมาท ขาดความเห็นอกเห็นใจ ชอบใช้
อ านาจลงอาญา  ไม่กล้าทางจริยธรรม  ไม่ปฏิบัติตามความถูกต้อง เห็นแก่พวกพ้องของตน มืดมนอยู่
กับอบายมุข ผิดถูกไม่รู้แน่ ไม่เข้าใจถ่องแท้ในการท างาน ขาดการประมาณตน



บทสรปุ 

• บุคคลทุกคนมักต้องมีกลุ่มมีพวก ตัวอย่างกลุ่ม หรือพวกของกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง 
ทีมงาน สมาคม ชมรม ผู้ท างานใน หน่วยงาน เดียวกัน หรือแม้กระทั่ง การท างานในองค์การธุรกิจก็
จัดว่า เป็นกลุ่ม หรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย คนจ านวนมาก มาอยู่ร่วมกัน และท างานร่วมกัน
ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ กันไป ซึ่งแต่ละคน มักมีเพื่อนฝูงร่วมงาน ทั้งที่อยู่ใน ระดับที่เหนือกว่า เท่ากัน 
และเพ่ือนร่วมงานที่ต่ ากว่า ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด บุคคลเหล่านี้ต้องท างานเกี่ยวข้อง และติดต่อ
สัมพันธ์กัน ถ้าหากบรรยากาศ ของความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี มักส่งผลให้บุคคลนั้นเป็นสุข เนื่องจาก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ความสุขส่วนใหญ่ ของชีวิตจึงมักขึ้นอยู่กับ มนุษยสัมพันธ์ ทั้งในแง่การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น และท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นเพื่อให้มีความสุข ในการอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่น และท างาน
ร่วมกับผู้อื่น



ค าถามทบทวน

• จงตอบค าถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของมนุษยสัมพันธ์

2. จงอธิบายการสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ 

3. จงอธิบายปรัชญาพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์

4. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์

5. จงอธิบายมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน

6. จงอธิบายการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

7. จงอธิบายการแก้ไขข้อขัดแย้งในการท างาน

8. จงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรณยาบรรณในการท างาน



ใบงาน/ช่องทางการสง่งาน

• ให้นักศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสรา้งมนุษยสัมพันธ์

• ส่งงานที่ webmail: marisa@webmail.npru.ac.th



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


