บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับมนุษยสัมพันธ

ความหมายของมนุษยสัมพันธ
คําวา “มนุษยสัมพันธ” ตรงกับภาษาอังกฤษวา Human Relationship เปนคําสมาสระหวางคําวา มนุษย
(Human) และคํ า ว า สั ม พั น ธ (Relation) ถ า จะแปลตามคํ า ศั พ ท ก็ คื อ การที่ บุ ค คลหรื อ มนุ ษ ย ม าสั ม พั น ธ ห รื อ
เกี่ยวของกัน
ความหมายของมนุษยสัมพันธจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววามนุษย
สัมพันธ หมายถึงความสัมพันธในทางสังคมระหวางมนุษย ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน
จากรากศัพท 2 คํา คือ มนุษย + สัมพันธ มนุษย หมายถึงสัตวที่รูจักใชเหตุผลสัตวที่มีจิตใจสูง สัมพันธ
หมายถึงผูกพัน เกี่ยวของ ซึ่งจะแปลอยางงาย ๆ ไดวา ความสัมพันธหรือความเกี่ยวของระหวางผูมีจิตใจสูงในการ
อยูรวมกัน
อริสโตเติ้ล ไดใหความหมายวา คือความสัมพันธเชื่อมโยงผสมผสานระหวางชีวิตตอชีวิตในสังคม
เดียวกัน หรือระหวางสังคมตอสังคม โดยการแลกเปลี่ยน หยิบยื่น สรางสรรควัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยการ
สื่อสารหรือโดยวิธีใดก็ตาม และความสัมพันธดังกลาวไดรวมไปถึงการ ตอสูแขงขันและการขัดแยงอีกดวย เชน
แขงขันกันทํางาน แขงขันกันผลิต
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เดวิ ส กล า วไว ใ นหนั ง สื อ “มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งาน” มนุ ษ ยสั ม พั น ธ คื อ แรงจู ง ใจที่ ก อ ให เ กิ ด
วัตถุประสงคใหคนในกลุมไดรวมใจกันทํางานอยางไดผล และมีประสิทธิภาพ รวมใจกันทําโดยใหสอดคลองกับ
เศรษฐกิจ แขงขันกันผลิต
ศาสตราจารย ดร.นิพนธ ศศิธร กลาววา “มนุษยสัมพันธไดแกการติดตอกันเปนสวน
บุคคล เปนเรื่องของการอยูรวมกันดวยดี มีองคประกอบคือ สุข สโมสร สามัคคี และสรางสรรคมนุษยสัมพันธ
ตองเนนการสรางเสนห หรือความนิยมยกยองใหแกบุคคลหรือตัวเรา
โดยปฏิบัติตอผูอื่นที่เกี่ยวของใหเขามีความสุขหรือมีเกียรติ มีความภูมิใจ มนุษยสัมพันธจึงตองการ คุณสมบัติ
ของคนที่รักผูอื่น ใหเกียรติผูอื่น และตั้งตนเปนคนดี”
อรุณ รักธรรม ไดใหความหมายวา มนุษยสัมพันธเปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธระหวางมนุษยตอ
มนุษย เพื่อที่จะสรางความเขาใจอันดีใหเกิดความรูสึกที่ดี เกิดความพอใจเกิดความรักใคร เมื่อตางคนตางมีความ
รักและความเขาใจอันดีตอกันแลวก็จะเกิดความรูสึกอยากอยูใกลชิด อยากชวยเหลือใหความรวม สนับสนุน มี
สัมพันธภาพอยางเต็มใจ และจริงใจเพราะคนเรามีจิตใจเปนสิ่งสําคัญดังคํากลาวที่วา “คนไมใชเครื่องจักรหรือ
สิ่งของ” มนุษยสัมพันธจึงเปนเรื่องที่ศึกษาที่ใจคนเปนสวนใหญ เปนการติดตอระหวางมนุษย เปนการเขากับคน
การเอาชนะใจคน ตลอดจนเปนการสรางความสําเร็จใหแกตนเอง
ศาสตราจารยนิพนธ คันธเสวี ไดใหความหมายของมนุษยสัมพันธดังนี้ คือ “สภาพของสัมพันธของ
มนุษยที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตรวมกันอยางราบรื่น หรือทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิผล โดยทุกฝายไดรับ
ความพึงพอใจในทุก ๆ ดาน”
เสถียร เหลืองอราม ไดตอบคําถามที่วา มนุษยสัมพันธคืออะไร ไวดังนี้
1. มนุษยสัมพันธ คือ การติดตอระหวางมนุษยกับมนุษยที่มีความสัมพันธกันทั้งแบบเปนทางการ
(Formal) และไมเปนทางการ (Informal)
2. มนุษยสัมพันธเปนวิชาที่วาดวยการสรางความเขาใจอันดี เพื่อกอใหเกิดความรูสึกนึกคิดความรักใคร
พอใจเกิดความรักใครและชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางเต็มอกเต็มใจ โดยใหความสนับสนุนดวยความเต็มใจและ
จริงใจดวยความบริสุทธิ์ใจ
จุมพล สวัสดิยากร ไดใหความหมายไววา มนุษยสัมพันธ คือการเอาชนะจิตใจคนอื่นโดยสันติวิธีและ
ถาวร โดยใชเทคนิคธรรมชาติของมนุษยไมใชศาสตราวุธอื่น
วิจิตร อาวะกุล ไดกลาววา มนุษยสัมพันธหมายถึงการครองใจคนเพื่อใหเกิดความพอใจรักใคร ทํางาน
อยูดวยความเต็มใจ พอใจ และมีความสุข
วิลเลี่ยม จี สก็อต (“William G. Scott) ไดใหความหมายไววา มนุษยสัมพันธหมายถึงกระบวนการจูงใจ
ใหผูปฏิบัติงานในสถานการณที่เปนอยูอยางไดผล และทําใหวัตถุประสงคของผูปฏิบัติงานและองคการไดสมดุล
กัน โดยเพิ่มความพอใจใหแกผูปฏิบัติ และชวยใหเปาหมายขององคการสําเร็จผล (วิจิตร อาวะกุล 2528 : 27)
ผูที่มองมนุษยสัมพันธไปในดานการบริหารงาน จะใหความหมายเนนหนักไปในทางที่จะเกิดผลขึ้นจาก
การทํางานรวมกันของมนุษย ดังนี้
มนุษยสัมพันธ คือ วิธีที่จะครองใจคนโดยมีความประสงคใหทุกคนเหลานั้นนับถือ จงรักภักดี และให
ความรวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ
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มนุษยสัมพันธ คือกระบวนการปฏิบัติเพื่อใหความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานราบรื่นกอใหเกิด
ขวัญดี ในอันที่จะนําไปสูการเพิ่มผลงาน
นักสุขภาพจิตไดใหความหมายไววา มนุษยสัมพันธคือ การอยูรวมกันกับคนอื่นดวยความสุข
จากความหมายที่ไดกลาวมา จึงพอสรุปไดวา “มนุษยสัมพันธ เปนวิชาที่วาดวยศาสตรและศิลปในการ
สรางเสริมความสัมพันธ ซึ่งจะชวยใหเกิดความนิยม ความจงรักภักดี ความสามัคคี ความรักใครนับถือ อันจะ
สงผลใหเปนประโยชนในการทํางานและการดํารงชีวิตในสังคม”

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ นั บ ได ว า เป น ป จ จั ย อั น สํ า คั ญยิ่ ง ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ง านได รั บ ความสํ า เร็ จ ผู นํ า ของ
ประเทศผูยิ่งใหญ หรือผูที่ไดรับความสําเร็จในการงาน จะไมมีผูใดเลยที่ปราศจากการมีมนุษยสัมพันธกับบุคคล
อื่น ๆ ดังเชนที่ นายสแตเลย ซี แอลเลน (วีระ ศรีวิลาศ และ วรการ ศรีวิลาศ 2528 : 103) ประธานของ
บริษัทเนชั่นแนล แคส เรคเจสเตอร ไดกลาวถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธไววา” คนที่มีประโยชนมากที่สุด
ในทุกวันนี้ก็คือ คนที่รูวาจะเขากับคนอื่นไดอยางไร มนุษยสัมพันธจึงเปนศาสตรที่สําคัญที่สุดในหลักสูตรอัน
กวางใหญไพศาลของชีวิต”
กรณีศึกษาตอไปนี้จะสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธวามีอทิ ธิพลตอบุคคล ทั้งในดาน
หนาที่การงาน และครอบครัวอยางไร

กรณีศึกษา
สมศักดิ์ เปนหัวหนางานในบริษัทแหงหนึ่ง สมศักดิ์อายุประมาณ 42 ป มีครอบครัวพรอมบุตร 2 คน
ชาย 1 คน หญิง1 คน ภรรยาของสมศักดิ์เปนพยาบาลอยูในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง
สมศักดิ์มีลูกนองในควบคุม 34 คน สมศักดิ์เปนคนขยันขันแข็ง ทํางานเกง มีความคิดสรางสรรคดี งาน
ในแผนกของสมศักดิ์มักไดรับคําชม เพราะเรียบรอยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ระหวางคนกับผลสําเร็จของงานแลว สมศักดิ์จะเลือกงานมากกวา ลูกนองใหความเกรงกลัวเขามากเพราะเขาเปน
คนเอาจริงเอาจังกับงาน สั่งคําไหนตองคํานั้น ใครขาดงานทํางานบกพรองเขาจะตองตําหนิทันที เพื่อใหไดงานที่
สมบูรณเต็มที่ เขาใหเวลาทักทายกับลูกนองนอยมากบางวันแทบไมมีเลย การพูดคุยเรื่องสวนตัวที่นอกเหนือจาก
งานยิ่งเปนไปไดยาก เขาลืมคิดแมในยามลูกนองหรือเพื่อนฝูงเจ็บปวยหรือเดือดรอน จนเปนที่รูจักกันวาเมื่อใคร
จัดงานใด ๆ จะไมมีการด
เชิญถึงเขาเลย
ผลจากการที่สมศักดิ์เปนคนจริงจังกับงานมาก เมื่อกลับบานเขามักลืมที่จะทักทายถามไถหรือหยอกลอกับ
ภรรยาและบุตรจนเกิดเปนความเคยชิน ทําใหบุตรทั้งสองหางไกลและกลัวสมศักดิ์อีกเชนเดียวกัน สําหรับสมศักดิ์
เองเขาคิดวาเขารักครอบครัวมาก เมื่อครั้งที่โรงเรียนจัดงาน บุตรสาวของสมศักดิ์ไดแสดงบนเวทีรวมกับเพื่อน ๆ
บุตรสาวของเขาไมกลาจะเอื้อนเอยขอใหพอมาใหกําลังใจในขณะที่คุณพอคุณแมของเพื่อนมากันพรอมหนา เธอ
รูสึกนอยใจแตก็เก็บไวในใจ
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เปนคราวเคราะหของสมศักดิ์ เขาขับรถพลิกคว่ํา ไดรับบาดเจ็บอยูโรงพยาบาล ขาหักไปขางหนึ่งตอง
เขาเฝอกอยูเปนเดือน ปรากฏการณที่ไมนาเปนไปไดก็คือ ไมมีเพื่อนรวมงาน ลูกนอง
หรือเจานาย มาเยี่ยมเยือนสมศักดิ์เลยแมแตคนเดียว นอกเสียจากพนักงานบัญชีคนหนึ่งที่ตั้งใจมาหาเพื่อใหลงชื่อ
ในรายการสั่งของเทานั้น
เมื่ออานจบแลวใหแบงกลุมอภิปรายในหัวขอดังตอไปนี้
1. ทานอานเรื่องของสมศักดิ์จบแลวรูสึกอยางไร
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2.

ขอดีของสมศักดิ์
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

ขอเสียของสมศักดิ์
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

3. ทานคิดวาเพราะเหตุใดจึงไมมีใครมาเยี่ยมสมศักดิ์ที่โรงพยาบาล
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. การที่สมศักดิ์มีพฤติกรรมดังกลาวอาจสงผลใหเกิดอะไรขึ้นไดบาง
ที่ทํางาน
ครอบครัว
1. …………………………………………
1. …………………………………..
2. …………………………………………
2. …………………………………..
3. …………………………………………
3. …………………………………..
5. ทานเห็นวาสมศักดิ์ควรปรับปรุงตนอยางไรบาง
ที่ทํางาน
ครอบครัว
1. …………………………………………
1. …………………………………..
2. …………………………………………
2. …………………………………..
3. …………………………………………
3. …………………………………..
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จากที่กลาวมาทั้งหมดรวมทั้งการไดอานกรณีศึกษาพรอมทั้งอภิปรายกลุมแลว ก็คงจะเพียงพอที่จะทําให
มองเห็นถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธแลววาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนตองมีในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่คนเรา
ตองการก็คือความสําเร็จและความสุข ปจจัยที่สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ และความสุขก็คือ บุคคลอื่น ๆ ที่เรา
เกี่ยวของดวย ถาเรารูจักวิธีการปฏิบัติตนตอผูอื่นไดดี หรือมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นแลว ยอมเปนที่แนนอนวา
เราจะได รั บ ความสํ า เร็ จ และความสุ ข เพราะคนเรานั้ น ไม ส ามารถจะปลี ก ตั ว ห า งจากผู อื่ น ได เ ลย แม แ ต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทราบดํารัสไวในพระราชนิพนธเทศนาเสือปาตอนหนึ่งวา “คนเรานั้น
ถึงแมจะมีกําลังกาย กําลังทรัพย และกําลังปญญา สามารถเกินกวาสามัญชนปานใดก็ดี ที่จะอยูโดยลําพังคนเดียว
ไมตองอาศัยความชวยเหลือของผูอื่นบางเลยนั้นหาไดไมอยางนอยก็มีบิดามารดา วงศาคณาญาติ บุตร ภรรยา
หรือขาที่ใชสอย จึงทําใหบังเกิดความจําเปนที่จะตองระลึกถึงประโยชนของผูอื่นบาง นอกจากตนเองแตผูเดียว”
(อรุณ รักธรรม 2521 : 406)
พระราชดํารัสนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธ เพราะมนุษยจะตองอยูรวมกันในสังคม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษยมีความสุขและราบรื่น
โดยสรุปมนุษยเปนสัตวสังคมที่จะตองอยูรวมกันเปนพวก มีการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา
ไมวาจะในเรื่องของชีวิตความเปนอยูหรือการประกอบอาชีพก็ตาม เมื่อมนุษยตองมีการติดตอกันอยูตลอดเวลายอม
อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงซึ่งกันและกันได มนุษยสัมพันธนับวาเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสามารถ
นํามาใชแกปญหาความขัดแยงตาง ๆ ของมนุษยไดและขณะเดียวกันก็จะทําใหผูใชไดรับความสุขและความสําเร็จ
ในชีวิตมนุษยเรานั้นสําคัญที่ “ใจ” ถาเราชนะจิตใจของเขาไดแลวก็เทากับวาเราชนะทุกสวนของเขาแลว การทํา
อยางนี้ไดจําเปนจะตองใชหลักมนุษยสัมพันธ การใชมนุษยสัมพันธนั้นจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปควบคูกันไป

ประวัติความเปนมาของมนุษยสัมพันธ
อารี เพชรผุด (ม.ป.ป. : 4 – 9) กลาววา ความสัมพันธระหวางมนุษยนั้นไมสามารถระบุไดวาเริ่มเมื่อใด
แตมนุษยเริ่มอยูรวมกันเปนกลุมสังคมก็ตองมีการติดตอสัมพันธกันเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยและเพื่อความอยูรอด
ฯลฯ ดังไดกลาวมาแลว ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธที่ไมเปนทางการและเปนไปไดโดยอัตโนมัติ เมื่อ
สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงประชาชนพลเมืองเพิ่มขึ้น มีการแขงขันดานธุรกิจมากขึ้น มนุษยสัมพันธเริ่มมีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะองคการตาง ๆ เชน องคการอุตสาหกรรมองคการธุรกิจ เปนตน ทั้งนี้เพราะการบริหารงานของ
นายจางนั้นตองเกี่ยวของกับคนที่เปนลูกจางหรือผูใชแรงงาน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธเริ่มเดนชัด
กลางศตวรรษที่ 19
คือเริ่มเปลี่ยนแนวคิดการบริหารมาใหความสําคัญแกตัวบุคคล ทั้งนี้กอนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม นายจางในโรงงานอุตสาหกรรมไมเห็นความสําคัญของลูกจาง ไมสนใจความตองการ และอารมณ
ความรูสึกของคน และไมรูวาความตองการของคนมีอิทธิพลตอผลผลิตอยางไร ผูบริหารคิดแตเพียงวาแรงงาน
เปรียบเสมือนสินคาสําหรับ ซื้อขาย คนก็กลายเปนเครื่องจักรที่ตองทํางานตลอดเวลาโดยเขาไมรูวาคนตองการ
พักผอนตองการความเห็นอกเห็นใจ และอื่น ๆ คนงานในสมัยนั้นตองทํางานวันละหลายชั่วโมง ไดรับคาจางใน
อัตราต่ํา อยูในสภาพแวดลอมที่ไมดี คนงานมีสุขภาพทรุดโทรม ยากจน เจ็บปวยเสมอ ทั้งนี้เพราะนายจางขาด
ความเห็นอกเห็นใจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ สภาพการทํางานเลวรายลง ผลผลิตเสื่อมคุณภาพโรงงานก็ประสบ
ภาวการณขาดทุน
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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ตอมาจึงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม ๆ แมจะมีการจัดระบบงานที่ดีขึ้นแต
สภาพการณตาง ๆ ยังไมดีขึ้นเพราะคนงานยังขาดอิสรภาพในการทํางานไมมีเวลาวางสําหรับพักผอนและยังไมมี
ความพอใจในการทํางาน ตอมาประมาณป ค.ศ. 1800 โรเบิรท โอเวน (Robert Owen) นักอุตสาหกรรมชาวเวลล
เปนบุคคลที่คํานึงถึงความตองการพื้นฐานของคนงาน เชน เขาคิดวาเด็กยังมีพัฒนาการไมเหมือนผูใหญ โอเวน
จึ ง ไม ย อมรั บ เด็ ก เข า ทํ า งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมเขาเชื่ อ ว า ความสะอาดและความเหมาะสมของงานมี
ความสัมพันธกับการทํางานเปนอยางยิ่งเขาจึงไดจัดสถานที่ทํางานใหสะอาด และจัดสภาพการทํางานใหเหมาะสม
ขึ้น ซึ่งนับวาเปนการเริ่มตนการสรางสัมพันธภาพกับคนงาน
ตอมาป ค.ศ. 1835 แอนดรู ยูรี (Andrew
Urie) เปนอีกผูหนึ่งที่ใหความสําคัญแกคนซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต เชน การจัดใหมีการหยุดพักดื่มน้ําชา ใหการรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บปวย การปรับปรุงหองทํางานใหมีพัดลมระบายอากาศ จายคาจางเมื่อคนงานเจ็บปวย เปนตน
ในระยะแรก ๆ แนวความคิดของโอเวน และยูรี ไมคอยไดรับการยอมรับ แตตอมาไดมีผูพัฒนาแนวคิด
เรื่องคนไปสูระบบอุปถัมถ (Patronistic) หรือระบบที่เอาใจใสคนงานมากกกวาผลผลิต
ตนป ค.ศ. 1900 เทยเลอร (Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน ซึ่งเปนผูจัดการโรงงานถลุงเหล็กไดพัฒนาทฤษฎี
และการจัดการบริหารเชิงวิทยาศาสตรขึ้น เขาจึงไดชื่อวาเปนบิดาแหงการบริหารเชิงวิทยาศาสตร (Owen 1969 : 8
– 11) โดยที่เขาไดริเริ่มวางมาตรฐานมนุษยสัมพันธดานธุรกิจขึ้น
เมื่อไดรับแตงตั้งใหเปนผูควบคุมงาน เขาไดพยายามวางมาตรฐานเวลาที่ใชในการทํางานแตละอยางที่ตองใช
เครื่องจักรกลทุกดาน (Spriegel 1955 : 2.1 – 2.6) และพิจารณาศึกษาการทํางานของคนงานในแตละวันวาทํางาน
วันละกี่ชั่วโมงจึงจะเหมาะสมที่สุด ระยะการพักงานแตละวันควรมีกี่ระยะ และระยะหนึ่ง ๆ นานเทาใดเขาไดทํา
การทดลองวิธีการทํางานที่ถูกตองกับคนกลุมหนึ่ง และพบวาการทํางานที่ถูกวิธีจะทําใหผลผลิตสูงขึ้น เขาเปน
บุคคลแรกที่ เรียกรองใหผูบริหารสนใจสภาพการทํางานของคนงาน เพราะคนงานเปนองคประกอบสําคัญในการ
ผลิ ต จึ ง นั บ ได ว า ทํ า ให เ กิ ด การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธระหว า งนายจ า งกั บลู ก จ า งอี ก ระดั บ หนึ่ ง ต อ มาเขาได ว าง
มาตรฐานในการทํางานดังนี้ คือ
1. ตองเลือกคนใหเหมาะแกการทํางานทุกสาขา
2. ตองใหคนงานทํางานดวยวิธีที่ถูกตองและถูกหลักวิชา
3. ตองใชสิ่งจูงใจใหคนทํางาน
นอกจากนี้ เทเลอร ยังกําหนดไววา ถาคนงานที่ทํางานไดตามมาตรฐานที่องคการกําหนดแลวทาง
องคการจะตองจายคาแรงสูงตามขีดความสามารถที่พอจะจายได ซึ่งเปนการสรางมนุษยสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจางที่เนน “ระบบและวิธีการทํางานที่เหมาะสม” โดยการ เอาใจใสคนงานมากขึ้น
ตอมาไดมีการจัดประชุมสัมมนาดานมนุษยสัมพันธในวงการอุตสาหกรรมขึ้นที่กรุงนิวยอรคและไดจัด
เรื่อยมาถึงปจจุบัน ซึ่งเปนการจัดสัมมนาที่เริ่มใชคําวา “มนุษยสัมพันธ”
ตอมาป ค.ศ. 1930 เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักจิตวิทยา ซึ่งเปนอาจารยสอนอยูมหาวิทยาลัยฮาร
วารด และคณะทํางานของเขาไดศึกษาประสิทธิภาพการทํางานในโรงงานเรื่องหนึ่ง เรียกวา การศึกษาฮอวธอรน
(Hawthorne Studies) เปนการทดลองโดยใชพื้นฐานทางมนุษยธรรม และจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม คณะวิจัย
ศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอการทํางานของคนงานโดยมีจุดประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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ผลผลิตกับปจจัยทางกายภาพในการทํางาน เชน แสงสวางอุณหภูมิ ระยะเวลาการหยุดพัก เปนตน การทดลอง
แบงเปน 5 ระยะ ดังนี้
1. การทดลองเกี่ยวกับความเขมของแสงสวางในการทํางาน ผลปรากฏวา ครั้งแรกเมื่อเพิ่มความเขมของ
แสงสวางใหมากขึ้นทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ตอมาเมื่อลดความเขมของแสงสวางใหนอยลงผลผลิตก็มิไดลดลง แสดง
ใหเห็นวาจะตองมีปจจัยอื่นที่ทําใหผลิตเพิ่มขึ้น
2. การทดลองเกี่ยวกับการหยุดพักระหวางการทํางานและการเปลี่ยนแปลงเวลาหยุดพักปรากฏวาผลผลิต
ของคนงานที่มีเวลาหยุดพัก กับผลผลิตของคนงานที่ไมมีเวลาหยุดพักไมแตกตางกัน
3. การศึกษาทัศนคติของคนงานที่มีตอผูบริหาร จากการสัมภาษณคนงานพบวา คนงานจะมีทัศนคติที่ดี
ตอผูบริหารที่ใหอิสรเสรี และพบวาหนวยงานของโรงงานในการศึกษาฮอวธอรนนั้น จะคนงานรวมกันเปนกลุม
สังคมยอยที่ไมเปนทางการ แตละกลุมจะมีผูนําควบคุมการทํางานกันเอง คณะผูวิจัยใหความสนใจกลุมดังกลาวจึง
ไดทําการศึกษาตอไป
4. การทดลองทําการศึกษากลุมที่ไมเปนทางการที่เกิดขึ้น ผลปรากฏวา คนงานในกลุมดังกลาวมีการดูแล
ควบคุมการทํางานกันเองตามขอตกลงของกลุมที่ตั้งขึ้นมาแทนมาตรฐานที่ผูบริหารกําหนดไว กลุมสังคมที่เกิดขึ้น
จึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผลสําเร็จของงานเปนอยางมาก
5. จากผลการทดลองในระยะที่ 4 ทําใหพบตอไปวากลุมไมเปนทางการที่เกิดแทรกซอนขึ้นนั้น มีความ
ขัดแยงกับกลุมที่ไดรับการแตงตั้งเปนทางการหรือฝายบริหารของบริษัท ผูวิจัยจึงไดจัดใหมีการใหคําปรึกษาเปน
การสวนตัวขึ้นเพื่อเปนการชวยแกปญหาของพนักงานและปรับปรุงการติดตอสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
จากการใหคําปรึกษาสวนตัวทําใหมีการสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นและสงผลทําใหผลผลิตในกลุมคนงานสูงขึ้น
ผลการทดลองทั้ง 5 ระยะนี้ สรุปไดวาคนงานเปนปจจัยสําคัญที่แตกตางจากปจจัยการผลิตอื่น ๆ การ
ทํางานมิไดขึ้นอยูกับปจจัยทางกายเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคมในองคการดวยความพึง
พอใจในการทํางานมีอิท ธิพลตอ การทํางานมากกวาผลตอบแทนที่เปนเงิน วัต ถุสิ่ง ของ และบรรยากาศทาง
กายภาพอื่น ๆ ความพึงพอใจในการทํางานเปนปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งนอกเหนือไปจากการไดทํางานตาม
ความรูความสามารถ
ผลจากการทดลองฮอว ธ อร น ย อ มชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายจ า งกั บ ลู ก จ า ง และ
ความสัมพันธระหวางลูกจางที่เปนกลุมไมเปนทางการนั้นมีอิทธิพลตอการปฎิบัติงานมาก บรรดา ผูนําในวงการ
ธุรกิจตาง ๆ เริ่มมองเห็นความสําคัญของมนุษยสัมพันธ และเริ่มสนับสนุนแนวคิดดังกลาวอยางจริงจังในตอน
ปลายสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ผลจากการทดลองนี้ ใ ห แ นวคิ ด ว า “องค ก ารเป น ระบบสั ง คมและคนงานเป น
องคประกอบที่สําคัญและซับซอนที่สุดที่ตองศึกษา”
ดังนั้นในป ค.ศ. 1946
จึงมีการเปดสอนวิชา “มนุษยสัมพันธ” เปนครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยฮารวารดหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองนักธุรกิจชั้นนําและใหความสนใจมนุษยสัมพันธมากขึ้นประกอบกับเวลานั้นมีการขาด
แคลนแรงงาน จึงไดมีการสนใจพฤติกรรมการทํางานอยางจริงจังนับตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา วิชาการดาน
มนุษยสัมพันธจึงไดแพรหลายไปทุกองคการ
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เดวิส (Davis 1957 : 68) ไดสรุปเหตุผลที่ทําใหวิชาการาดานมนุษยสัมพันธ แพรหลายขึ้นไวดังนี้
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรก ผูบริหารสนใจดานการผลิต การจําหนาย และการเงินจนลืมนึก
ถึงความสําคัญของมนุษย ทําใหขาดความสมดุล เพื่อใหเกิดความสมดุลทุกดานและเพื่อการปรับปรุงสถานการณ
ตาง ๆ ผูบริหารจึงใหความสนใจมนุษยสัมพันธมากขึ้น
2. สหภาพกรรมกรไดขยายตัวอยางรวดเร็วในประเทศอุตสหกรรม สหภาพกรรมกรดังกลาวเปนกระจก
สองใหผูบริหารเห็นความลมเหลวของตนเองในการพัฒนามนุษยสัมพันธ เพราะผูบริหารไมอาจจะคุมสถานการณ
ความขัดแยงระหวางกรรมกรกับผูบริหารได ผูบริหารจึงหันมาใหความสนใจมนุษยสัมพันธมากขึ้น
3.
คนงานไดรับการศึกษาสูงขึ้น มีความฉลาดขึ้น จึงรูจักเลือกทํางานกับหัวหนาที่ดี ผูบริหารจึง
จําเปนตองศึกษาและใชหลักมนุษยสัมพันธเปนสวนหนึ่งในการบริหารคนเหลานี้
4. ผลจากการศึ ก ษาฮอว ธ อร น ที่ พ บว า “องค ก ารอุ ต สาหกรรมเป น ระบบสั ง คมและคนงานเป น
องคประกอบของสังคม” ทําใหผูบริหารยอมรับผลการทดลอง และมีความตื่นตัวในเรื่องมนุษยสัมพันธมากขึ้น
5. แนวคิดที่วานายจางเปนผูรับผิดชอบตอสังคมไดเปลี่ยนไป คือทั้งนายจางและลูกจางก็มีความสําคัญเทา
เทียมกันในการรับผิดชอบชุมชนที่ใหญออกไป ฉะนั้นวิชา “มนุษยสัมพันธ” จึงแพรหลายมากขึ้น
6. องคการขยายและซับซอนขึ้น ความขัดแยงจึงมากขึ้น ผูบริหารจําเปนตองหาวิธีแกปญหาความขัดแยง
และบริหารคนจํานวนมากใหมีประสิทธิภาพขึ้น โดยใชวิชาการดานมนุษยสัมพันธ
7. บางประเทศประกอบดวยชนกลุมนอยหลายกลุม จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชนกลุมนอย
กับชนกลุมใหญ ผูนําประเทศจําเปนตองใชมนุษยสัมพันธเพื่อลดปญหาความขัดแยงดังกลาว
8. ในสังคมอุตสาหกรรม มาตรฐานการดําเนินชีวิตสูงขึ้น มนุษยสัมพันธ จึงกลายเปนสวนสําคัญของวิถี
ชีวิตปจจุบัน ซึ่งเปนสังคมการผลิตและการสรางสรรคสังคม
ในปจจุบันมนุษยสัมพันธเปนแขนงวิชาการหรือศาสตรที่เดนชัด มีการจัดทําหลักสูตรเพื่อทําการสอนใน
สถาบันตาง ๆ และมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน จิตวิทยาธุรกิจ พฤติกรรมในการทํางานของมนุษย (Halloran 1978 :
ix) หรือพฤติกรรมองคการ (Davis 1977 : Viii) นอกจากนี้ยังพบวาหนวยงานทั้งที่เปนของรัฐ และเอกชนจะ
จัดการอบรมสัมมนาเรื่องมนุษยสัมพันธแกพนักงานในองคการและประชาชนทั่วไปอยูเสมอ และเปนรายวิชาที่
เปดสอนในสถาบันตาง ๆ เชน มนุษยสัมพันธสําหรับครู, มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร, มนุษยสัมพันธใน
องคการ ฯลฯ

ปรัชญาของมนุษยสัมพันธ
ปรัชญาของมนุษยสัมพันธมีอยู 3 ประการ ดังนี้คือ
1. การปฏิบัติงานเปนการรวมพลัง เพื่อกอใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือรวมใจในการทํางาน
2. ความสามัคคีและความรวมมือรวมใจในการทํางานนั้นจะดีเพียงไรขึ้นอยูกับ “คน”
3. “คน” นั้นแตกตางกัน
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จากปรัชญาของมนุษยสัมพันธทั้ง 3 ประการนี้ จะเห็นไดวา เนนคนเปนสําคัญเพราะในการปฏิบัติงาน
ใดๆ จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคคลหลาย ๆ ฝาย ซึ่งอาจจะมีตําแหนงหนาที่แตกตางกันออกไป
ขอพึงระวังเปนอยางยิ่งในเรื่องนี้ก็คือวา เรามิไดปฏิบัติงานรวมกับตําแหนงหนาที่ตาง ๆ แตเราปฏิบัติงานรวมกับ
คน ซึ่งมีชีวิต จิตใจ อารมณความรูสึก และคนเหลานี้มีความแตกตางกันออกไปทั้งทางดานรางกายและจิตใจ

ประโยชนของวิชามนุษยสัมพันธ
ปจจุบันมนุษยไดทวีจํานวนมากขึ้นตลอดเวลา ในการดํารงชีวิตจําเปนตองติดตอสัมพันธกับมนุษยมาก
ที่สุด ฉะนั้นมนุษยสัมพันธจึงมีความสัมพันธตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งในดาน
สวนตัวและการปฏิบัติงาน ซึ่งพอจะสรุปประโยชนของมนุษยสัมพันธไดดังตอไปนี้
1. ชวยใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความหมาย ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมนุษย
สัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปที่จะบันดาลใหงานสําเร็จได
2. ชวยใหชีวิตมีความสุข มีสวนสรางสรรคความสงบเรียบรอย และความเจริญ กาวหนาใหแกหมูคณะ
สังคม และประเทศชาติไวอยางถาวร
3. ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางมนุษย อันจะกอใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม
4. มีความสัมพันธอันดีตอกัน เกิดความรวมมือรวมใจ มีบรรยากาศของการทํางานที่เปนสุขมีสุขภาพจิตดี
5. กอใหเกิดความเสื่อมใส ศรัทธา เชื่อถือ ไววางใจกัน เขาใจดีตอกัน
6. กอใหเกิดผลงานอันพึงประสงคของสถาบัน เพราะบุคลากรในหนวยงานมีมนุษยสัมพันธอันดีตอกัน
7. เกิดความรักใคร สามัคคีกลมเกลียวกัน อันจะเปนสิ่งที่ชวยปองกันความขัดแยง การระแวงสงสัยการ
ไมไววางใจกันและกัน
8. ทําใหเขาใจถึงความตองการขั้นพื้นฐาน ความแตกตาง ลักษณะของคน จิตใจของคนสามารถชนะ
จิตใจหรือครองใจคนไดดี
9. ทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย ทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ อันจะนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี
10. ทําใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและสรางสรรคงานตาง ๆ ใหกับสังคม

จุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหรูจักและเขาใจตนเอง
เพื่อใหรูจักและเขาใจผูอื่น
เพื่อใหเกิดความรักใคร เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจจากผูอื่น
เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานไปสูเปาหมาย
เพื่อลดปญหาความขัดแยงในการทํางานและการอยูรว มกัน
เพื่อใหสามารถอยูร วมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ลักษณะของวิชามนุษยสัมพันธ
การจะใชความรูทางดานมนุษยสัมพันธใหไดผลดีนั้น บุคคลจะเรียนรูโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเขาใจ
หลักการโดยการไดรับการอบรมสั่งสอน บอกเลา ศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ เพื่อใหเขาในกฎเกณฑ หลักการ
จนกลายเปนความรูความเขาใจ มีประสบการณโดยการสังเกตและปฏิบัติมาก ๆ การใชหลักมนุษยสัมพันธจึงจะ
ประสบผลสําเร็จ เพราะวิชามนุษยสัมพันธมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปผสมผสานกันไป
1. มนุษยสัมพันธในลักษณะที่เปนศาสตร
คําวา “ศาสตร” (Science) โดยทั่วไปหมายถึง วิทยาการความรูอันมีการจัดระเบียบ (Ordered) ที่เชื่อถือ
ไว (Reliable) และจัดใหมีการศึกษาคนควาหาความจริงไดอยางมีระเบียบแบบแผนในระบบ (Systematic)
วิชามนุษยสัมพันธ เปนศาสตรที่อาศัยศาสตรอื่น ๆ เชน สังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนาวิทยาปรัชญา
และศาสตรอื่น ๆ ซึ่งตองมีกฎเกณฑและวิธีการตาง ๆ ใหไดมาซึ่งความรูแตเรื่องของคนและวิธีปฏิบัติเปนเรื่องที่จะ
หากฎเกณฑตายตัวสําหรับใชกับคนมิไดแนนอนนักกระบวนการแกปญหามนุษยสัมพันธก็ไมอาจใชวิธีการหยั่งรู
(Intuitive) เทากับวิธีการทางวิทยาศาสตร
2. มนุษยสัมพันธในลักษณะที่เปนศิลป
ถึงแมมนุษยสัมพันธจะมีลักษณะเปนศาสตร แตก็มีการใชศิลปมากกวาอยางอื่น เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสามารถ ประสบการณ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวบุคคล เวลา สถานการณ และกรณีแวดลอมอื่น ๆ เชน เหตุผลทาง
วัฒนธรรมจะกําหนดกฎเกณฑตายตัว แมกฎเกณฑและขอคิดตาง ๆที่มีอยู การนําไปใชก็ยังถูกจํากัดดวยเหตุปจจัย
ตาง ๆ นานับประการ ที่เดนชัดคือ มนุษยสัมพันธเปนศิลป เพราะเปนศาสตรอันเกิดจากการบูรณาการ (Integrate)
ของวิทยาการสาขาตาง ๆ เขามาใหผสมผสานกลมกลืนเปนศิลป
ดังนั้นถาจะตั้งคําถามวา มนุษยสัมพันธเปนศาสตรหรือศิลป คําตอบก็คือ มนุษยสัมพันธเปนทั้งศาสตร
และศิลปดังกลาวขางตน แงมุมหนึ่งอาจมองวา “มนุ ษยสัมพันธเปนศาสตร” ก็เพราะมีการศึกษาคนควาหา
หลักเกณฑและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ หลักเกณฑ
และทฤษฎีตาง ๆ เหลานี้สามารถนําไปใชสอนหรือไปปฏิบตั ิได
สวนเหตุผลอื่น ๆ ที่วา “มนุษยสัมพันธเปนศิลป” ก็เพราะหลักเกณฑและทฤษฎีตาง ๆ ที่ไดเรียนรูมานั้น
บางครั้งก็จะตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ สิ่งแวดลอม หรือสถานการณเฉพาะอยางเปนอยาง ๆ ไป
จึงจะบรรลุผลดีตามที่ตองการ ในการปฏิบัติตอกลุมคนบางกลุมนั้น ผูปฏิบัติอาจไมสามารถใชวิธีการที่เคยใช
ไดผลดีกับกลุมอื่นได แตตองใชวิธีเฉพาะกับกลุมนั้น ๆ จึงจะไดผลดี
ดังนั้นบุคคลที่ไดชื่อวา เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดียอมจะตองมีทั้งศาสตรและศิลป คือ รูหลักการและ
ทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ ขณะเดียวกันก็รูจักเลือกใชหลักการและทฤษฎีใหเหมาะสมกับสถานการณที่จะตองมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น
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สรุปทายบท
ความหมายของมนุษยสัมพันธมีหลายความหมายทั้งที่เปนความหมายทั่วไป ความหมายในลักษณะวิชา
และความหมายที่ใชในองคการ ในที่นี้ขอสรุปวามนุษยสัมพันธ หมายถึง การติดตอเกี่ยวของกันระหวางบุคคล
ในสังคมทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวและที่เกี่ยวของกับการทํางาน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความ
รักใคร ศรัทธา ชวยเหลือและรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหตนเองมีความสุข ผูอื่นมี
ความสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ มนุษยสัมพันธมีลักษณะที่สําคัญคือ เนนตัวบุคคลมากกวาเครื่องจักรกล
บุคคลดังกลาวมารวมกันเปนกลุมสังคมที่มีระบบ กิจกรรมสําคัญของมนุษยสัมพันธคือการจูงใจ การจูงใจนั้นเกิด
จาการผสมผสานวิทยาการตางๆ กับความสามารถเฉพาะตัวในการติดตอสัมพันธเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การทํางานเปนหมูคณะ การจูงใจที่มีประสิทธิภาพคือการจูงใจที่สนองความตองการของผูอื่น

คําถามทายบทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มนุษยสัมพันธหมายความวาอยางไร
มนุษยสัมพันธมีความสําคัญอยางไร
จงบอกประโยชนของมนุษยสัมพันธมา 5 ขอ
จงบอกถึงปรัชญาของมนุษยสัมพันธ
จงอธิบายถึงจุดมุงหมายของวิชามนุษยสัมพันธ
คํากลาววา “มนุษยสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลป” หมายความวาอยางไร
Hawthome Studies คืออะไร จงอธิบาย
จงยกตัวอยางการนํามนุษยสัมพันธเขาไปใชในแขนงวิชาตาง ๆ
ทานอานเรื่องของสมศักดิ์แลวมีความคิดเห็นอยางไร
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บทที่ 2
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย

มนุษยสัมพันธ เปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดยมุงที่ตัวบุคคลเปนสําคัญสิ่งที่จะขาดเสีย
มิไดก็คือการเขาใจถึงธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยวาเปนอยางไรอันจะเปนประโยชนที่จะนํามาใชในการปรับตัว
อยางเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการมีความสัมพันธที่ดีดังสุภาษิตของจีนที่กลาววา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้งชนะรอย
ครา” สําหรับในบทนี้จึงจะกลาวถึงแนวทางในการเขาใจคนจากหัวขอ ตอไปนี้
1. ธรรมชาติและสามัญนิสัยของมนุษย
2. ความแตกตางของมนุษย
3. ธรรมชาติพื้นฐานแหงพฤติกรรมของมนุษย
4. การเกิดพฤติกรรมของมนุษย

ธรรมชาติและสามัญนิสัยของมนุษย
ถึงแมวาโดยทั่วไปแลว คนเราจะมีความแตกตางกันก็ตาม แตก็ยังมีธรรมชาติบางประการที่ปรากฏในคน
ทั่ว ๆ ไป คลาย ๆ กัน แตอาจจะมีระดับความเขมที่แตกตางกันเล็กนอยดังที่ บรรจง (2534 : 63) ไดกลาวถึง
ธรรมชาติของมนุษยดังตอไปนี้
1. รูสึกวาตนมีความสําคัญ หรืออยากเปนคนสําคัญคนหนึ่ง
2. ตองการใหผูอื่นรับรูวาเปนพวกเดียวกัน ไมถูกกีดกัน
3. ตองการใหผูอื่นสนใจและเอาใจใสยกยอง
4. มีความสนใจตนเองมากกวาสนใจผูอื่น
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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5. อยากใหตนเองเจริญกาวหนาตลอดเวลา
6. อยากพูดมากกวาอยากฟงผูอื่นพูด
7. อยากใหคําแนะนําแกผูอื่น มากกวาเปนผูรับคําแนะนําจากผูอื่น
8. อยากใหมีการแกปญหาที่เกิดขึ้นแกตนอยางทันทีทันใด
9. ไมชอบการควบคุมบังคับ หรือการบังคับบัญชาที่ใกลชิดเกินไป
10. ไมชอบการเปลี่ยนแปลง จะตอตานในระยะแรก หากไมมีการทําความเขาใจกอน
11. มีนิสัยอยากรูอยากเห็น สนใจในเรื่องที่เปนความลับและความเสียหายของผูอื่น
นอกจากนี้ยังมีผูกลาววา ถึงแมมนุษยเรานั้นจะมีนิสัยผิดแผกแตกตางกันตามวัย เชื้อชาติ ศาสนา ชั้น
วรรณะ การศึกษา การอบรมเลี้ยงดู และตามสันดานของแตละคนก็ตาม แตก็มีนิสัยบางอยางที่มนุษยทุกคนมี
เหมือนกัน ซึ่งเรียกวา “สามัญนิสัยของมนุษย” (ทวี บุณยเกตุ 2516 : 220) เชนเดียวกับ โสภณ พวงสุวรรณ
(2530 : 18 – 26) กลาววา การที่คนคนหนึ่งไดมีโอกาสรูหรือเขาใจถึงสามัญนิสัยของมนุษยไดมากเทาใดก็จะเปน
ประโยชนแกตัวเองในการที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่น ๆ ไดดีขึ้นเพียงนั้น เพราะเขาจะทราบถึงนิสัยและ
สัญชาตญาณของมนุษยวา มนุษยโดยทั่วไปมีนิสัยประจําตัวเปนอยางไร มีความตองการ ชอบหรือไมชอบสิ่งใด
เปนตน สามัญนิสัยของมนุษยนั้นสามารถจะจําแนกไดดังนี้
1. มนุษยทุกคนไมชอบใหใครตําหนิ
มนุษยทุกคนนั้นตางก็ไมชอบใหใครตําหนิตนเองดวยกันทั้งนั้น แมวาความคิดหรือการกระทําของเขาจะ
ผิดและไมชอบดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แตการที่เขาคิดหรือกระทําอะไรลงไปเชนนั้นก็เพราะเขามีความเขาใจวา
ความคิดหรือการกระทําของเขาถูกตองแลว คือ เขามองในแงที่แคบ โดยมองจากแงความนึกคิดของเขาคนเดียว
คนแตละคนตางก็มีความรูสึกนึกคิดหรือเหตุผลเปนของตนเอง ดังนั้นการตําหนิเขาจึงเปนการไรประโยชน เพราะ
เขาจะตองแกตัวและเขาจะมีความรูสึกวาการที่เราตําหนิเขานั้นเปนการทําลายเกียรติของเขา เปนการแสดงความ
เปนศัตรูกับเขา และเปนการเหยียดหยามเขาอีกดวย
2. มนุษยทุกคนอยากมีชื่อเสียงเดน
มนุษยทุกคนอยากไดรับการยกยองสรรเสริญ อยากเปนคนสําคัญ เปนคนเกงดวยกันทุกคนความจริงที่
เห็นไดชัดก็คือ โลกของเรานี้มีความเจริญขึ้นมาไดก็เพราะความปรารถนาในขอนี้ของมนุษยนั่นเอง นั่นคือมนุษย
ทุกคนตองการที่จะมีชื่อเสียงเดน เชน มีชื่อเสียงในการประดิษฐคนควา ความเปนนักปราชญ ความมีอํานาจ
ความร่ํารวย เปนตน
3. มนุษยทุกคนจะทําอะไรสําเร็จหรือยากทํากิจการใดก็ตอเมื่อมีความตองการสิ่งนั้น
มนุ ษ ย ทุ ก คนจะมี ค วามพอใจและยิ น ดี ที่ จ ะกระทํ า การกิ จ การใด ๆ ก็ ต อ งเกิ ด ความต อ งการสิ่ ง นั้ น
ยกตัวอยาง เชน ถาเวลาเด็กรองไหและเราตองการที่จะใหเด็กหยุดรองไห เราก็ตองเอาของเลนที่เด็กคนนั้นชอบ
มาลอ เด็กจึงจะหยุดรองไห หรือถามีนักเรียนในโรงเรียนของทานสูบกัญชาจนติด ถาทานตองการจะใหเขาเลิก
สูบกัญชา แตเขายังไมมีความปรารถนาหรือความตองการที่จะเลิก แมทานจะชี้แจงอยางใดเขาก็คงจะไมเชื่อ ทาน
ก็ควรเปลี่ยนวิธีการพูดเสียใหม โดยยึดหลักที่วาทุกคนจะทําอะไรก็ตอเมื่อมีความตองการในสิ่งนั้น โดยนําเรื่อง
การกีฬาซึ่งเปนเรื่องที่นักเรียนคนนั้นชอบมากลาวถึงวา การสูบกัญชานั้นมีโทษตอรางกาย ทําใหรางกายทรุด
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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โทรม สุขภาพออนแอ ซึ่งจะทําใหเขาไมไดมีโอกาสเปนตัวแทนของโรงเรียนเลนกีฬาที่เขาชอบ ดังนั้นเขาก็
อาจจะเลิกสูบกัญชาไดทันที
4. มนุษยทุกคนสนใจในตัวเองมากกวาคนอื่น
มนุษยทุกคนมีนิสัยเห็นแกตัวประจําอยูในสันดานไมคอยจะสนใจในตัวของคนอื่น ดังพุทธดํารัสที่วา
“รักอื่นเสมอดวยรักตนไมมี” ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ ถาทานดูรูปถายหมูซึ่งทานถายรวมอยูดวยคนแรกที่ทาน
จะตองดูกอนใคร ๆ ก็คือตัวของทานเปนแน แลวทานจึงจะดูรูปของคนอื่น ๆ ตอไป ซึ่งแสดงวาทานสนใจในตัว
ของทานเองมากกวาสนใจในตัวของคนอื่น ดังนั้นคนอื่นก็ยอมจะตองสนใจในตัวของเขาเองมากกวาที่จะสนใจใน
ตัวของทาน
5. มนุษยทุกคนชอบคนหนายิ้มมากกวาหนาบึ้ง
ทานคงจะไมปฏิเสธวา มนุษยทุกคนชอบคนที่มีใบหนายิ้มแยมแจมใส การยิ้มแยมแจมใสยอมนํามาซึ่ง
ความสุขสดชื่นแกผูที่ไดพบไดเห็น ทําใหเกิดความประทับใจและอยากจะเปนมิตรดวย แตถาใครก็ตามมีใบหนา
บึ้งแบบที่เราเรียกวา “หนาไมรับแขก” จะทําใหผูที่ไดพบเห็นเกิดความอึดอัดใจ ไมอยากที่จะเปนมิตรหรือคบคา
สมาคมดวย
คนที่มีใบหนายิ้มแยมแจมใส ยอมแสดงวาเปนคนที่มีจิตใจดี มีความออนโยนและเมตตากรุณาสวนคนที่
มีใบหนาบึ้งแสดงวาเปนคนที่มีอารมณเครียดอยูตลอดเวลา เปนคนที่มีความทุกขหรือความกังวลใจ ดังนั้นการยิ้ม
จึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก แมแตเพลงยังกลาวถึงการยิ้มวา “ยิ้มประหนึ่งมนตตรา...” หรือในประเทศจีนก็มีสุภาษิต
วา “คนยิ้มไมเปนจะคาขายขาดทุน” ฉะนั้นคนเราจึงควรมีใบหนายิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
6. มนุษยทุกคนสนใจในชื่อของตนเอง
เราทราบแลววา มนุษยทุกคนมีความสนใจในตัวเองมากกวาสนใจในตัวของคนอื่น เชนเดียวกันคนเรา
ทุกคนก็ตองมีความสนใจในชื่อของตนเองดวย ตัวอยางเชน ถาทานพบลูกศิษยเกาคนหนึ่งของทาน โดยที่ยังไม
เคยไดพบกันมาเลยนับเปนเวลา 10 ป แลวทานสามารถเรียกชื่อของเขาไดถูกตอง เขาจะมีความรูสึกดีใจและ
ประทับใจในตัวทานที่ทานยังจําชื่อของเขาไดแมนยํา แสดงวาเขาเปนบุคคลสําคัญที่ยังอยูในความทรงจําของทาน
7. มนุษยทุกคนชอบใหคนอื่นฟงเมื่อตนพูด
โดยทั่วไปแลวคนสวนมากชอบที่จะพูดมากกวาฟง ดังนั้นจึงมักจะพูดเสียคนเดียวไมเปดโอกาสใหอีกฝาย
ไดมีโอกาสพูดบาง ซึ่งก็จะทําใหผูฟงเกิดความรูสึกเบื่อและรําคาญ การพูดเสียคนเดียวไมเปนการสงเสริมมิตรภาพ
ถาทานตองการที่จะเสริมสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ทานก็ควรจะเปนฝายรับฟงและใหอีกฝายเปนผูพูด
คนที่ชอบพูดนั้นเมื่อเวลาพูดก็ตองการที่จะใหคนอื่นฟง และถาคนฟง ฟงอยางตั้งอกตั้งใจและสนใจแลวเขาก็จะมี
ความรูสึกพึงพอใจเปนอยางยิ่ง
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8. มนุษยทุกคนชอบใหคนอื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจ
มนุษยเรานั้นมีความแตกตางกันทั้งในดานจิตใจ ความคิด ความเห็น การศึกษาและอบรมตลอดจน
ฐานะและความเปนอยู เมื่อเปนดังนี้ความสนใจของมนุษยเราแตละคนจึงยอมจะแตกตางกันไปดวย เมื่อมนุษยเรา
มีความสนใจในเรื่องสิ่งใดแลวก็มักจะชอบพูดในเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งถาเราจับจุดนี้ของมนุษยได เราก็จะ
สามารถทําตนใหเปนคนที่มีเสนหและเปนที่รักใครนับถือของคนอื่น ๆ ได เชน ถาเพื่อนมาเยี่ยมเราที่บาน แลวเรา
ก็ชวนเพื่อนของเราคุยถึงเรื่องที่เขามีความสนใจ เพื่อนของเราก็จะตองมีความสนุกในการคุยเปนอยางยิ่ง และ
อยากจะมาคุยกับเราบอย ๆ เปนแน แตถาเราพูดคุยกับเขาในเรื่องที่เขาไมสนใจแลว ยอมเปนที่แนนอนวาเขา
จะตองเกิดความรูสึกเบื่อหนายเปนอยางยิ่ง และคงจะไมอยากมาเยี่ยมเราบอย ๆ
9. มนุษยทุกคนไมชอบใหใครโตเถียง
เปนความจริงที่วา มนุษยทุกคนไมชอบใหใครโตเถียง สมมุติวามีบุคคลหนึ่งโตเถียงกับทานและไมเห็น
ดวยกับทาน แนนอนเหลือเกินวาทานคงจะไมคอยพอใจบุคคลผูนั้น เดล คารเนกี้ กลาววา “ทานจะ ไมสามารถ
เอาชนะการโตเถียงไดเลยเพราะวาถาทานแพทานก็แพ และ ถึงแมวาทานจะชนะทานก็จะแพอีกนั่นแหละ” ซึ่ง
หมายความวาถึงแมทานจะชนะอีกฝายหนึ่งในการโตเถียงจนเขาตองยอมจํานนตอทานดวยเหตุผล ตาง ๆ แตทานก็
จะชนะเขาดวยเพียงเหตุผลดังกลาวเทานั้นเอง เพราะทานจะไมสามารถชนะจิตใจของเขาไดเลย ทานจะไม
สามารถผูกจิตใจของเขาไวไดเลย เขาจะมีความรูสึกไมเปนมิตรกับทาน
10. มนุษยทุกคนอยากใหคนอื่นเคารพและเห็นดวยกับความคิดเห็นของตน
มนุษยโดยทั่วไปมักจะยึดถือความคิดเห็นของตัวเปนใหญ ดังนั้นเมื่อมีใครเสนอความเห็นตาง ๆ ซึ่งไม
ตรงกับความคิดเห็นของตนจึงมักจะไมเห็นดวย และไมยอมรับความคิดเห็นของบุคคลคนนั้น โดยจะพยายามยก
เหตุผลตาง ๆ นานามาประกอบเพื่อที่จะกลับความคิดเห็นของเขาใหเอนมาทางความคิดเห็นของเรา
11. มนุษยทุกคนชอบเห็นการรับผิดเมื่อทําผิด
โดยปกติแลวมนุษยทุกคนชอบเห็นการรับผิดเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําความผิดการยอมรับความผิด
จะทําใหอีกฝายหนึ่งซึ่งเปนผูเสียหายบังเกิดความเมตตาปราณีได แมแตศาลก็ยังมีความปราณียอมลดหยอนผอน
โทษใหแกจําเลยผูยอมสารภาพรับผิดกึ่งหนึ่งของโทษที่จะไดรับแตก็ยังมีคนเปนจํานวนอีกไมนอยที่ไมยอมรับ
ความผิดเมื่อตนเองทําความผิด ยิ่งไปกวานั้นบางคนกลับพยายามปายความผิดใหแกผูอื่น เพียงเพื่อตนเองจะไดพน
จากความผิด นับวาเปนคนที่มีความเห็นแกตัวเปนอยางยิ่ง
ผูที่ฉลาดยอมถือวาการยอมรับความผิดเมื่อตนเองผิดนั้น เปนสิ่งที่นาสรรเสริญและยกยอง มิใชเปนการ
เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงแตประการใด แตกลับเปนการแสดงถึงความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬากลาที่จะยอมรับ
ความผิดอยางหนาชื่นตาบาน
12. มนุษยทุกคนมีความปรารถนาวาสิ่งที่เขาทําจนเปนผลสําเร็จนั้นเปนความคิดของเขา
มนุษยทุกคนมีความตองการที่จะใหความคิดเห็นของเขาไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ ถาหากวาการ
กระทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดรับความสําเร็จดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเขามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ กระทํา
กิจการนั้น ๆ ดวยแลว เขาจะรูสึกมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งและมีความปรารถนาที่จะแสดงใหบุคคลอื่น ๆ ได
รับรูหรือทราบวาความสําเร็จในสิ่งนั้น ๆ เปนเพราะเกิดความคิดของเขาเอง
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

15/135

13. มนุษยทุกคนอยากไดรับการยกยองสรรเสริญเมื่อทําดี
มนุษยทุกคนยอมอยากที่จะไดรับคํายกยองสรรเสริญดวยกันทั้งนั้น เมื่อตนเองทําความดีในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ถาหากวาเขาทําความดีแลวไมมีใครยกยองสรรเสริญเขา เขาจะรูสึกทอแทใจ และผิดหวังที่ไมมีใครเห็น
ความดีของเขาเหมือนกับคําพังเพยของไทยเราที่วา “ปดทองหลังพระ” ดังนั้นการยกยองสรรเสริญแกบุคคล อื่น ๆ
ที่ทําความดีจึงยอมเปนของจําเปนและสําคัญมาก จะทําใหบุคคลที่ไดรั บการยกย องสรรเสริญมีกํา ลังใจที่จ ะ
ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหนาที่ตอไปอีก แตก็เปนเรื่องที่นาแปลกที่ยังมีคนอีกเปนจํานวนมากไมชอบที่จะยกยอง
สรรเสริญบุคคลอื่น ๆ ทั้งที่การพูดยกยองสรรเสริญบุคคลอื่นนั้นมิไดเปนการสิ้นเปลืองอะไรเลย ดังเรื่องตอไปนี้
คือ มีครูคนหนึ่งเพิ่งจะสําเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ. จากวิทยาลัยครูแหงหนึ่ง และไดรับการบรรจุเขาสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่ง เนื่องจากเปนคนที่มีความขยันในการศึกษาเลาเรียนเปนอยางยิ่ง จึงไดสมัครสอบ
ชุด พ.ม. ไว และภายในหนึ่งปก็สามารถสอบไดผานหมดทั้ง 4 ชุดวิชา ครูคนนี้มีความรูสึกดีใจเปนอยางยิ่งและ
อยากจะบอกใหผูบังคับบัญชาของตนคือ ครูใหญไดทราบดวย จึงไดเขาพบครูใหญและเลาใหครูใหญทราบถึงผล
การสอบของตนเอง ซึ่งโดยปกติแลวการที่จะสอบชุม พ.ม. ผานหมดภายในหนึ่งปนั้นเปนเรื่องที่ไมงายนัก เมื่อ
ครูใหญไดทราบคําบอกเลาจากลูกนอยเรียบรอยแลวแทนที่จะยกยองชมเชยวาลูกนองของตนเปนคนที่มีความวิริยะ
อุตสาหะ กลับพูดวา “ผมก็เคยทําไดแบบคุณ” ครูคนนั้นพูดกับขาพเจาวา เขารูสึกผิดหวังเปนอยางยิ่งที่ครูใหญพูด
อยางนั้นกับเขา ครูใหญนาจะแสดงความยินดีในความสําเร็จของเขา
แมแตเครื่องจักรที่เราใชงานอยู เราก็ยังตองหยอดน้ํามันเครื่องเพื่อใหเครื่องจักรทํางานไดดี แลวคนเราเลา
จะไมตองการยกยองสรรเสริญบางเชียวหรือ

ความแตกตางของมนุษย
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา มนุษยเรานั้นมีความแตกตางกัน การจะใหบุคคลอื่นคิดหรือปฏิบัติดังที่เรา
คาดหวังทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปได การยอมรับวาคนเรามีความแตกตางกันจะทําใหเราไดเขาใจธรรมชาติแหง
ความหลากหลาย และพรอมที่จะยอมรับและปรับตัว เพื่อใหอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข นั่นคือการมี
มนุษยสัมพันธที่ดีนั่นเอง สวนสาเหตุที่ทําใหมนุษยมีความแตกตางกันนั้นอาจวิเคราะหไดหลายดาน จรูญ ทอง
ถาวร (2531 : 14 – 17) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหมนุษยแตกตางกันวามีหลายดาน ไดแก
1. ดานจิตวิทยา
2. ดานผลการกระทํา
3. ดานสหวิทยาการ
4. ดานพุทธศาสนา
1. ดานจิตวิทยา
1.1 กรรมพันธุ (Heredity) คือการสืบทอดคุณลักษณะของมนุษยโดยทางสายเลือด คือ ยีนในโครโมโซม
ทั้งลักษณะทางรางกาย และเชาวนปญญาเมื่อเริ่มปฏิสนธิ
1.2 สิ่งแวดลอม (Environment) ประกอบดวยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือ สภาพทางภูมิศาสตร และ
สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก รูปแบบของความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมในชุมชนและสังคม เจตคติ ความ
คิดเห็น คานิยม และพฤติกรรม เรียกวาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีประชาสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันนี้ยอมทํา
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ใหบุคคลที่มีเชาวนปญญาและปจจัยตางๆ เหมือนกันใหแตกตางกันได เชน ฝาแฝดคูเดียวกัน จากพอแมเดียวกัน
ไดรับการเลี้ยงดูในที่เดียวกัน เมื่อโตขึ้นก็มีลักษณะที่แตกตางกัน เปนตน
2. ผลการกระทํา
ผลการกระทําถือวาความแตกตางของคนเราขึ้นอยูกับ “กรรมเกา” และ “กรรมใหม” ดังที่ นิพนธ คันธ
เสวี (2528 : 12 – 13) กลาวถึง “กรรม” ไวดังนี้
2.1 กรรมเกา หมายถึงผลของการกระทําของตนเอง หรือผูใหกําเนิดอันรวมทั้งในดานรางกายและจิตใจ
เชน สิ่งที่เกิดขึ้นตามกรรมพันธุก็ถือไดวาเปนเรื่องของกรรมเกา เชน ลูกพิการเพราะพอหรือแมติดเชื้อกามโรค ก็
ถือวาพอหรือแมสรางกรรมไวใหเกิดแกลูก ลูกไดรับกรรมเกาของตนเองโดยพอหรือแม หรือเด็กซนจนเกิด
อุบัติเหตุ ตอนหลัง ๆ เปนผูใหญแลวเปนคนพิการ ก็เพราะกรรมเกาเมื่อเปนเด็กไดทําไว คนที่เรียนหนังสือไมเกง
เพราะเมื่อกอนนั้นไมเอาใจใส ไมขยัน ไมตั้งใจเรียน ไดแตเที่ยวเตร เลนสนุกสนานทําอะไรตามใจตัวเอง เลยทํา
ใหพื้นฐานของวิชาการตาง ๆ ออนมากรวมทั้งนิสัยการเรียนการหาความรูเสียไป พอขึ้นมาเรียนในชั้นสูง ๆ ก็รูสึก
จะไปไมรอด เรียนไดไมดีเกิดมีอาการความคับของใจ ทอใจ พาลไมเรียนและโทษคนโนนคนนี้หรือชะตาวาสนา
ของตัวเองก็เปนอุทาหรณของกรรมเกา หรือคนที่ทําความเสียหายไวในตอนเปนเด็กหรือเปนหนุมสาว เชน สราง
ศัตรูไวเพราะความโกรธ ความโลภ หรือกินโกงยักยอก กินสินบาดคาดสินบน ฉอราษฎรบังหลวง ตอมาเปน
ผูใหญ คนที่รูจักประวัติของคนคนนี้ก็ไมมีความศรัทธาเลื่อมใส ไมใหความรวมมือดวย หรือไมมีคนคบคา
สมาคมดวย หรือคนบางคนไมเคารพนับถือบิดามารดา ไมกตัญูกตเวทีตอผูมีบุญคุณ ตอนหลังมาเปนผูใหญมี
ลูกของตัวเองลูก ๆ ก็อาจคิดและทําอยางเดียวกับที่ตัวเองเคยทํากับพอแม พอแมเคยช้ําใจผิดหวังอยางไรตัวเองก็จะ
ประสบเหตุการณเชนเดียวกัน
2.2 กรรมใหม หมายถึงการกระทําของคนเราในปจจุบันและในอนาคต ซึ่งอาจจะดีหรือไมก็ตาม จะ
สงผลตอไปในภายหนา บางกรณีคนเราพยายามปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นเพราะรูสึกสํานึกตัวหรือรับผิดในความ
บกพรองของตัวเองในอดีต ก็ตั้งใจ “จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด” เหลานั้นก็นับวาใชกรรมใหมแกไขกรรมเกา ซึ่งก็
เปนสิ่งดี ดีกวาไมแกไขเลย แมวากรรมเกาเดิมนั้นจะยังคงติดตามมาสนองตอบตามโทษานุโทษอยูก็ตาม แตก็เปน
ผอนหนักเปนเบาไดมาก
3. ดานสหวิทยาการ
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุอันแทจริงที่ทําใหมนุษยมีความแตกตางกัน ควรไดพิจารณาถึงดานสหวิทยาการ
ดังที่ อภิญดา สวารชร (2530 : 10 – 14) ไดใหแนวคิดถึงสาเหตุที่ทําใหมนุษยแตกตางกันดังนี้
3.1 กรรมพันธุ คือการสืบเชื้อสายที่รับทอดทางสายสัมพันธจากพอ แม ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ ซึ่งจะ
ถายทอดในลักษณะรูปราง หนาตา ฯลฯ
3.2 สิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่ไดรับการถายทอดจากสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิด และจําเจ เปนเวลานาน เชน
จากครอบครัว จากเพื่อนบาน เพื่อนที่โรงเรียน แบบอยางที่พบเห็นจําเจ จากภาพยนตร โทรทัศน เปนตน เพื่อน
บานดี เพื่อนที่โรงเรียนดี ก็ถายทอดสิ่งดี นิสัยดีใหเรามีคติดีเราก็เปนคนดี
3.3 การกระทํา ไดแก การประพฤติปฏิบัติอยูเปนประจําสม่ําเสมอ เชน คนที่ฝกหัดกิริยามารยาท
เรียบรอย หรือทาทางที่สงาผาเผย ก็จะเปนผูมีกิริยาเรียบรอย สงา สวนผูที่มิไดฝกหัดอาจมีพฤติกรรมตรงขาม
หรือคนที่กอกรรมชั่ว ผลก็คือตองติดคุก เปนตน
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3.4 วัย ผูใหญยอมมีประสบการณ ความสุขุมเยือกเย็น ผานชีวิตมากกวาจึงแตกตางกับเด็ก หรือผูมีวัย
ออนกวา นอกจากนั้นวัยที่ตางกันยังสงผลใหคานิยม ความสนใจแตกตางกันอีกดวย
3.5 ความแข็งแรง การที่บุคคลมีรางกาย จิตใจ แข็งแรง หรือออนแอ มีโรคภัยไขเจ็บรบกวน ทําให
บุคคลเกิดความแตกตางกัน
3.6 การอบรมสั่งสอน บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมมาตางกัน ยอมใหเกิดความแตกตางกันได
3.7
เพศ หญิงชายยอมมีความแข็งแรง ความมั่นคง หวั่นไหว ความรูสึกผิดชอบยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่ตางกัน มีความสนใจตอสิ่งตาง ๆ ตางกัน รวมทั้งไดรับการคาดหวังในบทบาท
ทางเพศที่ตางกันอีกดวย
3.8 การศึกษา ความรูมากหรือรูนอยยอมทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงหรือมีความรู ความเขาใจ รูสึกนึกคิด
ตางกัน
3.9 ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรวยความจนทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไปหลายอยาง เชน
ความเชื่อถือ ความมั่นใจ บุคลิกภาพ ความคิด นิสัยใจคอเปลี่ยนไปเมื่อฐานะเปลี่ยนไป คนจนอาจรูจักนอบนอม
ถอมตน แตคนรวยสวนใหญมีคนนับหนาถือตามากทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
3.10 ถิ่นกําเนิด ดินฟาอากาศยอมมีสวนหลอหลอมใหมนุษยมีบุคลิกภาพและนิสัยใจคอแตกตางกัน เชน
ทางภาคเหนือ อากาศหนาวเย็นสบาย ทําใหคนภาคเหนือใจดีเปนมิตรกับคนทั่วไป ทางภาคใต ตองผจญกับดิน
ฟาอากาศแปรปรวนอยูตลอดเวลา ลมทะเลพัดแรง และเสียงดัง อากาศรอน ทําใหคนใตตองทําคนหรือพูดแขงกับ
เวลาและเสียงลมทะเล สวนใหญจึงพูดเร็ว
3.11 เชื้อชาติ ทําใหมนุษยมรี ูปรางหนาตา สีผิวกาย ผม ขน แตกตางกัน
3.12 ศาสนา หลอหลอมใหมนุษยมีความเชื่อถือ อบรมสั่งสอนใหยึดมั่นตางกันตางคนตางศาสนา ยอม
ตางความนึกคิดตามแตวาศาสนาจะอบรมสั่งสอนอยางไร
3.13 ภาษา มนุษยในโลกนี้มีภาษาที่ใชพูดติดตอสื่อสารแตกตางกันหลายรอยหลายพันภาษา ทําให
มนุษยติดตอกันไดบางไมไดบาง เขาใจกันไดไมสนิทใจ อาจเกิดความรูสึกขัดแยงดูหมิ่นดูแคลน เหยียดหยามกัน
ได การสื่อดวยภาษาที่แตกตางกัน เราตองพยายามทําใจเปนกลาง มองคนในแงดี เพราะบางทีการ ตีความของ
ภาษาไมตรงหรือถูกตองตามวัตถุประสงคที่แทจริงของผูพูด ถาผูฟง ฟงแลวปกใจเชื่อโดยไมไตรตรองเสียกอน
มิตรภาพอาจบิดเบือนได
3.14 กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี มีสวนทําใหคนเราแตกตางกัน เชนประเทศทางอาหรับ
อนุญาตใชชายมีภรรยาไดถึง 5 คนโดยไมผิดกฎหมาย แตเมืองไทยถือวาคนเดียวเทานั้นที่ถูกตองตามกฎหมาย
3.15 อิทธิพลของกลุม บรรดาพวกมีอิทธิพล อาจทําใหความคิด ความเชื่อ ความประพฤติปฏิบัติของ
คนเราแตกตางไป ถาเราอยูในกลุมอิทธิพลซึ่งมีแนวความคิดดีสรางสรรคเราก็เปนคนดี แตหากไปอยูในกลุมโจรก็
กลายเปนคนไมดีตามกลุมไป
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4. ดานพุทธศาสนา
ในเรื่องสาเหตุของความแตกตางกันของมนุษยนั้น ขนิษฐา วิเศษสาธร และคณะ (2526 : 125 -126) ได
กลาววา พระพุทธเจาไดจําแนกความแตกตางระหวางบุคคลออกเปนจริต 6 ประเภทดวยกันคือ
4.1 ราคจริต คนประเภทนี้รักสวยรักงาม เกลียดสิ่งเศราโศก จะทําอะไรก็ทําไปตามอํานาจของความ
สวยงามเปนใหญ ออนไหวงาย เปนตน
4.2 โทสจริต คนประเภทนี้ใจรอนใจเร็ว ตัดสินใจรวดเร็ว ทําอะไรผิดพลาดไดงายเกลียดความเงียบเหงา
ความออนแอ ชอบบู เปนตน
4.3 โมหจริต คนประเภทนี้มีความมัวเมาตาง ๆ เฉื่อยชา ไมเฉลียวฉลาด เขลา ทําอะไรไมเอาจริงเอาจัง
ใจลอย นั่งหลับเวลาประชุม ไมชอบนึกคิดอะไรดวยตนเอง เปนตน
4.4 ศรัทธาจริต คนประเภทนี้ชอบบูชาความเชื่อ เชื่ออยางจริง ๆ จัง ๆ เชื่อหมอดูเครื่องรางของขลัง
อาจทําบุญจนหมดตัวได และไมชอบใหใครมาคานความเชื่อของเขา
4.5 วิตกจริต คนประเภทนี้เปนคนเจาความคิด คิดแลวกังวลมาก เรื่องเล็กคิดเปนเรื่องใหญ จูจี้ ร่ําไร
ตัดสินใจชา ไมกลาตกลงใจ จึงไมมีลักษณะเปนหัวหนาที่ดีได กลัวทุกเรื่อง ไมกลาเสี่ยง
4.6 พุทธิจริต คนประเภทนี้เปนคนฉลาด ใชเหตุใชผล และชอบหาความรู ชอบคนควาหาขอเท็จจริง
แบบนักวิชาการทั้งหลาย คนประเภทนี้ชอบอิสระในการไดคนควา ศึกษา ขบคิดแกปญหาดวยตนเอง เปนตน
นอกจากนี้ ในพุทธศาสนา ยังแบงคนออกเปน 4 ลักษณะ โดยเปรียบเทียบกับบัวที่เรียกวา “บัวสี่เหลา”
ไดแก
1. บัวใตโคลน หมายถึง บัวที่ยังจมอยูใตดินโคลน ไมรูวาจะตกเปนอาหารของสัตวตาง ๆ หรือไม
เปรียบไดกับคนประเภทไมมีความคิดอาน จมปลักอยูแตกับสิ่งที่ไมเปนประโยชน จะหาความเจริญรุงเรื่องไมได
ไมรูจักพัฒนาตัวเอง ไมรับรูการอบรมสั่งสอนใด ๆ ของใครทั้งสิ้น
2. บัวใตน้ํา หมายถึงบัวที่โผลพนดินโคลนขึ้นมาแลวแตยังอยูใตน้ํา เปรียบไดกับคนที่พัฒนาไดบางแต
คอนขางยาก จะรับรูความเจริญอะไรก็แสนยาก
3. บัวปริ่มน้ํา หมายถึงบัวทีอยูระหวางพื้นน้ําและพื้นโลก คอนขางจะเปนบัวที่ปลอดภัยจากอันตรายจาก
สัตวตาง ๆ ในน้ํา พอที่จะเขาใจสิ่งตาง ๆ ได พัฒนาได
4. บัวเหนือน้ํา เปรียบไดกับคนที่เจริญแลวดวยความคิดและการกระทํา
ดังนั้นก็จะตองยอมรับความจริงวาคนเรานั้นมักจะไมเหมือนกัน ควรเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ยอมรับถึงธรรมชาติของบุคคลที่ไดเกี่ยวของดวย และไมควรจะไปกําหนดกฎเกณฑวาทุกคนจะตองเหมือนกัน
หมด หรือใหคนอื่นมาเหมือนกับตนเอง แตตองพยายามหาลูทางวาจะประพฤติปฏิบัติกันคนประเภทใดดวยวิธีการ
อยางไรจึงจะดีที่สุด
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บุคลิกภาพแบบตาง ๆ ของมนุษย
บุคคลจะมีบุคลิกภาพแตกตางกัน ตามทัศนะของนักจิตวิทยา และนักการศึกษา ดังนี้
เซลดอน (Sheldon, 1954 อางถึงใน วัชรี ทรัพยมี และธํารงศักดิ์ หมื่นจักร 2527 : 13 – 14 ) แบง
บุคลิกภาพมนุษยไดดังนี้
1. ประเภทผอมสูง(Ectomorph) บุคคลที่มีรูปรางผอมสูงจะมีลักษณะเครงขรึม เงียบเก็บตัว 2. ประเภท
กํายําล่ําสัน (Mesomorph) เปนบุคคลที่กลาหาญ กลาเสี่ยง กลาผจญภัย เขมแข็ง เปดเผย
3. ประเภทอวนเตี้ย (Endomorph) บุคคลที่มีรูปรางอวนเตี้ยเปนคน ชอบสังคม อารมณดี ราเริง ชอบ
พูดคุย ใจดี ใจเย็น
เบลค และ มูตัน (Blake and Mouton, อางถึงใน ชัยพร วิชชาวุธ 2535 : 21 – 30) ไดแบงบุคลิกภาพของ
บุคคลออกตามรูปแบบของพฤติกรรมการบริหารได 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทไมเอาไหน (Impoverished) สัญลักษณของคนประเภทนี้คือ เตา โดยปกติเตาชอบหดหัวไม
กลาเผชิญหนากับใคร บุคคลประเภทนี้จึงไมกลาเผชิญปญหา เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นจะโทษผูอื่น ขาดความริเริ่ม
สรางสรรค ยอมตามผูอื่นดวยความเคืองขุนใจ เมื่ออยูตอหนาอาจจะบอกวาไมเปนไร แตเมื่ออยูลับหลังจะบนหรือ
นินทา ไมสนใจผูอื่น มองผูอื่นในแงราย ถาเปนผูบริหารจะบริหารงานแบบสบาย ๆ ไมสนใจลูกนองและไมสนใจ
งาน ชอบอยูเฉย ๆ ใครจะทําอะไรก็ทําไป เมื่อเกิดความผิดพลาดจะไมรับผิดชอบไมวาในกรณีใด ๆ
2. ประเภทยอมตาม (Country Club Manager) สัญลักษณของคนประเภทนี้ ตุกตาหมี เปนบุคคลที่
ยอมผูอื่นโดยไมมีเงื่อนไข เปรียบเสมือนตุกตาหมีที่ยอมใหคนกอดรัดฟดเหวี่ยงไดตามใจชอบ บุคคลประเภทนี้จะ
ใหความรวมมือดวยความเต็มใจโดยไมปริปากบนทั้งตอหนาและลับหลัง มีความเสียสละ มักจะยอมใหคนอื่น ๆ
ทําสิ่งตาง ๆ กอนเสมอ มองคนในแงดี ถาเปนผูบริหารก็จะสนใจคนมากกวางาน เอาใจลูกนอง กลัวลูกนอง
สรางบารมี เพราะขาดความสามารถในการทํางาน วิธีการแกปญหาความขัดแยงคือ ยอมลูกนองเสมอ
3. ประเภทชอบใชอํานาจ (Authoritarian) สัญลักษณของคนประเภทนี้ คือ ฉลาม ธรรมชาติของฉลาด
คือดุราย บุคคลประเภทนี้จึงมีพฤติกรรมกาวราวดุราย ชอบใชอํานาจในการแกปญหาโดยไมคํานึงถึงความรูสึก
ของผูอื่น เนนความตองการของตนเอง มักจะแกปญหาดวยการเผชิญหนา กลาที่จะฟาดฟนเพื่อรักษาผลประโยชน
ของตนเอง ชวงชิงผลประโยชนของผูอื่น การแกปญหานําไปสูการตอสูและทําราย
4. ประเภทกลาง ๆ (Mediocre) สัญลักษณของคนประเภทนี้คือ สุนัขจิ้งจอก เปนบุคคลที่ไมยอม
เสียเปรียบใคร แกปญหาความขัดแยงดวยวิธีประนีประนอม เชน แบงคนละครึ่งเพราะการแบงคนละครึ่งยอมทํา
ใหอีกฝายไดรับผลประโยชนไมเต็มที่ การแกปญหามักจะเปนไปในลักษณะแกปญหาเฉพาะหนา เอาตัวรอด ขาด
ความจริงใจ
5. ประเภทใจเย็น (Team Manager) สัญลักษณของคนประเภทนี้ คือ นกฮูก เปนบุคคลที่ใจเย็น เพราะ
นกฮูกไมมีปฏิกิริยาโตตอบตอมนุษย แตจะแอบดูลับหลังเหมือนการตื่นในเวลากลางคืน บุคคลประเภทนี้จึง
พยายามศึกษาความตองการของผูอื่นและความตองการของตนเอง วิธีการแกปญหาความขัดแยง คือ ควบคุม
อารมณ รับฟงดวยความเขาใจ พูดจาไพเราะ ขอความเห็น แสดงความเห็น แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
หลาย ๆ ทาง และแกปญหาดวยการสนองความตองการของตนเองและของผูอื่น
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แผนภาพแสดงลําดับขั้นความตองการของมนุษย
การไดทําตามศักยภาพสูงสุดแหงตน
เกียรติยศชื่อเสียง
ความรักและ
การเปนเจาของ
ความมั่ น คงและ 2
ความปลอดภัย
สิ่ ง จํ า เป น ใน 1
การดํารงชีวิต

5

4

3

ความตองการตามแนวคิดของมาสโลว สามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
1. ความตองการสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต (Physiological Needs)
ความตองการลําดับแรกของคนก็คือความตองการทางดานรางกาย ไดแก อาหาร เครื่องนุงหมที่อยูอาศัย
ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ สิ่งเหลานี้เปนความจําเปนสําหรับคนทุกคนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
2. ความตองการความมั่นคงและความปลอดภัย (Sefety Needs)
เมื่อคนไดรับการสนองความตองการลําดับแรกแลว ก็มีความตองการในลําดับที่สูงขึ้นอีกตอไปความ
ตองการในลําดับนี้คือความตองการความมั่นคงในอาชีพและกิจการงานตาง ๆ ที่ทําอยูตลอดจนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
3. ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love and Belongin Needs)
ความตองการในลําดับนี้เปนความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนสมาชิกของสังคมหรือมีสวน
รวมในกิจการตาง ๆ ของสังคมที่คน ๆ นั้นอยู โดยทั่วไปแลวสังคมของคนมีการรวมตัวกันเปนหมูเหลาขนาดตาง
ๆ กัน คนจึงจําเปนที่จะตองอยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่ซิฟฟน (1967 : 1 อางอิงจาก วิจิตร ศรี
สอาน 2523 : 5) กลาววา “หากปราศจากสังคมแลว มนุษยก็ไมอาจจะดํารงชีวิตอยูได”
ดังนั้น เมื่อคนเรามีความรูสึกวาสังคมยอมรับตนเขาไวเปนสมาชิกแลวก็จะเกิดความรูสึกมีความสุข ความ
ภูมิใจ และมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ตนอยู
4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs)
ความตองการในลําดับนี้ เปนความตองการที่จะไดรับการยกยองสรรเสริญ นับหนาถือตาจากบุคคลอื่น ๆ
และเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ๆ ในดานความรูความสามารถเพราะความตองการนี้เองที่เปนแรงผลักดันใหมนุษย
ไขวควาหาเกียรติยศ ชื่อเสียงมาสูตน ไมวาจะเปนตําแหนง หนาที่การงานหรือความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัวอยางเชน นักปนเขาที่พยายามเสี่ยงชีวิตเปนเขาสูงๆ ก็เพียงเพื่อจะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลแรกที่พิชิตเขา
ลูกนั้นได หรือบางคนที่เสี่ยงชีวิตตนเองไปอยูกับงูพิษในกรงงู ดังที่เปนขาวในหนาหนังสือพิมพก็เพื่อจะไดรับการ
บันทึกไวในหนังสือกินเนสเทานั้น
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5. ความตองการไดสิ่งที่ใฝฝน หรือการไดทําตามศักยภาพสูงสุดแหงตน (Self-Actualization)
ความต อ งการนี้ เ ป น ความต อ งการลํ า ดั บ สุ ด ท า ยของคน นั่ น ก็ คื อ คนต อ งการที่ จ ะได ห รื อ ประสบ
ความสํ า เร็ จ ในทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ ต นเองใฝ ฝ น เช น ข า ราชการครู บ างคนมี ค วามคิ ด ใฝ ฝ น ที่ จ ะได เ ป น ถึ ง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือโมฮัมหมัดอาลี เคยเปนแชมเปยนโลกรุนเฮฟวี่เวท ถึง 3 ครั้งมีความใฝฝนที่จะเปน
คนแรกของนัก มวยในโลกนี้ ที่สามารถกลั บมาเปนแชมเปยนโลกครั้ง ที่ 4 ให ได แต ก็ไม สามารถจะประสบ
ความสําเร็จตามที่ตนเองใฝฝนได สําหรับคําวาศักยภาพนั้นในแตละคนจะแตกตางกันไป บางคนมีศักยภาพนอย
ใฝฝนแคจะเปนภารโรง เมื่อวันใดวันหนึ่งทามกลางโอกาสอันยากเย็นนั้นไดรับคัดเลือกใหเปนภารโรงสมใจบุคคล
นั้นก็จะเกิดความปลื้มปติที่ไดทํางานศักยภาพแหงตนและจะปฏิบัติงานดวยความสุขความเต็มใจยิ่ง
ทัศนคติ (Attitude) มีลักษณะเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงประเมิน วาเปนบวกหรือลบ เชน
ฉันไมชอบงูเลย ฉันจะไปเลือกพรรคประชาธิปตย เปนตน ทัศนคติจะประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ
1. องคประกอบดานความรู (Knowledge Component)
2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective Component)
3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component)
หมายความวา คนเราจะเกิดทัศนคติตอสิ่งใด ตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นแลวจึงเกิดความรูสึกซึ่งอาจ
เก็บไวภายใน แตถามีโอกาสก็จะแสดงพฤติกรรมที่เปนไปตามความรูสึกที่ประเมินไวแลวนั้น
คานิยม (Value) เปนความเชื่อที่เชื่อวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคา สมควรรับมาเปนแนวปฏิบัติของ
ตัวเอง เชน วัยรุนมีคานิยมในการสูบบุหรี่เพราะเชื่อวาสูบแลวจะทําใหโกเก หรือผูใหญเชื่อวาสูบแลวทําใหหาย
เครียด คนมีคานิยมในการแตงตัวดวยเสื้อผาราคาแพง เพราะเชื่อวาแตแลวจะทําใหดูดี เปนตน
การศึกษาถึงการกําเนิดพฤติกรรมของมนุษยจะทําใหเราสามารถทําความเขาใจบุคคลที่เกี่ยวของไดวา
อะไรนาจะเปนสาเหตุแหงพฤติกรรมตาง ๆ นั้น อันจะนําไปสูการทําความเขาใจที่ถูกตอง การยอมรับและการ
ปรับตัว และสุดทายคือการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา คนเราเขาใจไดยาก เพราะคนเปนสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึก
นึกคิด มีอารมณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงไดมีการศึกษาเรื่องของคนตลอดมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
เพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจคนใหมากยิ่งขึ้น การเขาใจพื้นฐานโดยทั่วไปของคนไมวาจะในดานความ
แตกตางของคน ความเหมือนกันของคน ตลอดจนความตองการของคนใหไดโดยตลอดทั้งหมดนั้นยอมเปนไป
ไมได แตเราสามารถเขาใจจิตใจของคนบางสวนได การเขาใจคนไดเพียงบางสวนนี้เปนประโยชนอยางมากแกเรา
ในอันที่จะหาวิธีการเสริมสรางมนุษยสัมพันธกับเขาได
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สรุปทายบท
การศึกษาธรรมชาติของมนุษยจากทัศนะของนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา
และนักทฤษฎีการจูงใจในการบริหารไดขอสรุปวา มนุษยชอบอยูรวมกันเปนสังคม นักทฤษฎีดังกลาวแบงมนุษย
เปน 3 ลักษณะ คือ ดี ไมดีไมเลว และเลว มนุษยมีความคลายคลึงกันตรงที่วาทุกคนตางก็มีความตองการพื้นฐาน
มีอารมณความรูสึก มีความคิด มีการรับรู คานิยม ความเชื่อและทัศนคติ เมื่อพิจารณาเปนรายคนแลวจะพบวา
มนุษยมีความแตกตางกันในเรื่องรูปรางหนาตา อารมณความรูสึก ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สติปญญา และ
ความสามารถ ความตองการ และมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันการทราบความคลายคลึงและความแตกตางของมนุษย
ยอมเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธที่มีประสิทธิภาพตอไป
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บทที่ 3
สาระสําคัญของมนุษยสัมพันธ

สาระสําคัญของมนุษยสัมพันธครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้คือ ขอบเขตของมนุษยสัมพันธ องคประกอบ
ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางมนุษยสัมพันธหลักมนุษยสัมพันธ กระบวนการสรางมนุษยสัมพันธ วิธีการ
สรางมนุษยสัมพันธขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ มารยาทสังคมที่เกี่ยวของกับการสรางมนุษยสัมพันธ
และขอเสนอแนะในการสรางมนุษยสัมพันธ

ขอบเขตของมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธมีขอบเขตครอบคลุมถึงความสัมพันธ ดังนี้
1. ความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล
2. ความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุม
3. ความสัมพันธระหวางบุคคลกับชุมชน
4. ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม

เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

24/135

องคประกอบของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสรางมนุษยสัมพันธ
นอกจากเราจะต อ งเข า ใจธรรมชาติ แ ละความต อ งการของมนุ ษ ย แ ล ว เราจะต อ งเข า ใจองค ป ระกอบ
บางอยางของบุคคลที่มีสวนในการติดตอสัมพันธ เชน การรับรู ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล
องคประกอบดังกลาวในการสรางมนุษยสัมพันธ มีรายละเอียดดังนี้
1. การรับรู การรับรูเปนการตีความ หรือการเขาใจสิ่งตาง ๆ ตามที่ไดมีประสบการณ การรับรูจะมี
อิทธิพลตอการสรางมนุษยสัมพันธเปนอยางยิ่ง บุคคลจึงตองศึกษาใหทราบวา แตละคนมีการรับรูแตกตางกันหรือ
เหมือนกันอยางไรการรับรูของบุคคลที่เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธจะมี 2 ลักษณะ คือ
1.1 การรับรูตนเอง การเขาใจวาตนเองเปนอยางไร บุคคลบางคนจะรับรูตนเองวาเปนคนดี เกง
มีความสามารถ เพราะเขาเคยไดรับการยอมรับ การยกยองชมเชยจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบขางมา
ตลอดเวลา บุคคลประเภทนี้จะรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง จิตใจมั่นคง มองโลกในแงดี
มองคนอื่นในแงดี อารมณและความรูสึกที่แสดงตอผูอื่นก็เปนไปในทางบวกตรงกันขามกับบุคคลที่รับรูวาตนเอง
ไมดี ไมฉลาดก็เพราะเคยไดรับการตําหนิ หรือการประณามจากบุคคลในครอบครัว และบุคคลรอบขางตลอดเวลา
ทําใหเขาใจวาตนเองเปนเชนนั้นจริง ๆ บุคคลประเภทนี้มักจะมีปมดอย ขาดความเชื่อมั่นในตนเองและมองคนอื่น
ในแงราย การแสดงพฤติกรรมและอารมณเปนไปในทางลบจึงอาจกลาวไดวา การรับรูตนเองที่แตกตางกันยอมทํา
ใหบุคคลแสดงออกตางกันตัวอยางเชน ดาวเรืองซึ่งรับรูวาตนเองเปนคนดี กําลังเดินเขามาในหองทํางานซึ่งมี
เพื่อนสาวกลุมหนึ่งกําลังนั่งพูดซุบซิบกันอยู ดาวเรืองมองเห็นก็อาจจะรองทักวา”กําลังทําอะไรกันอยูจะ” สวนดา
ริน ซึ่งรับรูวาตนเองเปนคนไมดี มีปมดอยเมื่อเดินเขามาในหองซึ่งมีกลุมเพื่อนกําลังซุบซิบกัน ดารินรูสึกไมพอใจ
เพราะคิดวาเพื่อน ๆ กําลังซุบซิบนินทาเธอ เธอก็ไมอาจจะสรางความสัมพันธกับเพื่อนกลุมนั้นไดเหมือนเดิม
1.2 การรับรูผูอื่น การรับรูผูอื่นวาเปนคนเชนไร อาจจะไดรับการบอกเลาจากเพื่อน ๆ หรือ
อาจจะเคยไดรับการโตตอบมากอน เชน เคยมีเพื่อนบอกเราวาเพื่อนรวมงานที่ยายเขามาอยูใหมเปนคนเห็นแกตัว
เราก็จะรับรูเชนนั้น และเกิดความรูสึกไมชอบไมไววางใจ การแสดงออกที่มีตอเขาก็อาจจะเปนไปอยางชาเย็นหรือ
เราอาจจะเคยพบเพื่อนรวมงานคนเกา ณ ที่ทํางานใหม เขาเคยแสดงพฤติกรรมที่ไมดีตอเราครั้งเดียว โดยที่เราไม
มีโอกาสศึกษาแงมุมอื่นของเขา ทําใหเรารับรูวาเขาเปนคนเห็นแกตัว เมื่อเขามาอยูในที่ทํางานแหงเดียวกันอีกก็จะ
ทําใหการติดตอสัมพันธไมดีนัก ตรงกันขามถาเราเคยรับรูวาผูที่จะยายมารวมทํางานกับเราเปนคนดีเราก็จะมี
ทัศนคติที่ดีตอเขา เชน จะยิ้มแยมแจมใสกับเขาดวยความเปนมิตรฉะนั้นการแสดงออกตอผูอื่นอยางไรนั้นมิได
ขึ้นอยูกับรูปรางหนาตา หรือกิริยาทาทางเทานั้น แตยูกับการรับรูวาผูนั้นเปนคนอยางไรดวยเชนกัน
อีกประการหนึ่งประสบการณที่เราเคยรับรูทําใหเราเกิดความคาดหวังวาคนนั้นควรจะเปนอยางนี้ คนนี้
ควรจะเปนอยางนั้น เพื่อนของเราควรจะเปนอยางนี้หรือผูบังคับบัญชาควรเปนอยางที่เราคาดหวัง แตบุคคล
เหลานั้นอาจจะไมเปนอยางที่เราคิด ทําใหเรารูสึกผิดหวังและมีทัศนคติที่ไมดีตอบุคคลดังกลาว
สิ่งที่คนเรารับรูอาจจะไมจริงตลอดไปก็ได เชน เรารับรูวา นายสุเทพเปนคนเตี้ยที่สุด เพราะนายสุเทพ
สูง 140 เซนติเมตร ตอมานายฉะออนยายมาอยูใหม นายฉะออนสูง 132 เซนติเมตร นายสุเทพก็มิใชคนเตี้ยที่สุด
ตอไป หรือแมแตพฤติกรรมของคนเดียวกันก็ไมจริงเสมอไป เชน ขณะที่คบหาสมาคมดวยกันเขาก็เปนคน
เอื้ อ เฟ อ เสี ย สละ เราก็ รั บรู ว า เขาเป น คนดี ต อ มาเมื่ อ มี เ รื่ อ งผลประโยชน เ ข า มาเกี่ ย วข อ พฤติ ก รรมของเขาก็
เปลี่ยนไป
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ในการติดตอสัมพันธกันนั้น คนเรามักจะมีอคติเพราะการรับรูบุคคลเปนอคติที่เรียกวา
รับรูตามรูปแบบที่เคยพบมา (Wrightman. 1977 อางถึงในกาญจนา คุณารักษ 2527 : 78) จะเห็นไดจากอคติที่มีตอ
คนภาคตาง ๆ เชน เราเคยรับรูคนภาคใตบางกลุม หรือบางคนวาเปนคนเห็นแกตัว จึงทําใหเกิดอคติตอคนภาคใต
นอกจากนี้ยังมีอคติที่เกิดจากสถาบัน สีผิว ฯลฯ อคติเหลานี้เกิดจากการรับรูบุคคลทั้งทางดานบวกดานลบ ทําให
คนมีปฏิกิริยาโตตอบตางกัน เพื่อขจัดอคติออกไปใหหมด ควรจะศึกษาบุคคลอื่นทั้งดานบวกและลบใหละเอียด
และใชเวลาศึกษาผูอ่นื ๆ นาน ๆ หลายแงหลายมุม
2. ความเชื่อ ความเชื่อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเปนอยางยิ่งเพราะความเชื่อจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่
สําคัญ จะเห็นไดจากความเชื่อในเรื่องลัทธิศาสนา เปนตน ความเชื่อจะไมเกี่ยวของกับความชอบ หรือไมชอบ
เพียงแตผูกพันอยูกับความดี ไมมี ที่นอยกวาคานิยม
3. ทัศนคติ ทัศนคติเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการสรางมนุษยสัมพันธ เพราะทัศนคติเปนเรื่อง
ของความรูสึกชอบ ไมชอบ อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ฉะนั้นถาเราตองการใหคนอื่นมีมนุษยสัมพันธที่
ดีก็ตองสรางความเชื่อใหเกิดขึ้นกับผูอื่น ถาผูอื่นเชื่อวาเราดี เขาจะรูสึกชอบและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีตอเรา
ในทํานองเดียวกันถาผูบังคับบัญชาตองการใหผูใตบังคับบัญชา รัก และรวมมือในการทํางานก็ตองสรางความเชื่อ
ใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา ถาบุคคลเชื่อวาผูบังคับบัญชาดี มีความยุติธรรม เขาก็จะชอบและใหความรวมมือ
ในการทํางาน การสรางมนุษยสัมพันธในสวนที่เกี่ยวของกับทัศนคตินั้นผูบังคับบัญชาอาจทําได 2 ทาง คือ 1)
สรางทัศนคติที่ดีใหเกิดขึ้น ซึ่งมักจะเปนการเริ่มตนในขณะที่แตละคนเริ่มรูจักกัน เริ่มเขามารวมงานกันครั้งแรก 2)
เปลี่ยนทัศนคติ การเปลี่ยนทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดติดตอสัมพันธกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแลว ทัศนคติที่ไมดี
จะเกิดขึ้นทั้งนี้อาจจะเกิดจากความสงสัยคลางแคลงใจและแสดงพฤติกรรมที่ไมดีตอกัน จะตองเปลี่ยนทัศนคติของ
ผูใตบังคับบัญชาโดยการแจงขอเท็จจริงใหทราบ เมื่อผูใตบังคับบัญชามีทศั นคติที่ดี มนุษยสัมพันธที่ดีก็เกิดขึ้น
4. คานิยม คานิยมหมายถึง การใหคาแกสิ่งตาง ๆ วาสิ่งใดดีหรือไมดี อะไรควร ไมควร เชน เราใหคา
แกความซื่อสัตยวาเปนสิ่งที่ดีเราก็จะแสดงความซื่อสัตย หรือบางคนพอใจจะใหคาแกการมีวัตถุสิ่งของวาเปนสิ่งที่
ดีไมวาการไดมาซึ่งวัตถุสิ่งของนั้นจะไดมาดวยวิธีใด บุคคลก็จะสะสมวัตถุสิ่งของเอาไวมากที่สุดเทาที่จะมากได
คานิยมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ในการสรางมนุษยสัมพันธจึงตองคํานึงถึง
เรื่องในใหมาก เมื่อมนุษยมีคานิยมที่แตกตางกัน จึงเปนการเหมาะสมที่จะตองสนองความตองการใหสอดคลอง
กับคานิยมที่แตกตางกัน เชน วินัยเปนเพื่อนกับเฉิดศรี ทุกครั้งที่วินัยตองการใหเฉิดศรีอยูเวรแทน หรือปฏิบัติ
ภารกิจเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเขา เขาจะตองซื้อสิ่งของที่มีราคาใหเธอแทนคาขอบคุณ หรือการยิ้มใหเธอ ตัวอยางที่
กลาวมาขางตนเปนความแตกตางในเรื่องของคานิยมเฉพาะตัว นอกจากนั้นคนไทยจะมีคานิยมที่คลายกันอยู
ประการหนึ่ง คือ คนในสังคมไทยอยูใน “สังคมอํานาจนิยม” (Thinapan Nakata. 1975 : 55) คือยกยองผูมีอํานาจ
ฉะนั้นคนไทยจึงมีคานิยมตามลักษณะของสังคมไทย คานิยมที่พึงตระหนักถึงการสรางมนุษยสัมพันธ มีดังนี้
4.1 ยกยองผูมีอํานาจ บุคคลจะยกยองนับถือผูมีอํานาจวาสนา จะชื่นชมและพาตัวเขาไปใกลชิด
ผูมีอํานาจวาสนา ในขณะเดียวกันก็ชอบใหคนอื่นยกยองตนใหเกียรติและเคารพนับถือตนและใหความสําคัญแก
ตน
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4.2 เคารพเชื่อฟงผูอาวุโส คนไทยยึดถือในเรื่องของอายุมาก ผูอาวุโสจะไมมีโอกาสทําอะไรผิด
หรือไมเคยทําอะไรผิดเลย จะเห็นไดจากคําพูดของพอแมที่พุดกับลูกเสมอวา “ฉันอาบน้ํารอนมากอนแก” ฉะนั้นผู
ที่มีอาวุโสนอยกวาจะตองเชื่อฟงผูที่มีอาวุโสมากกวา ผูนอยจะตองมีความสุภาพออนนอมตอผูใหญทั้งกายและวาจา
4.3 คานิยมของความสงบ คนไทยรักความสงบ คนไทยจึงไมอยากมีเรื่องบาดหมางน้ําใจกัน
บางครั้งแมจะเสียเปรียบบางก็ยอม คานิยมเชนนี้กอใหเกิดความไมยุติธรรม คนไทยจึงตองอดกลั้นความรูสึกเอาไว
เพื่อเห็นแกความสงบบางครั้งตองยอมเสียเปรียบเพื่อมิใหผูอื่นโกรธเคือง
4.4 คานิยมของความเกรงใจ ความเกรงใจจะนําไปสูมนุษยสัมพันธที่ดีเพราะ
ความเกรงใจทําใหเกิดการนึกถึงอารมณ และความรูสึกของผูอื่น เชน เกรงวาผูอื่นจะไมพอใจ เดือดรอน หรือ
ไดรับความเสียใจ คนที่มีความเกรงใจจะไมกลาทําในสิ่งที่ไมเหมาะสม คานิยมความเกรงใจจึงเปนองคประกอบ
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอสรางมนุษยสัมพันธ

หลักมนุษยสัมพันธ
การพิจารณาหลักมนุษยสัมพันธ พิจารณาไดหลายแนว เชน การพิจารณาโดยยึดหลักวิชาการ หลักทั่ว ๆ
ไป ซึ่งจะขอยกตัวอยางหลักการสรางมนุษยสัมพันธตามทัศนะของผูเขียนหลายทาน ดังนี้
1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ วิทยา เทพยา (2521 : 4 – 6) และ
สวัสดิ์ สมานพันธ (2520 : 280) ไดประมวลหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธได ดังนี้
1.1
หลักวิชาวิทยาศาสตรการแพทย การใชหลักวิทยาศาสตรการแพทยในการวิเคราะห
พฤติกรรมของบุคคลในดานตาง ๆ ตอไปนี้ คือ
1.1.1 ความสมบูรณและความผิดปกติของสมอง ความสมบูรณและความผิดปกติของ
สมองยอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคลเปนอยางยิ่ง บุคคลที่สมองผิดปกติยอมทําใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานได
1.1.2 ความพิการทางรางกายและการเจ็บปวยเรื้อรัง ความพิการทางรางกายยอมมีผล
ตอจิตใจและความรูสึกนึกคิดเปนอยางมาก
1.1.3 โรคจิตโรคประสาท บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตดังกลาวยอมมีพฤติกรรมที่
แปรปรวนไมเปนไปตามมาตรฐานของสังคม เชน บางคนเปนคนขี้ระแวง คอยจับผิดผูอื่นตลอดเวลา บางคนก็มี
ความสุขที่ทําใหคนอื่นเจ็บปวดบางคนก็ทําอะไรไมยั้งคิดหรือควบคุมสติไมอยู เปนตน พฤติกรรมเหลานี้ยอมมีผล
ตอการสรางมนุษยสัมพันธเปนอยางยิ่ง
หลักวิชาวิทยาศาสตรการแพทยจะกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมอีกปจจัยหนึ่ง
คือ ตอมไรทอ ตัวอยางเชน ตอมธัยรอยด ถาตอมธัยรอยดเสื่อมก็จะทําใหคนมีอาการหงอยเหงาซึมเซา ไม
กระฉับกระเฉง เปนตน ในการสรางมนุษยสัมพันธ บุคคลจะตองเขาใจในเรื่องสรีระของคนจึงจะทําใหเขาใจคนดี
ขึ้น
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1.2 หลักวิชาจิตวิทยา เปนการใชจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในแงมุม
ตาง ๆ เชน ความตองการพื้นฐาน อารมณ ความรูสึก การรับรู ทัศนคติ และบุคลิกภาพ การใชหลักจิตวิทยาศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยทําใหเขาใจและเห็นใจมนุษยมากขึ้น ทําใหเขาใจวาทําไมบุคคลจึงมีพฤติกรรมบางอยาง
เหมือนกัน แตพฤติกรรมบางอยางตางกัน หลักจิตวิทยาจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมอันเปนพื้นฐานในการสราง
มนุษยสัมพันธตอไป การสรางมนุษยสัมพันธตามหลักการนี้อยูบนพื้นฐานของการจูงใจ เพราะการจูงใจจะกระตุน
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่เราปรารถนาได
โดยปกติบุคคลมีแรงจูงใจภายในทุกคน เชน ความตองการดานตาง ๆ ดังไดกลาวมา
แลว ความตองการจะผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการของตนเองดังรูป

ความตองการ

แรงผลักดัน

แรงผลักดัน
แรงผลักดัน

แรงผลักดัน

รูปแสดงการเกิดพฤติกรรม
จากรูปแสดงใหเห็นความตองการภายในตัวบุคคล จะกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อ
สนองความตองการของตนเอง เมื่อบุคคลไดรับการสนองความตองการแลวบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ แตมิได
หมายความวาเขาจะพอใจตลอดไป เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งความพึงพอใจจะหมดไป ความตองการจะเกิดขึ้น
ใหม ความตองการดังกลาวจะมีลักษณะแปลกใหมไมมีที่สิ้นสุดและโดยธรรมชาติมนุษยมักจะตองการสิ่งที่ดีที่ทํา
ใหตนรูสึกสบายใจ สิ่งที่ทําใหตนพึงพอใจ เชน เสียงเพลงไพเราะ อากาศที่เย็นสบาย เงิน ทอง สิ่งของอื่นทําให
บุคคลอิ่มกายอิ่มใจ หรือสิ่งที่ทําใหบุคคลสบายกาย สบายใจ ตรงกันขามบุคคลจะไมชอบสิ่งที่ทําใหตนเหนื่อย
ลําบากกาย ลําบากใจ เชน ภาระหนาที่ งาน ความรับผิดชอบ และไมชอบสิ่งที่ทําใหเกิดความไมสบายกาย ไม
สบายใจ เชน อากาศรอน คําพูดที่ไมดี การตําหนิติเตียน เปนตน
จากความตองการดังกลาวขางตนรวมถึงความตองการตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว นับไดวาเปน
แรงจูงใจภายในที่ผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความตองการของตนเองเทานั้น แตการจะใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการของบุคคลอื่นนั้น บุคคลอื่นจะตองใช “การจูงใจ” ซึ่งเปนกระบวนการ
กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม โดยการใชสิ่งจูงใจหรืออาจกลาวไดวาเปนการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให
เปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวโดยมีหลักในการจูงใจดังนี้
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1.2.1 พยายามคนหาสิ่งจูงใจที่บุคคลตองการ จากแนวคิดที่วา “มนุษย
มีความแตกตางกัน” ทําใหทราบวาแตละคนมีความตองการไมเหมือนกัน แนวคิดนี้จะทําใหเราสามารถควบคุม
พฤติกรรมของผูอื่นได
1.2.2 ใหสิ่งจูงใจที่เปนทางบวกมากกวาทางลบ โดยพิจารณาจาก
ธรรมชาติของมนุษยที่วา “มนุษยชอบแตสิ่งที่ดีมากกวาสิ่งที่ไมดี” การใหสิ่งจูงใจทางบวกคือการใหสิ่งที่ดี เชน
การใหรางวัล การใหสิ่งจูงใจทางลบ เชน การลงโทษ กักขังใหหมดอิสรภาพ ทําใหหมดโอกาสที่จะไดรับ
ผลตอบแทน
1.2.3 การยึดหลักความยุติธรรม การใหสิ่งจูงใจนั้นตองใหเหมาะสมกับงานที่ทํา และ
ควรใหอยางเสมอภาคแกทุกคนที่ทํางานอยางเดียวกันและมีผลงานผูบริหารควรจะยึดหลักการจูงใจขอนี้เปนอยาง
ยิ่ง
การจูงใจที่สอดคลองกับความตองการของแตละบุคคลและยุติธรรมยอมนํามาซึ่งความ
พอใจและทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีได
1.3 หลักปรัชญาและหลักจริยศาสตร การสรางมนุษยสัมพันธจะตองอยูบน
พื้นฐานของ “มนุษยมีคุณคา ศักดิ์ศรีและมีคุณความดี” การสรางมนุษยสัมพันธจึงตองยึดหลักการยกยองใหเกียรติ
และ ซื่อสัตยจริงใจตอกัน ไมดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทําใหผูอื่นรูสึกดอยคาลงไป ไมทําใหผูอื่นเดือนรอน หรือ
เจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจอันเปนหลักทางจริยธรรม
1.4 หลักวิชาสังคมวิทยา สังคมวิทยาศึกษาถึงสภาพธรรมชาติของกลุมคน
ความเปนปกแผนของกลุม แบบอยางความสัมพันธภายในกลุม รูปแบบขององคการตาง ๆ หรือผูนํากลุม เปนตน
การยึดหลักทางสังคมวิทยาทําใหเขาใจธรรมชาติของกลุมคน เขาใจวามนุษยตองอยูเปนกลุมสังคม มีการจัดระบบ
อํานาจคือตองมีผูนําและลูกนอง
1.5 หลักวิชามานุษยวิทยา หลักการทางดานมานุษยวิทยาทําใหเขาใจ
วัฒนธรรมตาง ๆ ไดแก
1.5.1 วัฒนธรรมทางความคิด เปนความเชื่อหรือความคิดซึ่งอาจจะถูก
หรือผิดก็ได แตคนในสังคมเชื่อเชนนั้น เชน ความเชื่อในเรื่องโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บาปบุญคุณโทษ เปนตน
1.5.2 วัฒนธรรมบรรทัดฐาน เปนระเบียบแบบแผนหรือประเพณี ที่
บุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัติรวมกัน ไดแก
1.5.5.1 วิถีชาวบาน คือ ระเบียบแบบแผนที่บุคคลควรปฏิบัติ เชน การบวช
เปนตน
1.5.2.2 จารีต คือ ระเบียบแบบแผนที่บุคคลตองปฏิบัติ หาก
ฝาฝนถือวาเปนการกระทําผิดทางศีลธรรม สังคมจะ
ประณาม เชน การเลี้ยงดูพอแมยามแกเฒา
1.5.2.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ ไดแก วัตถุสิ่งของและเครื่องใช
ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นใชในชีวิตประจําวัน
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1.5.3 วัฒนธรรมทางวัตถุ ไดแก วัตถุสิ่งของและเครื่องใชตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นใช
ในชีวิตประจําวัน การยึดหลักทางวัฒนธรรมเหลานี้จะทําใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลดียิ่งขึ้น เชน เขาใจวาเหตุ
ใดบุคคลในบางกลุมสังคมจึงไมยอมกินเนื้อวัว เขาใจวาเหตุใดพอคาจึงมีพฤติกรรมแตกตางจากพฤติกรรมของ
ศิลปน การเขาใจวัฒนธรรมตาง ๆ ทั้งวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของตางชาติบางกลุมที่เขามาอยูในสังคมไทย
ยอมเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เพราะการยึดหลักวัฒนธรรมจะทําใหบุคคลยับยั้งความคิดใน
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาบางสิ่งบางอยางเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงดานวัฒนธรรมได เชน การพัฒนาหมูบาน
โดยการตัดถนนผานตนไมที่ชาวบานเคารพนับถือและบูชาวาเปนตนไมศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบานยอมกอใหเกิดการ
ตอตานได
2. หลักทั่วไปของมนุษยสัมพันธตามทัศนะของเดล คารเนกี้ (คารเนกี้อางถึง กาญจนา คุณารักษ. 2527 :
6) คารเนกี้ กลาววา หลักมนุษยสัมพันธทั่วไปคือ “หลักการใหในสิ่งที่เขาตองการ” Give people what they want
and then you can get what you want) หมายความวา เมื่อทานใหในสิ่งที่เขาตองการทานก็จะไดรับในสิ่งที่ทาน
ตองการ เชน ถาเราใหความรักแกเขาเขาก็ใหความรักแกเรา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของหิโตปเทศที่กลาววา
“ผูใหในสิ่งที่เลิศยอมไดในสิ่งที่เลิศ” ตรงกันขาม ถาเราใหความเกลียดแกเขา เขาก็จะใหความเกลียดแกเรา
สําหรับ “กฎทองคํา” ในศาสนาคริสตที่มีคนกลาวขวัญกันมากคือ “จงปฏิบัติตอเพื่อนบานของทาน
เหมือนที่ทานปฏิบัติตอตนเอง” ขอความนี้อาจจะพิจารณาได 2 นัย คือ นัยแรกพิจารณาในแงของความคลายคลึง
ของมนุษยวามนุษยชอบสิ่งที่ดี ตัวเรายอมปฏิบัติตอตัวเองในลักษณะที่ดี แลวปฏิบัติตอเพื่อนบานในลักษณะที่ดี
ดวย นัยนี้ใชไดกับคํากลาวนี้ แตถาพิจารณาในนัยที่สองคือ พิจารณาในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลแลว
เปนไปไดวา ลักษณะที่ดีที่เราปฏิบัติตอตนเอง ผูอื่นอาจจะไมชอบก็ได ยกตัวอยางเชน เราชอบนอนในหองปรับ
อากาศที่เย็นเฉียบ เมื่อเพื่อนมาพักที่บานเราก็จัดใหเขานอนในหองปรับอากาศที่เย็นเฉียบนั้น ความจริงสิ่งที่เราคิด
วาดีสําหรับเราผูอื่นอาจจะไมชอบก็ได ฉะนั้นคํากลาวนี้อาจจะใชไมไดตามนัยที่สองที่ไดกลาวมา
นอกจากนั้น สาคร เข็มทอง (2531 : 5 – 6) ไดเสนอหลักทั่วไปของมนุษยสัมพันธดังนี้
2.1 หลักมนุษยมีคุณคาและศักดิ์ศรี
2.2 หลักของความแตกตางระหวางมนุษย
2.3 หลักการเขาใจมนุษย เนื่องจากมนุษยมีความซับซอนในการสรางมนุษย
สัมพันธตองมีความรูและความเขาใจมนุษยในเรื่องความตองการ อารมณความรูสึก และบุคลิกภาพ
2.4 หลักของศาสตรและศิลป คือ จะตองใชความรูและเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธ
2.5 มนุษยสัมพันธเปนสิ่งที่เรียนรูและฝกฝนได
2.6 มนุษยสัมพันธตองเริ่มที่ตนเองกอน
2.7 มนุษยสัมพันธอาศัยหลักการสนองความตองการของผูอื่น
2.8 หลักการสื่อความหมาย
2.9 หลักการสรางความเปนมิตร
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3. หลักมนุษยสัมพันธในการทํางานใหมีความสุข เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2522 : 133) ไดเสนอหลัก
มนุษยสัมพันธในการทํางานใหมีความสุข ดังนี้ คือ ทั้งเราและผูอื่นตางก็มีความสุขตองยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
และตางฝายตางก็ไดประโยชนรวมกัน
4. หลักมนุษยสัมพันธสําหรับผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีหลักมนุษยสัมพันธที่ผูบริหารควรจะได
ยึดถือ คือ หลักมนุษยสัมพันธตอไปนี้ คือ
4.1 หลักความมั่นคงปลอดภัย คือ ตองบริหารคนและงานใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมีความมั่นคง
ปลอดภัย
4.2 หลักความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง ผูบังคับบัญชาตองเห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา และ
ตองทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
4.3 หลักการจูงใจ หมายถึง การตอบแทนความดี ความเสียสละ และความสามารถดวยรางวัล
ตําแหนงหนาที่ หรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ
4.4 หลักการยอมรับนับถือ คือ การยอมรับในความคิดเห็น การยกยองใหเกียรติตามควรแก
กรณี
4.5 หลักศิลปะ การสรางมนุษยสัมพันธตองใชเทคนิคเปนอยางยิ่งผูบังคับบัญชาจะตองรูจังหวะ
ในการพูดจา การใชงาน หรือแมการใหบําเหน็จรางวัลก็ควรใหในเวลาและจังหวะที่เหมาะสม
4.6 หลักความยุติธรรม คือ ใหคาจางเหมาะกับความยากของงานใหบําเหน็จความชอบอยาง
ถูกตองเหมาะสม
4.7 ใหผูใตบังคับบัญชารูผลการปฏิบัติงาน
4.8 ใหผูใตบังคับบัญชาไดรับเกียรติเมื่อถึงเวลาอันสมควร
4.9 ใหผูใตบังคับบัญชาทราบขาวสารที่จําเปนเสมอ
4.10 ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในกิจกรรมขององคการ
4.11 ใหผูใตบังคับบัญชาไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
5. หลักมนุษยสัมพันธที่อยูบนพื้นฐานหลักธรรมะ คือ อยูบนพื้นฐานของคําสอน 3 ประการ คือ ไมทําชั่ว
ทําความดี และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์
5.1 การไมทําชั่ว ไดแก ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน เชน ไมทํารายผูอื่น ไมลัก
ขโมยของผูอื่น ไมพูดจากาวราว ดูหมิ่นผูอื่น เปนตน การไมเบียดเบียนผูอื่นยอมทําใหเปนที่รักใครของผูอื่น
5.2 การทําความดี ไดแก การทําใหผูอื่นมีความสุข มีความสบายใจการกระทําเชนนี้ยอมทําให
เกิดมนุษยสัมพันธ เชน การใหปนสิ่งของ การใหความรักแกกัน การใหความชวยเหลือ การพูดจาที่ดีตอกัน
เปนตน
5.3 การทําใจใหบริสุทธิ์ผุดผอง การที่บุคคลมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผองยอมสบายใจ การแสดง
พฤติกรรมเปนไปในลักษณะที่ดีงามและเปนที่ชื่นชอบของผูอื่น
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หลักมนุษยสัมพันธแบบผสมผสาน
จากหลักมนุษยสัมพันธทั้งหมดที่กลาวมา อาจสรุปเปนหลักมนุษยสัมพันธแบบผสมผสานไดดังนี้ คือ
1. หลักการรูจักและเขาใจตนเอง
2. หลักมนุษยมีความคลายคลึง
3. หลักมนุษยมีความแตกตาง
4. หลักการใหคุณคาและศักดิ์ศรีแกผูอื่น
5. หลักการจูงใจ
6. หลักการศึกษาบุคคลทั้งตัว
7. หลักการมีผลประโยชนรวมกัน
8. หลักการทําใหตนเองมีความสุข ผูอื่นมีความสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ
ในการสรางมนุษยสัมพันธ บุคคลจะตองมีหลักสําหรับยึดถือในการสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อจะไดเปน
แนวทางการในการสรางมนุษยสัมพันธที่เหมาะสมตอไป

กระบวนการสรางมนุษยสัมพันธ
การสรางมนุษยสัมพันธมีกระบวนการที่สําคัญดังนี้คือ
1. การศึกษาตนเองและผูอื่น
2. การแกไขปรับปรุงตนเอง
3. ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม
4. ศึกษาหลักและวิธีสรางมนุษยสัมพันธ
5. นําหลักและวิธีสรางมนุษยสัมพันธไปใชในชีวิตจริง
ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การศึกษาตนเองและผูอื่น การศึกษาตนเองทําใหบุคคลรูจักตนเองเขาใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งสวน
ดี และสวนบกพรองของตนเอง การรูจักตนเองเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะการสรางมนุษยสัมพันธนั้นตองเริ่มที่
ตนเองกอนถาบุคคลไมรูจักตนเองก็ยากที่จะสรางมนุษยสัมพันธใหดีได ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาตนเอง การศึกษา
ตนเองมีหลายวิธี เชน การสองกระจก การสอบถามบุคคลอื่น การศึกษาจากทฤษฎีและจากแบบทดสอบตาง ๆ
แลวประมวลเปนบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมของตนเอง การศึกษาตนเองนั้นจะตองทําดวยความ
เที่ยงธรรม ตัวอยาง การประเมินตนเองดวยการตอบแบบสอบถามตองตอบดวยความจริงใจ ไมเขาขางตัวเอง ไม
โกหกตนเอง จึงจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริง และตองใจกวางยอมรับความจริง เชน ใหเพื่อนบอกวาเราเปน
อยางไรถาเพื่อนหลาย ๆ คนตอบตรงกันวา เราเปนคนขี้อิจฉา เราก็ควรรับฟงและยอมรับถาหากยังไมเชื่อก็ถาม
เหตุผลวาเหตุใดเขาจึงคิดเชนนั้น เพื่อนอาจจะบอกวาเรามักแสดงอาการใหเห็นวาเราไมชอบเห็นคนอื่นดีกวา
มักจะพูดจาใหรายคนที่เดนกวาตนเสมอ ก็ใหเราคิดทบทวนวาเคยทําเชนนั้นหรือไม ถาหากเคยทําก็ตองไมโกรธ
ผูอื่น ยอมรับและพรอมที่จะแกไข
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สวนการศึกษาผูอื่นก็ใชวิธีการเดียวกัน คือ การสังเกต ใชแบบสอบถาม แลวเปรียบเทียบกับทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ก็จะทําใหรูจักและเขาใจผูอื่นดีขึ้น
2. การแกไขปรับปรุงตนเอง จากผลการศึกษาตนเองทําใหทราบสวนดีและสวนบกพรอง ขั้นตอไปคือ
การแกไขปรับปรุงตนเองโดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบและอดทน เชน สรางเปนโปรแกรมใน
การแก ไ ขปรั บปรุ งบุ ค ลิ ก ภาพด า นต าง ๆ โดยเฉพาะดา นมนุ ษ ยสั ม พั น ธ การแก ไ ขปรั บปรุ ง นั้ น ต อ งทํ า อย า ง
สม่ําเสมอ ตอเนื่องและมีการประเมินผลบุคลิกภาพเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม
3. ศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณีและสังคม วัฒนธรรมประเพณีและสังคมรวมถึงสภาพธรรมชาติยอม
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลเปนอยางยิ่ง ตัวอยางเชน คนที่อยูใกลทะเลสวนใหญพูดเสียงดัง ถาบุคคลผูนี้มา
พูดกับเราดูเหมือนวาเขาเปนคนกาวราว ไมมีมารยาท แตถาเรารูวาเขาอยูใกลทะเล ก็จะทําใหเราเขาใจและอภัยเขา
ได หรือถาเรามีเพื่อนเปนชาวอิสลามคนหนึ่งในกลุมเพื่อนหลายคน ทุกครั้งที่มีการเลี้ยงฉลองกันจะเปนอาหารที่
ทําดวยเนื้อสุกรทุกอยางบอยครั้ง ถาเปนเชนนี้แลวมนุษยสัมพันธระหวางเรากับชาวอิสลามนั้นคงเสื่อมสลายลง
อยางแนนอน ดังนั้นจึงตองศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม ใหเขาใจและนําไปเปนองคประกอบใน
การสรางมนุษยสัมพันธ
4. ศึกษาหลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ การสรางมนุษยสัมพันธจําเปนจะตองยึดหลักวิชาการ
และหลักการทั่วไปเพื่อเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ และศึกษาวิธีการตาง ๆ หลายวิธีการแลวผสมผสาน
วิธีการตาง ๆ เขากับความสามารถสวนตัว สรางมนุษยสัมพันธใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย และให
สอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู การศึกษาหลักและวิธีการสรางมนุษย
สัมพันธอาจทําไดหลายวิธี เชน
4.1 ศึกษาจากเอกสารตําราตาง ๆ
4.2 ศึกษาจากงานวิจัย
4.3 ศึกษาจากประวัติของผูที่มีมนุษยสัมพันธดีและมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ และสังคม
4.4
สังเกตพฤติกรรมการแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ในสังคม วิเคราะห
ความสัมพันธนั้น และเลียนแบบเฉพาะพฤติกรรมที่เหมาะสม
4.5 สัมภาษณผูที่มีมนุษยสัมพันธดี
4.6 เขารับการฝกอบรมดานการสรางมนุษยสัมพันธ การเขารับการฝกอบรมจะทําใหทราบหลัก
และวิธีการสรางมนุษยสัมพันธได
5. นําหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธไปใชในชีวิต หลังจากการแกไขปรับปรุงตนเอง เขาใจผูอื่น
เขาใจวัฒนธรรมประเพณี และรูหลักวิธีการสรางมนุษยสัมพันธแลวจึงฝกการสรางมนุษยสัมพันธในชีวิตจริง
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วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลักมนุษยสัมพันธแบบผสมผสาน
ขอเสนอแนะในการสรางมนุษยสัมพันธ ตามหลักมนุษยสัมพันธแบบผสมผสาน มีดังตอไปนี้ คือ
1. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การรูจักและเขาใจตนเอง” การสรางมนุษยสัมพันธนั้นตองเริ่มตนที่
ตนเองกอน การที่จะเริ่มที่ตนเองนั้น คือบุคคลจะตองรูจักตนเอง เขาใจตนเองพรอมทั้งตองพัฒนาตนเอง เพื่อการ
สรางมนุษยสัมพันธ ดังนี้
1.1 ศึกษาตนเอง ใหเขาใจตนเองอยางถอแทวา เปนคนอยางไรตองการอะไร มีบุคลิกภาพ
อยางไร มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมอยางไร มีสวนดีและสวนบกพรองอะไรบาง
1.2 ยอมรับและพรอมที่จะแกไขปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น
1.3 พิจารณาวาสังคมยอมรับเราแคไหน เราควรพิจารณาวาเพื่อรวมงานเห็นชอบทั้งความคิด
และการกระทําของเราเพียงใด เชน เมื่อเราเสนอแนวคิดออกไป เพื่อรวมงาน หรือคนอื่นเชื่อถือและยอมทําตาม
หรือ
1.4 พิจารณาสุขภาพ ลักษณะนิสัยของตนเองกอนรวมกิจกรรมของสังคม
1.5 ยอมรับคําตําหนิจากผูอื่นและพรอมที่จะแกไข
1.6 แกไขปรับปรุงตนเอง
1.7 สรางภาพพจนที่ดีสําหรับตนเองและผูอื่น
1.8 สรางความเชื่อมั่นในตนเองใหเกิดขึ้น
1.9 พยายามปรับตัวใหเขากับผูอื่น
1.10 ปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางมีสติสัมปชัญญะ
1.11 รูจักประมาณตน ไมหลงตนหรือเหอเหิมตามผูอื่น
1.12 มองโลกในแงดี มีอารมณขัน การมองโลกในแงดีมีอารมณขันจะทําใหบรรยากาศที่ตึง
เครียดดีขึ้น
2. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “มนุษยมีความคลายคลึง” โดยธรรมชาติมนุษยจะมีบางอยางรวมกัน
เชน มีความตองการพื้นฐาน มีอารมณ ความรูสึกรัก โลภ โกรธ หลง มีความสุข มีความทุกข ตัวอยางเชน การ
กระทําอยางหนึ่งเราไมชอบเราก็ตองตระหนักวาผูอื่นก็คงไมชอบดวยเชนกัน ดังนั้นในการสรางมนุษยสัมพันธควร
ปฏิบัติ ดังนี้คือ
2.1 แสดงความเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เชน เขาใจวา เหตุใดคนที่ถูกตําหนิ จึงมีความรูสึกเสียใจ
เพราะตัวเราเองก็ไมชอบการตําหนิ
2.2 แสดงความเห็นใจในเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน แสดงความเห็นใจเพื่อนรวมงานที่ประสบ
เคราะหกรรม
2.3 ใหอภัยในความผิดพลาดที่ผูอื่นกระทํา
2.4
มีความยืดหยุนในการทํางานหรือการดําเนินชีวิต ไมเขมงวดกวดขัน ตัวอยางเชน
ผูบังคับบัญชาที่เขาใจในเรื่องความคลายคลึงของมนุษยจะไมเขมงวดกับระเบียบ กฎเกณฑมากนัก เพราะตัวเขา
เองก็ไมชอบความเขมงวดกวดขันเชนเดียวกัน
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2.5 รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา คือ การรูสึกอยางที่เขารูสึก เชน เพื่อนของเราตองประสบเคราะห
กรรมเขาจะรูสึกเศราโศก เสียใจ เราก็รูสึกเชนนั้นจึงทําใหเห็นใจ และใหอภัย
ตัวอยางตอไปนี้แสดงถึง การแสดงความเขาใจ เห็นใจ และใหอภัยตามหลัก “มนุษยมีความ
คลายคลึง”
เชาวันหนึ่งอุบลวิ่งหนาตื่นเขามาในสํานักงาน เธอรูสึกไมสบายใจเปนอยางมากที่เธอมา ทํางาน
สายตลอด 2 สัปดาห ทําใหงานคางมากมาย ผูที่มาติดตอก็ตองกลับไปดวยความผิดหวัง ทําใหผูบังคับบัญชา
อารมณเสีย เธอเซ็นชื่อเสร็จก็รีบมานั่งประจําโตะ จนกระทั่งเวลา 12.00 น.
มารศรี : อุบล ผูจัดการเรียกพบแนะ
อุบล : (ใจหายวาบ) ฉันเหรอ ขอบใจนะ (เธอรีบลุกไปหาผูจัดการทันที)
ผจก. : นั่งซีอุบล
อุบล : ขอบคุณคะ (นั่งลง) ผูจัดการจะใหดิฉันทําอะไรหรือคะ (หลบตา)
ผจก. : อุบล หมูนี้คุณมีปญหาอะไรหรือ มาทํางานสายและงานเสร็จชา
อุบล : ดิฉันตองขอโทษผูจัดการดวยคะ เพราะคุณพอปวยหนัก ดิฉันตองอยูพยาบาลคุณพอ
พอดีคนใชลาออกไปทํานา ดิฉันตองวิ่งไปมาระหวางโรงพยาบาลและบาน ตองตื่นเชากลับไปบาน
ทําอาหารใหลูกและสามี แลวจึงมาทํางาน
ผจก. : ผมเขาใจและเห็นใจคุณ เพราะครั้งหนึ่งเหตุการณเชนนี้ก็เคยเกิดกับผม สมัยที่ภรรยาผม
ปวย คนใชก็หนีออกจากบาน เอาละผมจะใหคุณมารศรีชวยงานคุณอีกคนหนึ่งนะครับ
3. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “มนุษยมีความแตกตาง” แมวาบุคคลจะมีลักษณะรวมกันในลักษณะ
ใหญๆ แตเมื่อพิจารณาเปนรายคนแลวจะพบวามนุษยมีลักษณะแตกตางกันหลายประการดังไดกลาวมาแลว วิธีการ
สรางมนุษยสัมพันธใหสอดคลองกับหลัก “มนุษยมีความแตกตาง” มีดังนี้
3.1 แสดงความเขาใจผูอื่น เพราะผูอื่นไมเหมือนเราจึงทําใหเราตองผิดหวังอยูเสมอ เราจึงตอง
เขาใจวาคนมีความแตกตางกัน
3.2 แสดงความเห็นใจ เมื่อรูวาคนอื่นไมเหมือนเรา เราจะตองแสดงความเห็นใจเขา เชน เรามี
ความอดทนตอความยากลําบากในระดับสูง แตเพื่อนของเราไมสามารถทนไดอยางเรา เปนตน
3.3 ใหอภัยในความผิดพลาด เราอาจจะคิดวาเราเคยทํางานชนิดนี้ไมเคยผิดพลาดเพราะถนัดและ
ชอบงานนี้ แตคนอื่นอาจทําผิดพลาดไดเพราะเขาไมถนัดและไมชอบงานนี้ เราจึงควรใหอภัยแกเขา
3.4 ยอมรับความแตกตางดวยความสบายใจ
3.5 มีความเกรงใจผูอื่น เพราะบุคคลชอบสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราชอบคนอื่น
อาจจะไมชอบ เชน เราชอบฟงเพลงเสียงดังเราก็คงไมกลาเปดเพลงใหรบกวนผูอื่นถามีความเกรงใจ
3.6 แยกตนออกมาเมื่อไมสามารถยอมรับความแตกตางนั้นได รอใหสถานการณดีขึ้น หรือ
ควบคุมอารมณใหไดแลวจึงเขาไปหาเขาใหม
3.7 ควรรูจักสังเกตความตองการของผูอื่นวาเขาตองการอะไร พอใจอะไร
3.8 ใหในสิ่งที่ผูอื่นพอใจมิใชใหในสิ่งที่เราพอใจ
3.9 พยายามปรับตัวใหเขากับผูอื่นเสมอ
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ตอไปนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงการสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “มนุษยมีความแตกตาง”
เชาวันจันทรผูจัดการบริษัท เดินอยางเรงรีบเขามาพรอมกับงานดวนหลายโครงการที่ตองเขียน
เสนอผูบริหารระดับสูง และที่ตองพิมพใหเสร็จภายในวันนี้ เขามอบงานเขียนแกเลขานุการ สวนงานพิมพก็มอบ
ใหเสมียนพิมพดีด
ผจก. :
มานพ คุณรางโครงการ 2 โครงการนี้ใหเสร็จกอนเลิกงาน เพราะผมจะไดเสนอ
ของบประมาณของสํานักงานใหญพรุงนี้เชา
มานพ :
ครับ
ผจก. :
(เดินไปที่เสมียนพิมพดีด) นุดีคุณชวยพิมพงานชิ้นนี้ดวนนะ ผมจะเอาเขาที่
ประชุมตอน 4 โมงเย็น
(3 ชั่วโมงผานไป มานพนําโครงการแรกมาเสนอ ผูจัดการอานแลวรูสึกอึดอัดใจมากเพราะ
วัตถุประสงคไมชัดเจน เหตุผลไมมีน้ําหนักจึงไดเสนอแนะใหเขียนใหม)
ผจก. :
มานพ คุณลองทบทวนวัตถุประสงค และเหตุผลใหมนะครับ เราตองการขอเงิน
10 ลานเพื่อขยายเครือขายเขตชานเมือง
มานพ :
ครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเขียนโครงการนี้ใหเสร็จภายในเที่ยงนี้ (12.05 น. มานพก็
ยังแกไขไมเสร็จ แมผูจัดการจะรูสึกอึดอัดใจที่มานพทําไมทันใจเขาเสียเลย เขา
มองไปที่มานพก็เห็นมานพกําลังกมหนากมตาทําอยางตั้งอกตั้งใจ ผูจัดการจึงเดินไปตบไหล
มานพเบา ๆ พรอมกับพูดวา)
ผจก. :
มานพ ถึงเวลาอาหารกลางวัน คุณไปทานขาวเสียกอนเถอะ ผมก็รูสึกหิว คุณก็
คงหิวเชนกัน ถายังไมเสร็จก็ไมเปนไร (หันไปทางนุดี) นุดี คุณไปทานอาหาร
กอนเถอะครับ เดี๋ยวผมจะใหพัชรี ชวยคุณพิมพ(ผูจัดการเดินจากไปพรอมกับ
ถอนหายใจเฮือกใหญ แตเขาก็เห็นใจเพราะมานพทํางานชา และไมเฉียบคมเทาตัวเขา แตเขาก็
พยายามยืดหยุนไดถางานไมเสร็จ เชนเดียวกับการประชุมคงจะตองเลื่อนไปในวันรุงขึ้นเพื่อรอ
งานพิมพของนุดี)
4. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การใหคุณคาและศักดิ์ศรีแกผูอื่น” ดังไดกลาวมาแลววา มนุษย
ชอบการชมเชย ยกยองใหเกียรติ และชอบสิ่งที่ดี ๆ แตไมชอบการดูถูกเหยียดหยาม การสรางมนุษยสัมพันธตาม
หลักขอนี้ คือ การใหคุณคาและศักดิ์ศรีแกมนุษย ดังนี้
4.1 จดจําชื่อและนิสัยใจคอ ตลอดจนสิ่งที่ผูอื่นชอบไดอยางแมนยํา
4.2 แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ตอผูที่เราติดตอเกี่ยวของตามฐานะอันควร
4.3 ศึกษาสวนดีเดนของผูอื่น และกลาวถึงสวนดีเดนของเขาในที่ชุมชน
4.4 พูดจาชมเชย ยกยอง และใหเกียรติผูอื่นดวยความจริงใจ
4.5 ยอมรับนับถือในฐานะมนุษยดวยกัน ไมวาเขาจะมีฐานะความเปนอยูอยางไร
4.6 พูดในสิ่งที่ทําใหผูอื่นรูสึกภาคภูมิใจ
4.7 ยอมรับฟงความคิดเห็น และยอมรับผูอื่นใหอยูในกลุม
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4.8 ไมพูดจาและไมแสดงกิริยาทาทางดูถูกเหยียดหยามผูอื่น
4.9 รูจักขอบคุณและขอโทษตามควรแกโอกาส
4.10 รูจักไหว หรือแสดงความเคารพตามควรแกฐานะ และตําแหนง
4.11 รูจักวางตนใหเหมาะสมกับผูที่เราพบเห็น
4.12 รูจักอดทนและควบคุมอารมณได
4.13 เห็นคุณคาของสิ่งของที่ผูอื่นให โดยการเก็บรักษาสิ่งนั้นเอาไวแมสิ่งนั้นจะไมมีราคา
5. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การจูงใจ” จากความเชื่อพื้นฐานที่วา “พฤติกรรมของมนุษยเปนสิ่งที่
กอ ให เ กิด ขึ้ น ได และจู ง ใจได” หลั ก การนี้ อยู บ นพื้ น ฐานของจิ ต วิ ท ยาตามแนวคิ ด ของทฤษฎีก ารเรีย นรู ที่ ว า
“พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ไดรับแรงเสริม หรือที่เรียกวาสิ่งจูงใจ พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอีก” การจูงใจในที่นี้
หมายถึง การกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม โดยการใชสิ่งจูงใจซึ่งมีวีการสรางมนุษยสัมพันธ ดังนี้
5.1 รักที่จะเขาไปหาผูอื่นกอน ไมวาจะเขาไปคุย ขอความชวยเหลือหรือให
ความชวยเหลือ
5.2 รักที่จะตอนรับ เมื่อมีผูอื่นมาหาหรือเยี่ยมเยือน
5.3 รักที่จะบริการหรือทําใหผูอื่นไดรับความสะดวกสบายขึ้น
5.4 รูจักชมเชยยกยองผูอื่น
5.5 รูจักยิ้มกับคนทั่วไป การยิ้มครั้งเดียวมีคุณคามากกวาคําพูดหลาย ๆ คํา เพราะการยิ้มบงบอก
ถึงไมตรีจิต
5.6 รูจักทักทายปราศรัยผูอื่นดวยถอยคําสุภาพออนหวาน การพูดที่ออนหวานจะเปนการสราง
เสนหใหแกตนเอง และทําใหผูอื่นรูสึกประทับใจยากที่จะลืมเลือนได ดังบทกลอนของสุนทรภูกวีเอกของไทยที่วา
“อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก
แตลมปากหวานหูมิรูหาย”
5.7 รูจักใหความชวยเหลือในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เมื่อเขาขอรองใหทํางานแทนก็ไมควรปฏิเสธ
5.8 แสดงการมีน้ําใจ การมีน้ําใจ คือ ใหความชวยเหลือผูอื่นโดยที่เขาไมตองขอรอง เชน ชวย
หยิบของให ชวยทํางานบานใหโดยไมนั่งดูดาย ดังสุภาษิตที่วา “อยูบานทานอยานิ่งดูดาย ปนวัวปนควายใหลูก
ทานเลน” การแสดงน้ําใจยอมกอใหเกิดความรักใคร เอ็นดู
5.9 ใหความไววางใจ หรือเชื่อในเกียรติของผูอื่น
5.10 ใหสิ่งของเล็ก ๆ นอย ๆ ในโอกาสพิเศษ เชน วัดเกิด วันปใหมเปนตน
5.11 ใหความสนใจแกผูอื่นมากกวาตนเอง เชน ฟงเรื่องที่ผูอื่นพูดอยางตั้งใจ เปดโอกาสใหคน
อื่นพูดและเราเปนผูฟงมากกวา
5.12 เอาใจใสผูอื่นหรือเพื่อนรวมงานบาง เชน รูจักถามขาวคราวทุกขสุข ถามถึงคนในบาน
บางตามสมควร
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6. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การศึกษาบุคคลทั้งตัว”
การศึกษาบุคคลทั้งตัวรวมความถึง
สถานการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นดวย เนื่องจากมนุษยมีความซับซอน พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากหลายสาเหตุ
ทั้งสาเหตุที่เกิดจากความตองการมากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นตรง ๆ และแอบแฝงซอนเรน หรือพฤติกรรมอาจจะเกิดจาก
สถานการณที่อยูรอบขางซึ่งเราไมอาจจะอธิบาย ทํานายหรือควบคุมได การสรางมนุษยสัมพันธตามหลักการนี้ มี
ดังนี้
6.1 ในการติ ด ต อ สั ม พั น ธ ห รื อ การทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ควรพิ จ ารณาถึ ง อารมณ ค วามรู สึ ก
นอกเหนือจากการคํานึงถึงความสามารถเพียงอยางเดียว เชน การมอบหมายงานควรคํานึงดวยวาผูรับงานพอใจ
หรือไม
6.2 พิจารณาเหตุการณหรือสถานการณในขณะนั้น เชน พิจารณาวาวันนี้ทําไมเพื่อนของเราจึง
อารมณเสีย อาจจะเปนเพราะวาเธอถูกผูบังคับบัญชาเรียกไปตําหนิมาใหม ๆ ก็จะทําใหเราเขาใจเพื่อนของเรา
6.3 ศึกษาภูมิหลังของบุคคลที่ตองติดตอสัมพันธดวย เชน เปนลูกคนที่เทาไร อยูในวัฒนธรรม
เชนใด เปนตน เพื่อที่จะไดเขาใจพฤติกรรมของคนเหลานั้นอันเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธตอไป
6.4 มีความยืดหยุนไมเครงครัดจนเกินไป การศึกษาภูมิหลัง สถานการณรอบตัวบุคคล ทําให
เขาใจบุคคลอื่น และทําใหรูจักยืดหยุน เพื่อทําใหบุคคลที่มีปญหาบางอยางไมอึดอัดใจ
7. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การมีผลประโยชนรวมกัน” มีดังนี้คือ
7.1 แบงปนทั้งสิ่งของและความคิด
7.2 ใหและรับตามความเหมาะสม ตามควรแกโอกาส
7.3 มีความเอื้อเฟอและชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส
7.4 ตอบแทนความดีของผูอื่นบางตามสมควร
7.5 พยายามทําใหผูอื่น หรือเพื่อนรวมงานมีความสุขเมื่ออยูกับเรา เชน ยิ้มแยมแจมใสบริการ
และใหความชวยเหลือ
8. วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “ตนเองมีความสุข ผูอื่นมีความสุขและสังคมมีประสิทธิภาพ”
เปนการสรางมนุษยสัมพันธบนพื้นฐานของหลักธรรมมีดังนี้คือ
8.1 มีความเมตตา คือ ใหความรักแกผูอื่น
8.2 เขาใจ เห็นใจ และใหอภัยแกผูอื่น
8.3 มีความรับผิดชอบ
8.4 ซื่อสัตย ตรงเวลา
8.5 รูจักเกรงใจ คิดถึงใจเขาใจเรา
8.6 สุภาพออนนอมตอผูอื่นสม่ําเสมอ
8.7 ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน ไมเบียดเบียนผูอื่น แตตองใหความชวยเหลือผูอื่นใหคลายทุกข
8.8 ใหความรวมมือในกิจการงานของผูอื่นตามโอกาสอันควร
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วิธีสรางมนุษยสัมพันธในการอยูรวมกัน
การสรางมนุษยสัมพันธในการอยูรวมกัน หมายถึง การสรางมนุษยสัมพันธกับคนที่เราตองการอยู
รวมกันนาน ๆ ใกลชิดสนิทสนมกัน เชน อยูหอพัก อยูในที่ทํางาน เปนตน พอจะสรุปไดดังนี้
1. สรางความเปนกันเอง ถาหากเราเปนกันเองกับบุคคลอื่น เขาก็จะมีความรูสึกเปนกันเองดวย และจะ
อยูรวมกัน ทํางานดวยกันดวยความสบายใจเพราะเขาจะมีทัศนคติที่ดีตอเราและมีความมั่นใจที่จะพูดคุย ขอรอง
หรือความความชวยเหลือจากเรา
2. พูดจาดวยความสุภาพออนโยน การพูดจาสุภาพออนโยนจะทําใหผูอื่นสบายใจ คําพูดที่ควรใชไดแก
คําวา “กรุณา...ไดโปรด...ขอบคุณ...เสียใจ...นอกจากนี้ยังควรใชคําตําหนิอยางสุภาพ เชน “ใคร ๆ ก็อาจจะทําผิด
แบบนี้” หรือ “ผมก็เคยทําผิดแบบนี้เหมือนกัน”
3. แสดงความราเริงแจมใส มีชีวิตชีวา การที่เราแสดงความราเริงแจมใสทําใหคนที่อยูใกล หรือคนที่พบ
เห็นเกิดความสบายใจ เราจึงเปนคนที่มีเสนห การแสดงความราเริง แจมใส ทําไดดังนี้คือ
3.1 ยิ้มเมื่อพบปะกับผูอื่นหรือหัวเราะเมื่อมีเรื่องแปลก ๆ ขําขัน
3.2 รองเพลงหรือฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทํางาน
3.3 มีอารมณขัน มองเรื่องใหญเปนเรื่องเล็ก บางครั้งก็เลาเรื่องขําขันใหเพื่อนฟง
3.4 แสดงความยินดีที่จะทําสิ่งตาง ๆ ไมทําหนาบึ้งตึง หรือบนจนนารําคาญ
3.5 พรอมที่จะยิ้มรับปญหา และแกปญหาอยางอารมณเย็น
3.6 มองโลกในแงดี ไมวิพากษวิจารณคนอื่นในแงลบ และไมทะเลาะวิวาทกับผูอื่น
4. ไมเอาเปรียบผูที่อยูดวยกันจนเกินไป การอยูรวมกันอยางมีความสุขตองไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
รูจักรับ และใหในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน เชน การรวมรับประทานอาหารดวยกันในที่ทํางานหรือในหอพัก ถา
เพื่อนนําอาหารมา 2 อยาง เราอาจจะซื้อมาเพิ่มเติม 1 – 2 อยาง หรือเพื่อนเคยซื้อขนมมาใหเรารับประทาน 2 ครั้ง
แลว ครั้งที่ 3 ควรซื้อมาใหเพื่อนบาน หรือถาไมมีโอกาสจะเลี้ยงตอบแทน จะตองหาโอกาสอื่นใหได การอยู
ด ว ยกั น และใช ข องร ว มกั น หรื อ รั บ ประทานอาหารด ว ยกั น ควรใช วิ ธี แ บ ง กั น จ า ย คื อ ใช จํ า นวนคนหารแบ ง
คาใชจายชวยทําใหทุกคนสบายใจ
5. แสดงน้ําใจดวยการใหความชวยเหลือกันโดยไมตองขอรอง
6. ดูแลเอาใจใสยามเพื่อนเจ็บไขไดปวย
7. เปนที่ปรับทุกขของเพื่อนได คือจะตองเปนที่ไววางใจ เก็บความลับแสดงความเห็นใจ ไมดูหมิ่น
เหยียดหยาม หรือเยาะเยยความผิดพลาดของเพื่อน
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8. เมื่อทําผิดตองยอมรับผิด และพรอมที่จะแกไข
9. มีความอดทนตอความบกพรองของเพื่อนบางอยาง เชน อยูกับเพื่อนที่ขี้บน
10. แสดงความจริงใจตอกัน ไววางใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีเรื่องเดือดรอนหรือเปนเรื่องสวนตัวก็ตอง
เปดเผยและไววางใจที่จะเลาใหฟง และเมื่ออีกฝายรับฟงจะตองเห็นใจอยางจริงใจ และเก็บความลับของเพื่อน
เอาไว

เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ
เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ หมายถึง กลวิธีในการติดตอสัมพันธเพื่อสรางความประทับใจใหเกิดแก
คนทั่วไปในสังคม ซึ่งอาจจะประมวลได ดังนี้
1. ยิ้มแยมแจมใส แมวาบุคคลที่เรายิ้มดวยเขาจะไมยินดียินราย ก็จงพยายามตอไป
2. พยายามศึกษาบุคคลอื่นใหลึกซึ้ง ศึกษาภูมิหลังของเขาวาเปนคนภูมิภาคใด นับถือศาสนาอะไร เรียน
จบอะไร มีปมเดน ปมดอยอยางไร เพื่อจะไดปรับตัวใหเขากับเขาไดงาย โดยเฉพาะจะทําใหเราระวังการพูดจา
ไมใหกระทบปมดอยของเขา และเลือกปมเดนของเขามาพูด
3. รูจักฟงใหมากกวาการพูด การเปดโอกาสใหผูอื่นพูดทําใหบุคคลพอใจเพราะเขารูสึกวาเขาไดรับ
ความสําคัญ และการฟงทําใหเราไดรับประโยชนมาก
4.
ศึกษาสภาพแวดลอมในสังคมหรือในที่ทํางาน เพื่อใหทราบวาใครมีความขัดแยงกับใคร จะได
ระมัดระวังตัวไมพูดเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เพราะการพูดเขาขางฝายใดฝายหนึ่งยอมทําใหอีกฝายหนึ่งไมพอใจได
5. ใหความสําคัญแกผูอื่น วิธกี ารที่แสดงวาผูอื่นสําคัญ มีดังนี้
5.1 พูดใหคนอื่นรูวาเขาเกง ดี ร่ํารวย มีเกียรติ หรือเปนคนสําคัญ
5.2 แสดงกิริยาสุภาพออนนอมถอมตนตอเขา
5.3 ใหสิ่งที่ดีที่สุดแกเขา ใหโอกาสในการทําสิ่งตาง ๆ กอนตัวเราเสมอถาทําได
5.4 ปฏิบัติตอผูอื่นเยี่ยงบุคคลพิเศษ เชน ใหนั่งเกาอี้ที่ดีที่สุดเทาที่มีอยู เปนตน
6. ไมควรทําตัวเดนเกินไปหรือทําตัวเปนผูรอบรู แลวแสดงความรูความสามารถไปหมดทุกเรื่อง ทําให
กลายเปนคนที่ “นาหมั่นไส” คนอื่นไมชอบหนาและการทําตัวเชนนี้บางครั้งเปนการทํางานขามหนาผูอื่นเพราะ
ความอยากแสดงออกทําใหเปนอันตรายยิ่ง
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7. ไมควรมีความมั่นใจจนเกินไป การแสดงความมั่นใจจนเกินไป คือจะไมยอมแพใคร ไมคอยจํานนใน
เหตุผลของผูอื่น สวนมากเปนลักษณะการแสดงความคิด คนที่มีความมั่นใจจนเกินไปจะกลายเปนคนกลาคิด กลา
ทํา จนทําใหกลายเปนคนดื้อดึง กาวราว ไมมีคนชอบ การแกไข คือ ควรคิดวามีอีกหลายอยางที่เราไมรู คิดวา
คนอื่นจะตองเกงกวาเรา ทําเปนยอมเขาบางเพื่อจะไดรับความรักจากคนอื่น ๆ
8. ควรวางตัวใหเหมาะกาลเทศะ และบุคคล ตัวอยางของการรูจักการเทศะ คือควรจะรูวาเวลานั้นเปน
เวลาที่เศราโศก ดีใจ หรือสนุกสนาน และควรรูวาสถานที่นั้นเปนงานศพ งานเลี้ยง สังสรรค หรืองานพิธี
สําหรับการรูจักบุคคลนั้น คือ ตองรูวาบุคคลนั้น คือใคร มีฐานะ ตําแหนงอะไร อยูในภาวะอยางไร ควรจะทํา
ตัวอยางไร
9. สรางความประทับใจในการพูด เชน สนใจเรื่องเดียวกับผูฟง มีอารมณขัน มีความจริงใจตอกัน พูด
ในสิ่งที่ดี พูดจาสุภาพออนหวาน ไมพูดคุยเรื่องของตนเองมากเกินไป รูจักชมเชยยกยองผูพูดบาง
10. รูจักตอนรับผูอื่นเสมอ ไมวาผูนั้นจะไปหาเยี่ยมเยียนที่บาน หรือเดินเขามาในที่ที่เรากําลังนั่งอยู เชน
รูจักเชิญใหเขามาในกลุม หรือเชิญใหนั่งในที่อันควร
11. รูจักบริการ สงเคราะหชวยเหลือในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ
12. แสดงความเห็นใจในความทุกขของผูอื่น
13. รูจักการให ใหทั้งความรัก ความเห็นใจ ใหอภัย ใหความชวยเหลือและใหสิ่งของตามสมควร
14. สนใจผูอื่นและผูที่อยูใกลชิด เชน บิดามารดาของเพื่อน เปนตน
15. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
16. มีความจริงใจตอผูอื่น เชน ทําตามที่พูดไวเสมอ
17. ยกยองใหเกียรติแกผูอื่นตามโอกาสอันควร
18. ไมแสดงอํานาจเหนือผูอื่น
19. มีความเกรงใจ เชน ไมถามเรื่องสวนตัวของผูอื่น ไมยืมของใชของผูอื่นโดยไมจําเปน
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20. มีสามัญสํานึก คือ รูวาอะไรควรหรือไมควร ไดแก รูวาควรพูดบางเรื่องกับคนบางคน หรือควร
ปฏิบัติตอผูอื่นเชนนั้นหรือไม เชน จัดหองทํางานใหพนักงานที่สูงอายุอยูชั้นที่ 4 จัดหองทํางานใหพนักงานวัย
หนุมสาวอยูชั้นที่ 1 เปนตน
21. เมื่อเปนฝายผิดตองยอมรับผิด
22. ยอมแพ เ สี ย บ า ง การยอมแพ มิ ไ ด ห มายความว า เป น ฝ า ยผิ ด แต ย อมแพ เ พื่ อ ให ผู อื่ น สบายใจ
นอกจากนี้การยอมแพไมทําใหเกิดการโตเถียง
23. ไมจับผิดผูอื่น ถาผูอื่นทําผิดเล็ก ๆ นอย ๆ แสรงทําเปนไมเห็นเสียบาง
24. แสดงน้ําใจตอผูอื่น ไมวาผูนั้นจะเปนเพื่อนของเราหรือไม ถามีโอกาสก็ควรแสดงน้ําใจบาง
25. มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูอื่น เชน หยิบปากกาออกมาจดขอความที่เพื่อนฝากบอกผูอื่น
เปนตน
26. มีความเปนกันเอง คือรูจักทักทายปราศรัย และทําตัวงาย ๆ ไมเจาระเบียบจนเกินไป ไมทําตนให
ผูอื่นรูสึกเกรงกลัว หางเหินหรือไมอยากเขาใกลแตควรทําตัวใหผูอื่นรูสึกวาเมื่ออยูใกลเราแลวทําใหเขาสบายใจ
27. เปดเผยในระดับที่เหมาะสม
28. มีมารยาทในการคบหาสมาคมผูอื่น พื้นฐานสําคัญของมารยาท คือความสุภาพออนนอมและสํารวม
(สมศรี สุกุมลนันท, 2535 : 57 – 59) คนที่สุภาพออนนอมสํารวมและรูจักระมัดระวังกิริยาวาจายอมทําใหคนอื่น
พอใจได
29. สังเกตความตองการของผูอื่น และใหในสิ่งที่เขาตองการ ตลอดจนสังเกตอารมณความรูสึกเพื่อจะ
ไดตอบสนองใหสอดคลองกับอารมณได เชน เมื่อสังเกตเห็นวาเพื่อนรูสึกผิดหวังเนื่องจากไมมีใครเลือกเธอเปน
หัวหนา เราก็ควรปลอมใจ
30. อดทนและควบคุมอารมณได
31. รูจักขออภัยเมื่อทําอะไรพลาดพลั้งหรือลวงเกินผูอื่น
32. ราเริงแจมใส และมองโลกในแงดี
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33. ไมพูดเรื่องสวนตัวของผูอื่น
34. ไมทําใหผูอื่นรูสึกวาเราเปนคนเอาเปรียบ เชน ในการรับประทานอาหารดวยกันหรือทํากิจกรรม
รวมกัน ถาหากเราไมสามารถเฉลี่ยเงินใหเทา ๆ กับผูอื่นได ก็ควรหาทางทําอยางอื่นเปนการทดแทน อาจจะเปน
การทํางานทดแทนก็ได
35. คลอยตามหรือเห็นดีเห็นงามกับความคิด ความรูสึกหรือความตองการของผูอื่น เชน พูดวา “ดิฉัน
เห็นดวยกับคุณ” “ดิฉันก็คิดเหมือนคุณ” “ดิฉันก็ชอบเหมือนกัน” เปนตน
จากการสํา รวจความคิด เห็น ของนัก ศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาการศึ กษาที่เ รีย นวิ ชา “มนุ ษยสั มพั นธ ”
จํานวน 85 คน ที่มีตอลักษณะของผูที่มีมนุษยสัมพันธดีมีดังนี้
1. ยิ้มแยมแจมใส
2. มีความเกรงใจ
3. พูดจาสุภาพออนหวาน
4. มีความจริงใจตอผูอื่น
5. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
6. มีน้ําใจ
7. วางตัวเหมาะกาลเทศะ และบุคคล
8. แสดงความเห็นใจผูอื่น
9. รูจักยกยองชมเชยผูอื่น
10. ไมเห็นแกตัว
11. รูจักขอโทษเมื่อทําผิด
12. สุภาพออนนอมถอมตน
13. รูจักการให เชน ใหอภัย เปนตน
14. อดทนและควบคุมอารมณได
15. รูจักใหความชวยเหลือแกผูอื่น

ขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ
เนื่องจากการสรางมนุษยสัมพันธเปนการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งความรักใครพอใจ และรวมมือ
รวมใจในการทํากิจกรรมตางๆ ใหเกิดสัมฤทธิผลดังนั้นจึงควรระมัดระวังในเรื่องตอไปนี้ คือ
1. ระวังการแสดงสีหนา กิริยาทาทาง และบุคลิกภาพ
2. การโตแยง การถกเถียงเพื่อเอาชนะ
3. การตําหนิติเตียนผูอื่นทั้งตอหนาและลับหลัง
4. การพูดเรื่องของตนเอง การพูดโออวด ยกตนขมทาน
5. การพูดเพอเจอ ประชดประชัน นินทาวาราย
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6. การไมสนใจฟงผูอื่น
7. การแสดงความอิจฉา
8. การแสดงความอยากได ใจแคบ
9. การแสดงความโมโหฉุนเฉียว
10. การแสดงอํานาจเหนือผูอื่น
11. การโยนความผิด ใหผูอื่น
12. การแสดงความเห็นแกตัวเองมากกวาสวนรวม
13. การแสดงการเลือกที่รักมักที่ชัง
14. การแสดงความไมแนนอน ใจรวนเร ไมรักษาคําพูด
15. การแสดงความเปนระเบียบ จูจี้จุกจิกเกินไป
16. การลืมนึกถึงความสําคัญของผูอื่น บางคนเปนคนมีอํานาจ ชอบใชอํานาจกับผูอื่นจนลืมนึกไปวา
ผูอื่นก็มีความสําคัญ
17. การมีอคติความลําเอียงตอผูอื่น โดยเฉพาะเชื้อชาติ ศาสนา
18. การแสดงพฤติกรรมบางอยางจนเคยชิน เชน การนั่งเหยียดแขง

ขอเสนอแนะในการสรางมนุษยสัมพันธ
1. ควรระวังในเรื่องสุขภาพ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตองเริ่มตนที่สุขภาพดี ถาบุคคลมีสุขภาพดี หนาตา
ก็ยิ้มแยมแจมใส ทําใหคนอื่นอยากเขาใกล
2. ควรจะระงับอารมณไวไหได ไมวาจะมีอารมณคางมาจากไหน ควรทิ้งอารมณไวที่นั่น พยายามทํา
อารมณใหแจมใสกอนจะพูดคุยกับผูอื่น
3.
การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกใหเหมาะสม เชน ปรับปรุงการแตงกายใหสะอาดเรียบรอย
เหมาะสมกาลเทศะ และบุคคล ปรับปรุงการสใชสีหนาคือไมบึ้งตึง ไมเครียด ฝกการใชสายตาใหออนโยน มี
เมตตา
4. มีมารยาทในการติดตอสัมพันธ คนที่มีมารยาทดียอมเปนบุคคลที่นารักใคร นานับถือ
5. ควรปรับปรุงการพูดจา ทั้งการใชถอยคําสํานวน และน้ําเสียง
6. ควรรักษาสัญญา มีความรับผิดชอบตอคําพูดและการกระทําของตนเอง
7. ควรรูจักใหและรับอยางเหมาะสม
8. คํานึงถึงความตองการของผูอื่นเปนสําคัญ
9. ควรใหความสําคัญแกผูอื่นยิ่งกวาตนเอง
10. ยิ่งใกลชิดสนิทกับใครมากเทาไรควรเกรงใจเขาใหมากขึ้นเทานั้นเพราะคนเรามักลืมรักษาน้ําใจคนที่
อยูใกลชิดเสมอ
11. ไมควรคํานึงถึงผลประโยชนของตนเองจนลืมนึกถึงจิตใจของผูอื่นซึ่งทําใหพูดจาและแสดงทาทีที่
เห็นแกตัวออกไป
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สรุปทายบท
สาระสําคัญของมนุษยสัมพันธครอบคลุมเนื้อหาตอไปนี้ 1)ขอบเขตของมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม ความสัมพันธระหวางชุมชน ความสัมพันธระหวาง
สังคม 2)องคประกอบของบุคคลที่มีอิทธิพลตอสรางมนุษยสัมพันธ ไดแก การรับรู ความเชื่อ ทัศนคติ และ
คานิยม 3)หลักการสรางมนุษยสัมพันธ ไดแก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ หลักทั่วไปของมนุษย
สัมพันธตามทัศนะของเดล คารเนกี้ หลักมนุษยสัมพันธในการทํางานใหมีความสุข หลักมนุษยสัมพันธสําหรับ
ผูบั ง คับ บั ญชา หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั นธ ที่ อ ยู บ นพื้น ฐานหลั ก ธรรมะ และหลั ก มนุ ษ ยสั ม พั นธ แบบผสมผสาน 4)
กระบวนการสรางมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย การศึกษาและปรับปรุงตนเอง การศึกษาผูอื่น สภาพวัฒนธรรม
ประเพณี และสังคม หลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ และการนําหลักและวิธีสรางมนุษยสัมพันธไปใชใน
ชีวิตจริง 5)วิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลักมนุษยสัมพันธแบบผสมผสาน 6)วิธีสรางมนุษยสัมพันธในการอยู
รวมกัน 7)เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ 8)ขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ 9)ขอเสนอแนะในการสราง
มนุษยสัมพันธ

คําถามทายบทที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จงบอกความหมายของทัศนคติ
คานิยมหมายถึงอะไร พรอมยกตัวอยาง
จงบอกความหมายวัฒนธรรมบรรทัดฐานไดแกอะไรบาง
จงบอกวิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การรูจักและเขาใจตนเอง”
จงบอกเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ
บอกขอควรระวังในการสรางมนุษยสัมพันธ
บอกกระบวนการสรางมนุษยสัมพันธไดแก
จงบอกวิธีสรางมนุษยสัมพันธตามหลัก “การจูงใจ”
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บทที่ 4
การศึกษาตนเองและผูอนื่
เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางมนุษยสัมพันธ

ในการติดตอสัมพันธกับบุคคลนั้นเราจะตองศึกษาใหรูจักและเขาใจตนเอง รูจักและเขาใจผูอื่นในเรื่อง
ของพฤติ กรรม ความตองการ ความรูสึกนึ กคิด ความเชื่ อ ทัศนคติ ค านิยม และบุ คลิกภาพดานตา ง ๆ วิ ธี
การศึกษาบุคคลนั้นมีหลายวิธี ดังนี้คือ 1)การศึกษาดวยวิธีธรรมชาติ 2)การศึกษาดวยหลักวิชาทางวิทยาศาสตร
การแพทย 3)การศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 4)การศึกษาโดยการใชทฤษฎีทางจิตวิทยา 5)การศึกษาจาก
ประวัติและผลงานของบุคคล 6)การศึกษาจากการทํางานรวมกัน

การศึกษาบุคคลดวยวิธีธรรมชาติ
การศึกษาดวยวิธีธรรมชาติ หมายถึง วิธีสังเกตพฤติกรรมภายนอกโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่ง บารอน และ บรายน
(Baron and Bryne, 1977 อางถึงใน จรูญ ทองถาวร, 2531 : 64-65) ไดเสนอวิธีศึกษาบุคคลไว ดังนี้
1. พิจารณาใบหนาของบุคคล คือ การสังเกตดูวามีการแสดงออกทางสีหนาอยางไร เพื่อดูอารมณ
ความรูสึก เชน “หนาแดง” แสดงอารมณโกรธ หรืออายเมื่อไดรับการลอเลียนจากเพื่อน เปนตน
2.
สังเกตแววตาหรือดวงตา จากคํากลาวที่วา “ดวงตา คือ หนาตางของหัวใจ” แสดงใหเห็นวา
ความรูสึกของบุคคลจะฉายออกมาทางดวงตาทั้งสิ้น ตัวอยางเชน เมื่อบุคคลมีความดีใจ พอใจ เศราโศกเสียใจ
หรือผิดหวัง ความรูสึกเหลานี้จะแสดงออกทางดวงตาทําใหผูอื่นทราบไดชัดเจน ดังนั้นจะสังเกตเห็นไดวาบุคคล
บางคนที่ไมอยากใหใครทราบความรูสึกจะหลบตาหรือใสแวนตาดําอําพรางความรูสึกหรือเจตนาบางอยางเอาไว
3. สังเกตกิริยาทาทาง การพูดจา และบุคลิกภาพโดยสวนรวมวาอยูในสภาวะปกติหรือไม ตัวอยางเชน
บางคนเมื่อรูสึกอายหรือตื่นเตนจะมีอาการมือสั่น เปนตน
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4. พิจารณาเจตนารมณของบุคคล คือพิจารณาวาการกระทําของบุคคลมีเจตนาหรือไม อยางไร บางคน
แสดงพฤติกรรมออกมาเพราะความกดดันทางอารมณหรือความผิดปกติของรางกาย แตบางคนแสดงพฤติกรรม
ออกมาเพราะเจตนา เชน เจตนาที่จะทํารายผูอื่น เรียกรองความสนใจ หรือตองการความรัก

การศึกษาบุคคลดวยหลักวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทย
การศึกษาบุคคลดวยหลักวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทย ทําไดโดยอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือ
เครื่ อ งมื อ แพทย เ พื่ อ ตรวจดู ค วามผิ ด ปกติ ท างกายสมอง ระบบประสาท การทํ า งานของต อ ม แล ว สั ง เกต
ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้นกับพฤติกรรมทําใหไดขอสันนิษฐานตาง ๆ ดังรายละเอียดบางประการดังนี้
1. ความพิการทางรางการและการเจ็บปวยเรื้อรัง ความพิการทางกายจะมีผลตออารมณ ความรูสึก
ความคิด และพฤติกรรม เชน คนที่แขนขาลีบปากแหวง มีแนวโนมที่จะเปนคนมีปมดอย ไมกลาแสดงออก
สวนผูที่เจ็บปวยเรื้อรังนั้น จะมีอารมณหงุดหงิด ใจนอย ปรับตัวยาก หมดอาลัยตายอยาก เปนตน
2.
ความผิดปกติทางสมอง ความผิดปกติทางสมองมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเปนอยางมาก
ตัวอยางเชน เนื้อเยื่อของสมอบถูกทําลาย สมองไดรับความกระทบกระเทือนทําใหเกิดความผิดปกติดานการ
เคลื่อนไหว ความจํา ความคิดและการใหเหตุผล อาการหลงผิดจะเกิดขึ้นตามมา ความผิดปกติทางสมองที่เกิดขึ้น
ฉับพลันจะมีผลตออารมณและจิตใจ คืออารมณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน จากเฉยเมยเปนโกรธอยางรุนแรง
สับสน งุนงง อาการดังกลาวเกิดขึ้นชั่วคราวแลวกลับเปนปกติแลวกลับเปนใหมอีก เปนตน
3. โรคจิตโรคประสาท คนที่เปนโรคจิตโรคประสาทจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของสังคม
โรคจิตโรคประสาทเปนลักษณะความบกพรองทางจิต ซึ่งมีสาเหตุ 2 ประการ คือ เกิดจากความผิดปกติทางสมอง
และภาวะความกดดันจากสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาทางวิทยาศาสตรการแพทยพบวา พฤติกรรมบางอยาง เชน เศราซึม การรับรูวัน เวลา
สถานที่ และการโตตอบทางอารมณผิดปกติ ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ อาการดังกลาวเกิดจากเซลลสมอง
เสื่อม ติดเชื้อ สมองผิดปกติ ซึ่งเกิดจากการไดรับการรักษาทางยา อาการดังกลาวจะรุนแรงถึงขนาดประสาท
หลอน จิตเสื่อม ควบคุมตนเองไมได ไมอาจสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นได นอกจากนี้ ความบกพรองทางจิตยัง
เกิดจากความกดดันจากสิ่งแวดลอมไดเชนกัน ในที่นี้ผูเขียนขอกลาวถึงพฤติกรรมที่เปนอาการของคนที่เปนโรคจิต
โรคประสาทไวโดยสังเขป เพื่อเปนพื้นฐานในการเขาใจผูอื่นดังนี้
3.1 บุคลิกภาพแปรปรวน คนที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน จะมีลักษณะดังนี้
3.1.1 พฤติกรรมแปลก ๆ คนประเภทนี้มักชอบพูดปด ลักขโมยเลนการพนัน ติด
ยาเสพติด หนีงาน เปนตน
3.1.2 มีปมดอย คนที่มีปมดอยจะขี้อาย ไมกลาแสดงออก
3.1.3 พฤติกรรมเหมือนเด็ก คนประเภทนาจะขี้ออน รองไหหรือโวยวายเมื่อแกปญหา
ไมได ตองมีเพื่อนตลอดเวลา
3.1.4 กาวราว หนีสังคม คนประเภทนี้มักจะทํารายผูอื่น โตตอบอยางรุนแรง เกลียด
ชังผูอื่นอยางรุนแรง
3.1.5 อารมณไมมั่นคง คนประเภทนี้มักจะรักรวมเพศ ชอบอวดอวัยวะเพศ
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3.2 โรคประสาท มีหลายประเภท ดังนี้
3.2.1 วิตกกังวล เมื่อมีความวิตกกังวลจะมีอาการทางกายโดยไมมีสาเหตุ เชน ปวด
ทองอยางรุนแรง ใจเตนแรง หอบ อาเจียน เปนตน
3.2.2 ควบคุมการกระทําไมได อาการที่แสดงวาควบคุมการกระทําไมได คือ การย้ํา
คิดย้ําทํา เชน ลางมือบอย ๆ สะบัดผาเช็ดตัว 7-8 ครั้งกอนเช็ดตัวอีกประเภทคือ หวดกลัวโดยไมมีเหตุผล เชน
กลัวที่สูง กลัวศาลพระภูมิ เปนตน
3.2.3 เหนื่อยออนตลอดเวลา อาการที่แสดงออกคือ เบื่ออาหาร เบื่อหนาย ทอแท
ขาดความรับผิดชอบ
3.2.4 อิสทีเรีย คนที่เปนฮิสทีเรียจะมีอาการฟุงซานอยางรุนแรงไมรับรูสิ่งใด ๆ เปน
อัมพาต หมดความรูสึก
3.2.5 ประสาทโรค คนที่มีอาการนี้คือคนที่เปนหวงสุขภาพมากเกินไป คิดวาตนเอง
เปนโรคหลายโรค
3.3 โรคจิต โรคจิตมี 3 ประเภท ดังนี้
3.3.1 จิตเภท คนที่เปนจิตเภทจะไมสนใจสิ่งแวดลอม เบื่อตนเองยิ้มหัวเราะโดยไมมี
เหตุผล
3.3.2 หวาดระแวง คนประเภทนี้ไมไววางใจใคร คิดวามีคนปองราย และจะวางแผน
ทํารายผูอื่นอยูในใจ
3.3.3 อารมณแปรปรวน คนประเภทนี้ลืมตัว ฟุงซาน เอะอะโวยวาย และหมดอาลัย
ในชีวิต
4. การทํางานของตอมตาง ๆ ในรางกาย ตอมดังกลาวไดแกตอมไรทอ ถาตอมไรทอทํางานผิดปกติจะทํา
ใหบุคคลมีพฤติกรรมผิดแผกแตกตางไปจากคนธรรมดา ตอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมไดแก
4.1 ตอมธัยรอยด ถาตอมธัยรอยดเสื่อมจะทําใหสติปญญาเสื่อมบุคคลจะมีอาการซึมเซา ถา
ตอมธัยรอยดโตเกินไปหรือขับฮอรโมนมากเกินไปจะทําใหบุคคลอยูนิ่งไมได ตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา
4.2 ตอมพิทจูอิทารี ถาตอมพิทจูอิทารีทํางานนอยเกินไปคนจะแคระแกร็น พัฒนาการทางเพศ
ชา ถาตอมนี้ทํางานมากเกินไปคนจะมีพัฒนาการทางเพศเร็วผิดปกติ
4.3 ตอมพาราธัยรอยด ถาตอมพาราธัยรอยดผลิตฮอรโมนนอยเกินไปจะทําใหบุคคลตื่นเตนงาย
โกรธงายและมีจิตใจหดหูเสมอ
4.4 ตอมเพศ ถาตอมนี้ผลิตฮอรโมนนอย พัฒนาการทางเพศจะชามีผลทําใหบุคคลปรับตัวยาก
4.5 ตอมอะดรีนวล ถาตอมนี้ผลิตฮอรโมนนอยเกินไปจะทําใหบุคคลงวงเหงาหาวนอน เหนื่อย
ออน ไมสดชื่น ซึ่งมีผลตอการสรางมนุษยสัมพันธไดเชนกัน
เราจะสั ง เกตไดว า บุ ค คลบางคนอยู ไ ม นิ่ ง ต อ งกระโดดโลดเต น ตลอดเวลาบางคนก็ ซึ ม เซา ง ว งเหงา
หาวนอน บางคนปรับตัวยาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากการทํางานของตอม หากเราเขาใจในเรื่องเหลานี้ทําใหเขาใจและ
เห็นใจเขาเหลานั้นได
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การศึกษาบุคคลดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชนั้นใชศึกษาพฤติกรรมทั้งภายนอกและพฤติกรรมภายใน โดยมีขอสรุปวา
พฤติกรรมภายในซึ่งไดแก ความคิด ความรูสึก อารมณ การรับรู และความจํา สามารถอนุมานไดจากพฤติกรรม
ภายนอกที่สังเกตเห็นไดชัดเจน วิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม
แบบทดสอบ ดังตอไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรม พฤติกรรมในที่นี้หมายถึง การกระทํา หรือกิริยาทาทางที่แสดงออกเมื่อไดรับ
การกระตุนจากสิ่งเราภายนอกหรือแรงผลักดันภายใน ทางจิตวิทยาจําแนกพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ
พฤติกรรมภายนอกไดแก พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน และพฤติกรรมภายใน ไดแก พฤติกรรมที่ไม
อาจสังเกตเห็นได ดังไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตามไมวาจะเปนพฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมภายใน เราก็
สามารถวินิจฉัยไดจากการสังเกตทั้งโดยตรงและการสังเกตโดยออม หรือ การซักถามบุคคลอื่น
การสังเกตพฤติกรรมมีดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2527 : 174-187 และ ระพี สาคริก และจินดา
มหาวิเศษสินธุ 2529 : 312-313)
1.1
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลควบคูกับสถานการณสิ่งแวดลอม ถาหากสังเกตเฉพาะ
พฤติกรรมอยางเดียวยอมบิดเบือนได เชน สมฤดีเปนคนอารมณดี ราเริง แจมใส แตวันที่ทําการสังเกตนั้นเธอถูก
ผูบังคับบัญชาตําหนิจึงทําใหเธออารมณไมดี ถาสรุปผลวา สมฤดีเปนคนอารมณไมดีก็ไมเปนการถูกตองทางที่ดีก็
คือ ตองสังเกตพฤติกรรมในสถานการณตาง ๆ หลายสถานการณ และสังเกตซ้ํา ๆ หลาย ๆ ครั้ง
1.2 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจน
1.3 ควรใชผูสังเกตหลาย ๆ คนเพื่อปองกันความผิดพลาดในการสังเกต
1.4 ในการสังเกตจะตองมีจุดมุงหมายเฉพาะเจาะจงวาจะสังเกตพฤติกรรมอะไร เชน จะสังเกต
พฤติกรรมกาวราว หรือพฤติกรรมพูดจาหยาบคายทํารายผูอื่น หรือทําลายสิ่งของใหเสียหายเปนตน
1.5 ควรมีการจดบันทึกพฤติกรรมไวทุกครั้ง ในการจดบันทึกพฤติกรรมควรมีการ ระบุ วัน
เดื อ น ป เวลา สถานที่ สถานการณ ชื่ อ ผู ที่ สั ง เกต และรายละเอี ย ดของพฤติ ก รรมไว ด ว ย ตลอดจนสั ง เกต
พฤติกรรมวาเกิดขึ้นกี่ครั้ง ดังตัวอยางแบบบันทึกพฤติกรรม
แสดงตารางการบันทึกพฤติกรรม
ชื่อ ผูถูกสังเกต น.ส.เย็นฤดี ผูสังเกต นายอุลิด
วันที่ 11 เดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2538 เวลา 11.30-11.50 น.
พฤติกรรมที่สังเกต
ความถี
รวม

ตารางที่ 4.1

ยักคิ้ว
พูดคําหยาบ
เขกหัวเพื่อน
ทําลายสิ่งของ
รวม

///
//// //
///
//
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แสดงการบันทึกพฤติกรรมหลาย ๆ สถานการณ
ผูสังเกต นายมานิตย ผูถูกสังเกต นางสาวออยใจ
วันที่ทําการสังเกต 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538
เวลา 10.00-10.30 น. และเวลา 12.00-12.30 น.
สถานการณ
พฤติกรรม
นั่งกระดิกเทา
เอานิ้วเคาะโตะ

ตารางที่ 4.2

ขณะอานหนังสือ
ขณะรับประทานอาหาร
ขณะพูดกับเพื่อน
รวม

16
6
10
32

16
6
22

จํานวนครั้ง

32
12
10
54

ลักษณะพฤติกรรมที่ควรสังเกตเพื่อการสรางมนุษยสัมพันธ มีดังนี้ คือ
1) สีหนาและแววตาที่บงบอกถึงอารมณตาง ๆ เชน พอใจ ดีใจ ไมพอใจ โกรธ เปนตน ทําใหทราบถึง
ความรูสึกของผูอื่น เพื่อจะไดปรับตัวและสรางมนุษยสัมพันธไดอยางเหมาะสม
2) กิริยาทาทาง กิริยาทาทางที่แสดงออกยอมบงบอกถึงความรูสึก ความพึงพอใจ หรือการยกยองให
เกียรติหรือดูหมิ่นได เชน การโคงคํานับใหแกกันการแตะแขนเบา ๆ การยืนกอดอกเชิดหนา หรือการมองตั้งแต
ศีรษะจรดเทาเปนตน
3) สังเกตพฤติกรรมผิดปกติบางอยางที่เกิดขึ้น เชน พูดตะกุกตะกัก พูดติดอาง เหงื่อแตก หาวนอนบอย
ๆ เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวน เชน ขณะที่พูดถึงความสําเร็จของบุคคลอื่น เพื่อนของเราอาจจะมี
พฤติกรรมงวงเหงาหาวนอนเกิดขึ้น สัญญาณพฤติกรรมเชนนี้บอกใหรูวาเราจะตองเปลี่ยนเรื่องพูดทันที
4) สังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลบางคน เชน เมื่ออยูคนเดียวมีความสุข เมื่ออยูในสังคมดู
เหมือนวากระวนกระวายบนถึงเรื่องตาง ๆ ซ้ําซาก เชน “งานนี้ไมสนุกเลย” “ฉันเหม็นควันบุหรี่จัง” เปนตน หรือ
บางคนเมื่ออยูในสังคมมีหนาตาสดใส ยิ้มแยมแจมใส พูดคุยถึงเรื่องตาง ๆ ดวยความเพลิดเพลินมีชีวิตชีวา แตเมื่อ
อยูคนเดียวหนาตาเศราซึม เปนตน การสังเกตเห็นพฤติกรรม เชนนี้ทําใหเราสามารถปฏิบัติตอบุคคลตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
5) สังเกตการณพูดจาและน้ําเสียง เมื่อพูดคุยถึงเรื่องบางเรื่องหรือบุคคลบางคน เพื่อนของเราจะมีน้ําเสียง
เปลี่ยนไป เชน เมื่อพูดถึงพอแมของเรวดีเธอพูดดวยเสียงสั่นเครือ หรือเมื่อจะตองเสียผลประโยชนทําใหบุคคล
บางคนพูดเสียงดัง เสียงสั่น เปนตน หากเราพบกับเหตุการณเชนนี้จะตองเปลี่ยนเรื่องทันทีเพื่อทําใหผูที่เราพูดดวย
เกิดความสบายใจ
ในการสังเกตพฤติกรรมนั้นมักจะพบวามีพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะในตัวคน ๆ หนึ่ง การจะสรุปวา
บุคคลใดมีบุคลิกภาพอยางไรนั้น ตองดูลักษณะเดน ๆ หรือพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นบอยครั้งที่สุด โดยการตรวจสอบ
จากจํานวนครั้งที่บันทึกพฤติกรรมดังกลาวมาแลว
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การสังเกตตนเองนั้นอาจทําไดหลายลักษณะ เชน สังเกตดุรูปรางหนาตากิริยาทาทาง การแสดงสีหนา
แววตาจากกระจกเงาบานใหญ และการสังเกตการณเกิดอารมณวา เมื่อไรที่เกิดความรูสึกไมพอใจ โกรธ พอใจ
หรือมีความสุข เปนตน
2. การสัมภาษณหรือซักถาม เปนการซักถามถึงขอดีขอเสียของแตละคน รวมทั้งการซักถามถึงความรูสึก
ทัศนคติ ความเชื่อโดยการเผชิญหนากันการซักถามเพื่อทราบพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นมี 2 ลักษณะ คือ
การซักถามผูอื่นเพื่อศึกษาตนเอง และการซักถามผูอื่นเพื่อศึกษาผูอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ซักถามผูอื่นเพื่อศึกษาตนเอง เชน การกถามถึงขอบกพรองของตนเอง จุดเดนและนิสัยใจ
คอของตนเอง เปนการซักถามพฤติกรรมบริเวณจุดบอดที่ตนเองไมอาจจะรูได
2.2 ซักถามผูอื่นเพื่อศึกษาผูอื่น การศึกษาผูอื่น มี 2 ลักษณะ คือ
2.2.1 ซักถามผูที่เรากําลังพูดคุยดวยเพื่อใหเขาตอบขอสงสัยของเรา จะทําใหเราทราบ
ความตองการ ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ การซักถามจะทําใหเราทราบขอมูลของเขาจากปากของเขาเอง รวมทั้ง
การสังเกต สีหนาแววตา กิริยาทาทาง ขณะซักถามพุดคุยดวยกันวาสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม เชน “เขาบอกวาเปน
การดีที่เขาไมไดรับเลือกไปศึกษาตอขณะเดียวกันเขาก็กลาวดวยเสียงต่ําลึกแสดงความเสียใจ” เปนตน
2.2.2 ซักถามถึงบุคคลอื่นที่นับไดวาเปนบุคคลที่ 3 เราอาจจะซักถามคูสนทนาของเรา
ถึงลักษณะนิสัยใจคอ ทัศนคติ บุคลิกภาพของบุคคลอื่นๆ ที่เราจะตองติดตอสัมพันธดวย แตเราไมสามารถจะ
ซักถามไดโดยตรง เชน ซักถามถึงนิสัยใจคออธิบดี รัฐมนตรีเจาสังกัดที่เราสังกัดอยูวาทานเปนคนอยางไร ชอบ
หรือไมชอบอะไร เปนตน เพื่อวาทานเหลานี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนพวกเราซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา ก็จะไดปฏิบัติ
ตนตอทานไดอยางถูกตองเหมาะสม
การซักถามหรือพูดคุยกับบุคคลที่จะใหไดผลดีที่สุด ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้คือ
1) สถานที่ ควรเปนสถานที่ที่มีความเปนสวนตัว สถานที่ดังกลาวรวมถึงบรรยากาศที่มีความเปนกันเอง
ไมมีพิธีรีตอง เชน การพูดคุยกันในหองสวนตัวใตรมไม หรือสวนหลังบานที่มี่คนพลุกพลาน
2) ความไววางใจซึ่งกันและกัน หากเรามีความไววางใจผูอื่น หรือบุคคลที่เราจะซักถาม เราก็กลา
พอที่จะถามถึงขอ บกพรองของเรา ในทํานองเดียวกันถาเขาไววางใจเราเขาก็จะเปดเผยความรูสึกนึกคิดหรือ
พฤติกรรมที่แทจริงใหเราทราบการสรางความไววางใจกระทําไดดังนี้ คือ
- ตอนรับอยางอบอุน
- แสดงสีหนาที่เปนมิตร เชน ยิ้มแยมแจมใส
- ใชน้ําเสียงที่แสดงความเขาใจและเห็นใจ
- แสดงความจริงใจ คือ แสดงสีหนา อารมณใหเหมาะสมกับเรื่องที่พูด
- รักษาความลับ คือไมนําเรื่องไปเลาใหผูอื่นฟง
3) มีมารยาทในการพูด คือ ไมซักถามเรื่องสวนตัว เชน เงินเดือนสถานภาพการสมรส เปนตน ไม
เปดเผยเรื่องสวนตัวของตนเองมากเกินไป พูดคุยดวยวาจาที่สุภาพออนโยน ยกยองใหเกียรติผูอื่นเสมอ และไม
ควรใชเวลาในการซักถามเกินไป การพูดคุยควรเปนไปในลักษณะธรรมชาติ คือ ไมซักอยางทนายหรือคาดคั้นเอา
ความจริงใหได
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3.
การศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพดวยแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางอยาง
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อใหผูตอบเติมขอความในคําตอบดวยตนเอง มีรายการขอความหรือขอ
คําถามหลาย ๆ ขอที่ครอบคลุมพฤติกรรมที่ตองการประเมิน เชน พฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมเก็บตัวแสดงตัว
เปนตน แบบสอบถามที่ดีควรจะไดผานการปรับปรุงคุณภาพใหมีความตรงคือประเมินลักษณะที่ตองการได มี
ความเชื่อถือไดคือประเมินซ้ําหลาย ๆ ครั้งก็ไดผลเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน และมีความเปนปรนัย คือสามารถ
วัดได และสังเกตเห็นได
แบบสอบถามมีหลายชนิด เชน ชนิดเลือกตอบ มาตรประมาณคา เรียงลําดับสําคัญและแบบจําแนก
ความหมาย จะเลือกใชแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม แบบสอบถามชนิดตางๆ ดังกลาวสามารถวัดและ
ประเมินบุคลิกภาพไดอยางกวางขวาง และครอบคลุม แบบสอบถามที่นิยมใชกันมากไดแก แบบเลือกตอบและ
แบบมาตรประมาณคา ดังตัวอยาง
ตัวอยางแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ
คําชี้แจง จงกา √ หนาขอความที่ตรงกับลักษณะที่ทานตองการมากที่สุด
1. ถาทานจะมีเพื่อนทานจะเลือกคบเพื่อนประเภทใด
ก. ยิ้มแยมแจมใส
ข. จริงใจ
ค. ซื่อสัตย
ง. รูใจทาน
ฯลฯ
ตัวอยางแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาแสดงระดับของความรูสึก
คําชี้แจง จงกาเครื่องหมาย √ ในชองวางหลังขอความที่ตรงกับระดับความรูสึกของทาน
ขอความ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1. ขาพเจาชอบการเขียนมากกวาการพูด
2. ขาพเจาชอบอานหนังสือในหองสมุด
3. ขาพเจาชอบเลนกีฬา
ฯลฯ
ตัวอยางแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาแสดงระดับของพฤติกรรม
ขอความ

ทําเปน
ประจํา

ทํา
บอย ๆ

ทําคอน
ขางบอย

นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ทําเลย

1. ฉันชอบทําสิ่งแปลกใหม
2. ฉันมุงมั่นในการทํางานทุกอยาง
3. ฉันชอบตัดสินใจดวยตนเอง
ฯลฯ
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การศึกษาบุคคลโดยการใชทฤษฎีทางจิตวิทยา
การศึกษาบุคคลดวยทฤษฎีทางจิตวิทยา วิธีนี้ทําใหรูจักพฤติกรรมและบุคลิกภาพนอกเหนือจากธรรมชาติ
และความตองการของมนุษยที่ไดกลาวมาแลวทฤษฎีที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพในที่นี้ ไดแก
ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ ทาฤษฎีการวิเคราะหการติดตอสัมพันธ ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีมนุษยนิยมและทฤษฎีจิต
วิเคราะห
ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ (The Johari-Window theory)
ผูพัฒนาทฤษฎีนี้คือ โจเซฟ ลุฟท และ แฮรี่ อิงแฮม (Joseph Luft and Harry Ingham)
นักจิตวิทยาทั้งสองไดเสนอทฤษฎีนี้เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1955 โดยใชชื่อวาหนาตางโจฮารี่ : แบบลายเสนของ
การติดตอสัมพันธระหวางบุคคล (The Johari-Window : graphic Model of Awareness in Interpersonal Relations)
เพื่อใชเปนแบบแผนแสดงพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยูรวมกันในสังคมและเพื่อใหเขาใจสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
ระหวางบุคคลในลักษณะที่รูตัว (Luft, 1970 : 56) รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล มีดังนี้
ตนเองรู

ผูอื่นรู
ผูอื่นไมรู

ตนเองไมรู

บริเวณเปดเผย
บริเวณซอนเรน

บริเวณจุดบอด
บริเวณมืดมน

รูปที่ 4.1 แสดงแบบแผนพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีหนาตางโจฮารี่
จากรูปที่ 4.1 ซึ่งเปนรูปหนาตาง 4 บาน นั้น ลุฟท และอิงแฮม สรุปวาบุคคลทุกคนมีพฤติกรรม 4 แบบ
ซึ่งอยูตามบริเวณหนาตางทั้ง 4 บาน บางทีก็เรียกวา “หนาตางหัวใจ” พฤติกรรมดังกลาวมีดังนี้ คือ
1. บริเวณเปดเผย หมายถึง บริเวณพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกอยางเปดเผย เปนพฤติกรรมเจตนาที่
บุคคลแสดงออกแลวรูวาตนเองแสดงพฤติกรรมอะไร มีจุดหมายอยางไรทําใหคนอื่นรับรูพฤติกรรมและเจตนาของ
เราในขณะเดียวกันเราก็รับรูพฤติกรรมและเจตนาของผูอื่นดวย ตัวอยาง เชน เมื่อเพื่อนยิ้มกับเราและเรายิ้มกับผูอื่น
เราก็รูวาเรากําลังยิ้มและรูสึกพอใจผูอื่น ผูอื่นรับรูเชนเดียวกัน การติดตอสัมพันธจึงเกิดขึ้น ถาหากบุคคลมีความ
สนิทสนมคุนเคยกันมาก บริเวณเปดเผยจะกวางขึ้น หมายถึงบุคคลจะมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันและมีการเปดเผย
และจริงใจตอกันมากขึ้น
2. บริเวณจุดบอด หมายถึง บริเวณพฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกโดยไมรูตัว ไมมีจุดมุงหมาย และมี
เจตนาที่จะแสดงออกไป แตบุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได เชน บางคนพูดไปพรอมกับยักคิ้วไปดวยทุกครั้ง
หรือบางคนก็จะมีคําพูดคําวา “แบบวา” อยูหนาคําตอบทุกครั้งโดยไมรูตัว ตัวอยางเชน
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ผูสัมภาษณ
:
เพราะอะไรหนูจึงมาสมัครเปนนักประชาสัมพันธที่นี่ละ
ผูสมัครงาน
:
แบบวา หนูชอบเปนนักประชาสัมพันธคะ
ผูสัมภาษณ
:
เพราะอะไรหนูจึงไดมาสมัครทํางานไกลบานนักละ
ผูสมัครงาน
:
แบบวา หนูเปนคนชอบทองเที่ยวไปตามที่ตาง ๆ คะ
การแสดงพฤติกรรมดังกลาวอาจจะไมมีผลกระทบตอสัมพันธภาพโดยตรง แตก็มีพฤติกรรมบางอยางที่
แสดงออกโดยไมรูตัวแตมีผลตอสัมพันธภาพโดยตรง ไดแก การพูดคําหยาบ พูดสบถสาบาน การสะกิดผูอื่น
ขณะที่พูด บางคนก็นั่งกระดิกเทา เคาะโตะโดยไมรูตัว
การที่บางคนพูดหรือแสดงงการกระทําบางอยางโดยไมรูตัวจะทําใหเสียบุคลิกภาพ อาจทําใหคนอื่นเบื่อ
หนายและไมพอใจได
3.
บริเวณซอนเรน หมายถึง บริเวณที่มีพฤติกรรมลึกลับ เปนพฤติกรรมหรือความรูสึกความคิด
บางอยางที่บุคคลเก็บซอนไวในใจไมเปดเผยใหผูอื่นรูตนเองเทานั้นที่จะรู เชน ความรูสึกที่ไมดีตอผูอื่น ความรูสึก
ไมพอใจ หรือความรูสึกอิจฉา เปนตน พฤติกรรมในสวนนี้มักจะเปนพฤติกรรมภายใน ไดแก ความจํา การรับรู
ความเชื่อ ความคิด ความรูสึก บุคคลจะไมแสดงพฤติกรรมดังกลาวออกไป เพราะตองการปดบัง แตอาจจะแสดง
พฤติกรรมอยางอื่นกลบเกลื่อน เชนบางคนมีความรูสึกอิจฉาผูอื่นก็เสแสรงยิ้มและพูดแสดงความยินดี เปนตน
4. บริเวณมืดมน หมายถึง บริเวณที่เปนพฤติกรรมหรือความรูสึกบางอยางที่บุคคลแสดงออกโดยไมรูตัว
ตนเองไมเคยรูไมเคยเขาใจมากอน และบุคคลอื่นไมเคยรูไมเคยเขาใจมากอนเชนกัน พฤติกรรมในสวนนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีเหตุการณบางอยางกระตุนใหเกิดพฤติกรรมนี้ เชน บุคคลบางคนมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย สุขุม เยือก
เย็น แตเมื่อตกอยูในสถานการณคับขัน พฤติกรรมกาวราวเพื่อเอาชนะคูตอสูจึงเกิดขึ้น ทําใหผูที่พบเห็นคาดไมถึง
วาเขาจะมีพฤติกรรมเชนนี้และบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเชนนี้ก็ไมรูตัว หรือบางคนถูกมองวาเปนคนโงเงาความคิด
ก็ไมเอาไหนเลยตลอดเวลา แตเมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาหรือตกอยูในภาวะคับขันบุคคลนี้กลับกลายเปนผูที่มีความ
เฉลียวฉลาดสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพจนทําใหคนอื่นแปลกใจ
การศึกษาตนเองและผูอื่นโดยใชทฤษฎีหนาตางโจฮารี ทําใหไดขอคิดวา
1) ไมมีใครที่รูจักตนเองอยางถองแท
2) คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
3) บริเวณเปดเผยและบริเวณซอนเรนเปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการสรางมนุษยสัมพันธโดยตรง สวน
บริเวณจุดบอดและมืดมนนั้นมีผลตอการสรางมนุษยสัมพันธทางออม
เมื่อบุคคลเริ่มรูจักกัน หนาตางบานที่ 1 ยังคงเปดแคบเพราะบุคคลยังสงวนทาทีกันอยู ไมกลาเปดเผย
จนเกินไป เมื่อคบกันไปนาน ๆ ก็เริ่มเกิดความไววางใจ จึงเปดเผยมากขึ้น ทําใหหนาตางบานที่ 1 เปดกวางขึ้น
หนาตางบานที่ 3 จะมีสวนซอนเรนจะแคบลง คือบุคคลคิดวาเมื่อสนิทสนมกั้นก็ไมมีความจําเปนจะตองปดบังกัน
อีกตอไป การเปดเผยและจริงใจจึงมีมากขึ้นสําหรับหนาตางบานที่ 2 จําเปนตองใชเวลา ลดขนาดลง คือ จะตอง
ทําใหบุคคลตระหนักรูในการกระทําบางอยางที่แสดงออกไปโดยไมรูตัว จะไดแกไขปรับปรุงเพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสรางมนุษยสัมพันธ สําหรับพฤติกรรมในสวนที่ 4 นั่นไมมีใครทํานายไดวาจะเกิดขึ้นเมื่อไร
ทฤษฎีหนาตางโจฮารี่นั้นมีประโยชนในการสรางความสัมพันธระหวางกลุมกลาวคือพฤติกรรมในสวนที่
1 หมายถึง พฤติกรรมที่เปนที่รูจักและเขาใจกันภายในกลุมระหวางกลุม พฤติกรรมในสวนที่ 2 จะเปนพฤติกรรม
ภายในกลุม ที่กลุมมองไมเห็นขอบกพรองของตน แตกลุมอื่นจะมองเห็นขอบกพรองนั้น พฤติกรรมสวนที่ 3 เปน
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พฤติกรรมที่กลุมตองการซอนเรนปดบัง พฤติกรรมสวนที่ 4 นั้นตางกลุมตางไมรู แตอยางไรก็ตามในการสราง
ความสัมพันธในการทํางานรวมกันนั้น อาจใชแบบแผนหนาตางโจฮารี่ หรือหนาตางหัวใจเปนหลักในการ
พิจารณา เพื่อใหรูจักตนเองและผูอื่นใหดีขึ้น โดยการสังเกตพฤติกรรมบริเวณเปดเผยของผูอื่น และขยายบริเวณ
เปดเผยของเราใหกวางขึ้นเพื่อจะทําใหผูอื่นเปดเผยตนเองดวย
กลวิธีการขยายบริเวณเปดเผย
เวช มงคล (2533 : 1-4) ไดเสนอกลวิธีขยายบริเวณที่เปดเผยใหกวางขึ้นดังรูปที่ 4.2

รับขอมูลยอนกลับ

B

O

O หมายถึง บริเวณเปดเผย
B หมายถึง บริเวณจุดบอด
H หมายถึง บริเวณซอนเรน

ใหขอมูลยอนกลับ

U หมายถึง บริเวณมืดมน
H

U

รูปที่ 4.2 การขยายบริเวณเปดเผย

จากรูปที่ 4.2 การขยายบริเวณเปดเผยตามแนวนอน (
) คือการพยายามลดพฤติกรรม
บริเวณบอดใหนอยลงโดยการรับรูขอมูลยอนกลับจากผูอื่น ใหคนอื่นบอกขอบกพรองแลวนํามาแกไข การขยาย
บริเวณเปดเผยตามแนวดิ่ง (
) คือการพยายามลดบริเวณซอนเรนใหเล็กลงดวยวิธีการ 2 วิธี คือ 1) ใหความ
เชื่อถือไววางใจโดยการเปดเผยขอบกพรองของตนเองใหผูอื่นทราบเพื่อจะไดชวยกันแกไข 2) มีความหวังดีตอกัน
โดยการใหขอวิจารณขอบกพรองของผูอื่น
การวิเคราะหพฤติกรรมคน 4 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1. รับขอติดชมมากใหขอติชมนอย มีบริเวณหนาตางพฤติกรรมดังนี้

O

B

O หมายถึง บริเวณเปดเผย
B หมายถึง บริเวณจุดบอด
H หมายถึง บริเวณซอนเรน

H

U

U หมายถึง บริเวณมืดมน

รูปที่ 4.3 การแสดงลักษณะหนาตางหัวใจของผูที่รับขอติชมมาก
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จากรูปที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงบุคคลที่รับฟงมากกวา (สังเกตความยาวของลูกศร) แตจะใหขอมูลนอย คือ
จะพูดนอย ไมคอยเปดเผย บุคคลประเภทนี้จะรับฟงคําวิจารณของคนอื่นมากแลวนํามาแกไขปรับปรุงตนเองทําให
จุดบอดนอยลง แตเปนคนปดบังซอนเรนมาก จึงควรขยายบริเวณเปดเผยใหกวาง ลดบริเวณวอนเรนใหนอยลง
โดยการพูดบอกใหผอู ื่นรูถึงขอบกพรองของตนเองผูอื่นจะไดชวยแกไข
ประเภทที่ 2 ใหขอติชมมากรับขอติชมนอย มีบริเวณหนาตางพฤติกรรมดังนี้

O

B

O หมายถึง บริเวณเปดเผย
B หมายถึง บริเวณจุดบอด
H หมายถึง บริเวณซอนเรน
U หมายถึง บริเวณมืดมน

H

U

รูปที่ 4.4 การแสดงลักษณะหนาตางหัวใจของผูที่รับขอติชมมาก
จากรูปที่ 4.4 แสดงใหเห็นบุคคลที่ชอบใหขอมูลมากกวาการรับขอมูลหรือขอติชม จะมีบริเวณจุดบอด
มาก คนประเภทนี้มักจะไมยอมรับฟงคําวิจารณของผูอื่น แตชอบพูดวิจารณผูอื่นมาก
ประเภทที่ 3 ประเภทโงเขลา คนประเภทนี้มีลักษณะพฤติกรรมดังนี้

O

B

O หมายถึง บริเวณเปดเผย
B หมายถึง บริเวณจุดบอด
H หมายถึง บริเวณซอนเรน

H

U

U หมายถึง บริเวณมืดมน

รูปที่ 4.5 แสดงลักษณะหนาตางหัวใจของคนที่โงเขลา

จากรูปที่ 4.5 แสดงใหเห็นบุคคลประเภทที่รับฟงขอวิจารณนอยและไมรูจักวิจารณผูอื่น มีบริเวณมืดมน
หรือวิชชามาก
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ประเภทที่ 4 ประเภทคนเปดเผย มีบริเวณหนาตางพฤติกรรมดังนี้

O

B

O หมายถึง บริเวณเปดเผย
B หมายถึง บริเวณจุดบอด
H หมายถึง บริเวณซอนเรน
U หมายถึง บริเวณมืดมน

H

U

รูปที่ 4.6 แสดงลักษณะหนาตางหัวใจของคนทที่เปดเผย
จากรูปที่ 4.6 แสดงใหเห็นบุคคลประเภทที่เปดเผยมาก มีความจริงใจพูดถึงสวนดีและสวนบกพรองของ
ตนเองและรับฟงคําวิจารณของผูอื่นพรอมกับนํามาแกไขปรับปรุงตนเองใหมีความเจริญงอกงามเปนที่ปรารถนา
ของสังคม
การนําทฤษฎีหนาตางโจฮารีไปใชในการสรางมนุษยสัมพันธนั้น คือจะตองเปนคนเปดเผยและจริงใจมาก
ที่สุด จะตองเปนผูยอมรับคําวิจารณของผูอื่น เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงตนเอง และใหคําวิจารณแกผูอื่นไดอยาง
เหมาะสม
ในการรับคําวิจารณนั้นมีขอควรคํานึง ดังนี้
1. เขาใจความหวังดีของผูอื่น
2. ใจกวางยอมรับคําวิจารณดวยความเปนธรรม
3. นําคําวิจารณพิจารณาตรวจสอบกับตนเอง
4. หาแนวทางในการแกไขปรับปรุงตนเอง
ในการใหคําวิจารณแกผูอื่นมีขอควรคํานึงตอไปนี้ คือ
1. หวังดีตอผูอื่นอยางจริงใจ
2. ไมควรใหคําวิจารณบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอหนาผูอื่น
3. วิจารณในลักษณะของการอธิบายพฤติกรรม แตมิใชการประเมินวาดีหรือเลว ตัวอยาง คําพูด “เธอ
นุงกระโปรงสั้นไปหนอย” แทนการพูดวา “เธอแตงตัวนาเกลียดจังเลย”
4. เมื่อวิจารณขอเสียแลวตองเสนอแนวทางในการแกไขให เชน พูดวา “ควรจะนุงใหคลุมเขาสักหนอยก็
จะดีขึ้น”
ขอควรคํานึงในการใชทฤษฎีหนาตางโจฮารี่สรางมนุษยสัมพันธ
สาคร เข็มทอง (2531 : 62) ไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการใชทฤษฎีหนาตางโจฮารี่สรางมนุษยสัมพันธ
ดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมบริ เ วณหน า ต า งบริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง ย อ มมี ผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในบริเวณอื่นดวย
2. การไมสนใจหรือไมยอมรับพฤติกรรมที่ตอบสนองตอกันนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง
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3.
การมีความสัมพันธที่ดีตอกันนั้นจะทําใหพฤติกรรมบริเวณเปดเผยของทั้งสองฝายเพิ่มขึ้น แต
พฤติกรรมบริเวณอื่นลดลง ในทํานองเดียวกันถาบริเวณเปดเผยกวางขึ้นจะทําใหการติดตอสื่อสารไดผลดี
4. การเปนคนเปดเผยตอผูอื่นดวยความเต็มใจ ยอมมีประโยชนในการสรางมนุษยสัมพันธ
5. การไววางใจซึ่งกันและกัน ทําใหพฤติกรรมเปดเผยมากขึ้น สวนการขมขูจะทําใหพฤติกรรมบริเวณ
เปดเผยลดนอยลง
6. ถาบุคคลใดยอมรับพฤติกรรมในสวนที่แอบแฝงและจุดบอดของผูอื่นก็จะทําใหบริเวณแอบแฝงและจุด
บอดยังกวางเหมือนเดิม แตถาใชกิจกรรมกลุมสัมพันธชวยจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมบริเวณเปดเผยกวางขึ้น
ทฤษฎีการวิเคราะหการติดตอสัมพันธ (Transactional Analysis หรือเรียกยอ ๆ วา T.A.)
ทฤษฎีการวิเคราะหการติดตอสัมพันธมีประโยชนในการวิเคราะหพฤติกรรม และความรูสึกของบุคคลทั้ง
ของตนเองและผูอื่น เบิรน (Berne Cited in Harris, 1976 : 39) กลาววาพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและเวลา เชน เมื่อประสบความสําเร็จจะแสดงความดีใจเมื่อพบกับความ
ผิดหวังจะแสดงความเศราโศกเสียใจ พฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวจะเปลี่ยนไปใน 3 ลักษณะ คือ พฤติกรรมแบบพอ
แม (Parent ego state เรียกยอ ๆ วา P) พฤติกรรมแบบผูใหญ (Adult ego state เรียกยอ ๆ วา A) และพฤติกรรมแบบ
เด็ก (Child ego state เรียกยอ ๆ วา C) พฤติกรรมทั้งสามแบบนั้นเปนปรากฏการณที่สังเกตเห็นไดซึ่งไมเหมือน
อิด อีโก และซุปเปอรอีโก ที่สังเกตเห็นไมได (Berne, 1961 : 21) แตพฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวจะเปนการหมุน
กลับของเหตุการณตาง ๆ ในอดีต ที่บุคคลไดบันทึกไวเปนความทรงจําพฤติกรรมดังกลาวจะปรากฏชัดในเวลา
ตอมา และจะประกอบกันเปนบุคลิกภาพของบุคคล
ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ จะช ว ยให บุ ค คลรู จั ก บุ คลิ ก ภาพของตนเองและผู อื่ น เข า ใจ
พฤติกรรมในการติดตอสื่อสาร เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น รูจักนําความรูจากทฤษฎีไปใชในการปรับตัวใน
การติดตอสัมพันธกับผูอื่นเนื้อหาสําคัญของทฤษฎีมีดังนี้ คือ 1) ลักษณะพฤติกรรมของแตละบุคคล 2) การ
ติดตอสื่อสารของบุคคล 3) พฤติกรรมที่มีผลกระทบตอผูอื่น 4) ทัศนคติตอตนเองและผูอื่น
1. ลักษณะพฤติกรรมของแตละบุคคล แบงออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 พฤติกรรมแบบพอแม (P) พฤติกรรมแบบพอแมจะแสดงออกในลักษณะของความรักใคร
เอ็นดู ปลอบประโลม หวงใย หวังดี ซึ่งนับไดวาเปนพฤติกรรมทางบวก ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เกรี้ยว
กราด ดุดาวากลาว ใชอํานาจสั่งการ ตําหนิติเตียน เยาะเยย ประชดประชัน ซึ่งนับไดวาเปนพฤติกรรมทางลบ
นอกจากนี้ยังมีลักษณะยึดถือประเพณี ระเบียบแบบแผน เชื่อถือคติโบราณพฤติกรรมดังกลาวแสดงออกจากคําพูด
ตอไปนี้ คือ
“หยุดนะปูจา อยาเขามา”
“ฉันเหนื่อยสายตัวแทบขาด เพราะตองหาเลี้ยงพวกแก”
“นาหวงบานเมืองของเราเหลือเกินอีกหนอยจะไมมีที่ดินทํานา”
“นาสงสารขาราชการเหลือเกินที่กลายเปนคนจนกลุมใหมเสียแลว”
“โถ ! เจ็บมากไหมจะ”
“ผูนําที่มีอยูก็ปญญาออนทั้งนั้น”
“ลูกผูหญิงเหมือนแมก็อาภัพ”
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“โอย! อาจารยคนนี้สอนละก็ฉันกลับบานดีกวา”
พฤติกรรมแบบพอแมเปนพฤติกรรมที่บุคคลไดรับจากพอแมตั้งแตเปนเด็กอายุประมาณ 5 ขวบ
เด็กจะสังเกตพฤติกรรมทุกอยาง เชน การพูดจา การแสดงอารมณ เปนตน แลวจดจําเอาไวเปนของตน เมื่อ
เติบโตเปนผูใหญก็จะแสดงพฤติกรรมดังกลาวโดยไมรูตัว เพราะการแสดง (แบบ) ยอมมีคามากกวาการสอน
1.2 พฤติกรรมแบบผูใหญ (A) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะตรงไปตรงมา มีเหตุผล
และขอเท็จจริง ไมใชอารมณหรือความคิดเห็นสวนตัวเมื่อพูดถึงสิ่งใดจะใชขอเท็จจริงและเหตุผลเปนเครื่องตัดสิน
ตัวอยางคําพูดที่แสดงภาวะแบบผูใหญ
“2x3 = 6”
“ถาฝนตกถนนจะเปยก”
“ตึกนี้ราคาสองลานบาท”
“คนตัดไมทําลายปามากขึ้นจึงทําใหน้ําทวมไปทุกหนทุกแหง”
พฤติ ก รรมแบบผู ใ หญ เริ่ ม พั ฒ นาตั้ ง แต เ ด็ ก อายุ 10 เดื อ น เด็ ก วั ย นี้ มี ป ระสบการณ จ ากการ
เคลื่อนไหว คือ เลน สังเกต ตรวจตราและรื้อคนสิ่งตาง ๆ ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของพอแม ในขณะเดียวกัน
เด็กก็มีพัฒนาการทางสติปญญาที่จะทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง แตถูกพอแมหามปราม ทําใหความคิดและการกระทํา
ของเด็กชะงักงัน แตก็พยายามหาโอกาสทําตามความคิดของตนเองบางเพื่อพิสูจนผลการกระทํา และพยายาม
เปรียบเทียบการกระทําของเขากับการกระทําตามที่พอแมหามปรามตลอดเวลา ในที่สุดทําใหเด็กพบวาการกระทํา
อยางไหนควรทํา อยางไหนไมควรทํา สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดเปนความมีเหตุผลขึ้นในตัวเด็กและพัฒนามาเปน
พฤติกรรมแบบผูใหญ
1.3 พฤติกรรมแบบเด็ก (C) พฤติกรรมแบบเด็กจะแสดงออกในลักษณะที่สรางสรรค สดชื่น มี
ชีวิตชีวา กลาหาญ พฤติกรรมของคนเชนนี้ทําใหโลกนี้มีสิ่งแปลกใหม มีสิ่งประดิษฐที่งดงามแปลกตา มีนักเขียน
นั ก กลอน นั ก พู ด ที่ ส ร า งสรรค ทํ า ให โ ลกมี ชี วิ ต ชี ว าด ว ยเสี ย งเพลง เสี ย งหั ว เราะ เสี ย งออดอ อ น ฉอเลาะ
ประจบประแจง แสดงทาขบขัน และยังมีพฤติกรรมที่แสดงความดื้อรั้น คําพูดที่แสดงออกนั้นเปดเผย อิสระ
ตรงไปตรงมา ตัวอยางคําพูดแบบเด็ก ๆ คือ
“เพี้ยง ! ขอใหฉันพบเทพบุตรในดวงใจเถอะ”
“โธ! ทูนหัวเห็นใจผมบางเถอะ”
“ดูเขาซี ซื่อบื้อเสียไมมีละ”
“ไชโย! ผมได ก. เพียบเลย”
พฤติกรรมแบบเด็กจะเริ่มพัฒนาเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 5 ขวบ วัยนี้เด็กสามารถทําสิ่งตาง ๆ ได
ดวยตนเองอยางเสรี การแสดงพฤติกรรมไดรับการตอบสนองจากพอแมและบุคคลรอบขางทั้งบวกและลบ คือการ
ยินยอมใหกระทําหรือขัดขวางมิใหกระทํา ถาเด็กไดรับการตอบสนองทางบวกก็จะแสดงความดีใจสงเสียงรอง
ไชโย โหฮิ้ว หัวเราะชอบใจ แตถาการกระทําใดไดรับการยับยั้งเด็กจะแสดงพฤติกรรมตอตาน เชน รองไห
โวยวาย กระทืบเทา หรือพฤติกรรมทางลบอื่น ๆ ที่รุนแรง ขาดเหตุผล แตเด็กก็จะไดในสิ่งที่ตองการ เด็กจดจํา
สิ่งนั้นเอาไวเมื่อเปนผูใหญ บางครั้งจะแกปญหาดวยวิธีรุนแรง ไรเหตุผลได หรือเมื่อมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นก็
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แสดงความดีใจหัวเราะดวยเสียงอันดัง หรือรองไหคร่ําครวญคลายกับพฤติกรรมในสมัยเด็ก จึงพบวาผูใหญจะมี
พฤติกรรมแบบเด็ก ๆ ไดในบางโอกาสหรือบางสถานการณ
กล า วโดยสรุ ป ทฤษฎี ก ารวิ เ คราะห ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ มี ทั ศ นะว า พฤติ ก รรมของบุ ค คล
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานการณ บุคคลจะตองรูวา
เมื่อไรควรจะมีพฤติกรรมแบบพอแมแบบผูใหญ หรือแบบเด็ก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชนนี้ ทําใหบุคคลเขา
กับคนอื่นในสังคมได จึงนับไดวาเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
พฤติกรรมทั้งสามประการประกอบกันเปนบุคลิกภาพของบุคคล ดังรูปที่ 4.7

พฤติกรรม
แบบพอแม

พฤติกรรม
แบบผูใหญ

บุคลิกภาพ

พฤติกรรม
แบบเด็ก

รูปที่ 4.7 แสดงบุคลิกภาพของบุคคลตามทัศนะของเบิรน

ถาบุคคลใดสามารถปรับใชพฤติกรรมแตละแบบไดอยางเหมาะสมก็นับไดวามี
บุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธดี
2. การติดตอสื่อสารของบุคคล ทฤษฎีการวิเคราะหการติดตอสัมพันธกลาวถึงการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคล 3 ประเภท คือ การติดตอสื่อสารที่สอดคลองขัดแยง และเคลือบแฝง
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2.1 การติดตอสื่อสารที่สอดคลอง (Complementary transaction) หมายถึง การติดตอสื่อสารที่
สนองจุดประสงคของผูพูดทั้งสองฝาย และทําใหเกิดความพึงพอใจ สบายใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน ดัง
ตัวอยาง รูปที่ 4.8 และ 4.9
ฝายถาม

ฝายตอบ

P

P

วันนี้เปนวันอะไรจะ
A

A

วันนี้เปนวันจันทรครับ
C

C

รูปที่ 4.9 แสดงการติดตอสื่อสารที่สอดคลอง
ฝายถาม

P

ฝายตอบ
ชวยคนเอกสารสําคัญ
ใหผมหนอยเถอะ

P

A

A

ตกลง ผมจะชวยคุณ
C

C

A = ผูใหญ

C = เด็ก

P = พอแม

รูปที่ 4.8 แสดงการติดตอสื่อสารที่สอดคลอง
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2.2 การติดตอสื่อสารที่แสดงความขัดแยง (Crossed transaction) หมายถึง การติดตอสื่อสารที่
แสดงความไมเปนมิตร ผูถามตองการทราบคําตอบแตผูตอบไมใหคําตอบ หรืออาจจะพูดแบบประชดประชัน
หาเรื่อง ทําใหเกิดความไมพอใจ ความขัดเคืองใจ ดังรูปที่ 4.10-4.12
ฝายถาม

ฝายตอบ

P

P

ผมขออนุญาตกลับกอน 2 โมงนะครับ
A

A

แตงงานเลิก 2 โมงนะจะ
C

C

รูปที่ 4.10 แสดงการติดตอสื่อสารที่ขัดแยง

ฝายถาม
P

ฝายตอบ
นี่เธอฉันบอกกี่หนแลววาไมใหนั่งตรงนี้

A

P

A

ก็ผูจัดการสั่งนี่คะ
C

C

รูปที่ 4.11 แสดงการติดตอสื่อสารที่ขัดแยง
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ฝายถาม

ฝายตอบ

P

P

คุณทํางานชิ้นนี้ไดดีจริง
A

A

แตยังไงก็สูเธอไมไดหรอก
C

C

รูปที่ 4.12 แสดงการติดตอสื่อสารที่ขัดแยง
2.3 การติดตอสื่อสารที่เคลือบแฝง (Ulterior transaction) เปนการติดตอสัมพันธ ระหวางบุคคล
ที่มีพฤติกรรมการพูดอยางหนึ่ง แตมีความตองการหรือความรูสึกนึกคิดอยางหนึ่งซอนเรนอยูภายใน ซึ่งผูพูดรูวา
ผูอื่นหรือสังคมไมยอมรับ จึงพูดออกมาอีกอยางหนึ่งใหผูฟงยอมรับและพอใจ (อาภา จันทรสกุล, 2531 : 154)
การติ ด ต อ สื่ อ สารจึ ง เป น ไปในลั ก ษณะ “ปากกั บ ใจไม ต รงกั น ” การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ เ คลื อ บแฝงจึ ง เป น การ
ติดตอสื่อสารที่ไมจริงใจ ซึ่งนําไปสูสัมพันธภาพที่ไมดี ดังคําพูดตอไปนี้
ฝายถาม

: ขอแสดงความยินดีกับตําแหนงนางงามเกษตรดวยนะ
( 1 โธเอย! แคเปนนางงามบานนอก)
ฝายตอบ : ขอบใจมากจะ
( 2 เขาก็พูดไปอยางนั้นเองเขาไมไดชมดวยความจริงใจหรอก)

แสดงไดดังรูปที่ 4.13
ฝายถาม

ฝายตอบ

P

P

ขอแสดงความยินดีกับตําแหนงนางงามเกษตรดวยนะ
A

C

A

ขอบใจมากจะ
(2)

(1)

ลูกศรประ(--Æ )หมายถึงการติดตอสัมพันธที่เคลือบแฝง
C
(Å--)

รูปที่ 4.13 แสดงการติดตอสื่อสารที่เคลือบแฝง
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

63/135

การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริหารโดยใชทฤษฎี TA.
1) ผูบริหารที่มีพฤติกรรมแบบพอแมมีลักษณะดังนี้
- ถือวาลูกนองเหมือนลูกหลานที่สามารถอบรมสั่งสอนได
- เอาใจใสดูแลการทํางานของลูกนองอยางใกลชิด เวลาลูกนองทําไมถูกใจจะดูดาวากลาว จูจี้ขี้
บน เครงครัด
- เปนกันเอง มีอารมณขัน
- เห็นอกเห็นใจ เปนหวงลูกนอง และใหความชวยเหลือ
- จะรวมคิด รวมปรึกษากับลูกนองที่มีพฤติกรรมแบบเด็กเทานั้น
- ผูบริหารจะถือวา “งานตองมากอนความสนุกบันเทิง”
- ผูบริหารตองการใหลูกนองยกยองใหเกียรติ
- มักจะใชอํานาจเหนือลูกนองจนกลายเปนเผด็จการ
2) ผูบริหารที่มีพฤติกรรมแบบผูใหญ มีลักษณะดังนี้
- มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการทํางานตามขอมูลและขอเท็จจริง
- ยึดถือวา “งาน” สําคัญกวา “การเลน”
- มักจะยึดความถูกตองและแบบแผนมากกวาความคิดสรางสรรค
- เปนคนมีเหตุผล
- เปนคนเครงครัดในกฎเกณฑ
3) ผูบริหารที่มีพฤติกรรมแบบเด็กมีลักษณะดังนี้
- มักจะยืดหยุน โอนออนผอนตามและไมคอยมีจุดยืน
- มีอารมณขัน ทํางานดวยอารมณสนุกสนาน
- ผูบริหารแบบนี้มักจะชอบขอรองใหลูกนองชวยเหลือเสมอ บางทีก็เหมือนกับการออดออน
เพื่อใหงานสําเร็จ
- ถาพบกับอุปสรรคก็จะสูชนิดหัวชนฝาเพื่อใหงานสําเร็จและไดรับรางวัล
- ชอบคําชม ของกํานัล จะดีใจเมื่อลูกนองเอาของกํานัลมาให
- ชอบคนประจบเอาใจ
- ถือเอาความพอใจมากกวากฎเกณฑ
3.
พฤติกรรมที่มีผลกระทบตอผูอื่น จากการวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เบิรนพบวา
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงตอกันนั้นยอมมีผลกระทบตอกันไมวาพฤติกรรมนั้นจะแสดงออกทางน้ําเสียง สีหนา แวว
ตา กิริยาทาทาง คําพูด หรือการสัมผัส ยอมมีผลกระทบตอจิตใจของผูที่เกี่ยวของทั้งทางบวกและลบพฤติกรรมที่มี
ผลกระทบตอผูอื่น มี 5 ลักษณะคือ
3.1 พฤติกรรมที่สงผลทางบวก เปนพฤติกรรมที่แสดงออกอยางจริงใจ สุภาพ ออนโยน ยกยอง
ใหเกียรติ แสดงความเคารพ เห็นอกเห็นใจ เขาใจ ใหอภัยพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลใหผูรับเกิดความพอใจ
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ภาคภูมิใจ มีความอบอุนใจ มีความสุข และมีกําลังใจ ตัวอยางพฤติกรรมสงผลทางบวก “คุณเปนคนที่นานับถือจัง
เลย” หรือ “ฉันรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจของคุณเหลือเกิน”
3.2 พฤติกรรมที่สงผลทางลบ เปนพฤติกรรมที่ไมสุภาพ กระดางดุดา ตําหนิติเตียน เยยหยัน ดู
หมิ่นเหยียดหยาม สงผลใหผูอื่นเกิดความไมพอใจ โกรธ อับอาย หมดกําลังใจ เชน “นี่เธอหยิบปากกาใหฉัน
เดี๋ยวนี้” หรือ “ฉันวาเธอก็เปนไดแคผูบริหารคนงานแคนั้นแหละ”
3.3 พฤติกรรมที่มีเงื่อนไข เปนพฤติกรรมทั้งทางบวกและลบ มักจะเปนคําพูดที่มีเงื่อนไข เชน
“ฉันจะใหโบนัสแกคุณ 2 เดือน ถาคุณทํายอดขายได 2 เทาของปที่แลว” หรือ “ฉันจะไมลงคะแนนใหเธอถาเธอไม
พิจารณาความดีความชอบใหฉัน 2 ขั้น” การพูดแบบมีเงื่อนไขเปนการพูดที่มีขอผูกมัด จึงทําใหอีกฝายหนึ่งตอง
ระมัดระวังตัวและอาจมีผลตอทัศนคติที่มีตอกันได
3.4 พฤติกรรมหลอกลวง หมายถึง ผูแสดงพฤติกรรมนั้นไมมีความจริงใจ แกลงสรรเสริญ
เยินยอ ในระยะแรกที่เริ่มรูจักกัน อาจจะสงผลดีใหเกิดขึ้นแกผูพูด ตอมาเมื่อความจริงเปดเผยขึ้นจะสงผลในทาง
ลบมาก
3.5 พฤติกรรมที่เปนพิธีการ เปนการกระทําเพื่อมารยาท หรือทําตามกฎเกณฑของสังคม เชน
การไหว การจับมือ การทักทายปราศรัย การกลาวตอนรับ เปนตน
4. ทัศนคติตอตนเองและผูอื่น ความรูสึกตาง ๆ ยอมมีผลตอการสรางมนุษยสัมพันธทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะ
คนเราไดซึม ซับเอาความรูสึกเหลานี้ มาตั้งแตวัย เด็กจนกลายเปนความรู สึกที่ดี หรือ ไมดีตอตนเองและผู อื่ น
ทัศนคติตอตนเองและผูอื่นอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ แตบางคนก็มีทัศนคติตอตนเองและผูอื่นแบบใดแบบ
หนึ่งตลอดเวลา แฮริส (Harris, 1969 อางถึงใน โยธิน ศันสนยุทธ 2525 : 140) กลาววา บุคคลที่ทัศนคติตอตนเอง
และผูอื่นแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบตอไปนี้ คือ
4.1 ฉันเลวแตคุณดี (I’m not O.K. You’re O.K.) ทัศนคติแบบนี้แสดงถึงภาวะจิตของคนที่ไมมี
ความสุข บุคคลที่อยูในภาวะเชนนี้ เปนคนที่ตองการกําลังใจ ตองการการเอาใจใสจากผูบังคับบัญชา มักจะเปน
คนมองตนเองในแงลบ ชอบตําหนิตนเอง แตมองผูอื่นในแงดี ยกยองชมเชยผูอื่น ตัวอยาง คําพูดที่วา “ฉันเปน
ดอกหญาที่ไรคา แตเธอเปนดอกฟาผูสูงสง” หรือ “แหมวันนี้ฉันรูสึกหงุดหงิดเหลือเกิน แตดูเธออารมณดีจังเลย”
4.2 ฉันดีแตคุณเลว (I’m O.K. You’re not O.K.) ทัศนคติแบบนี้แสดงใหเห็นวาบุคคลประเมิน
ตนเองวาดีมีคุณคาแตมองคนอื่นวาเลว ไมมีคุณคาคนประเภทนี้เปนคนชอบตําหนิผูอื่น ชอบซัดโทษผูอื่น ยกตน
ขมทาน ตัวอยางคําพูดที่วา “แหวนเพชรของเธอน้ําไมงามเหมือนของฉันเลย”
4.3 ฉันเลวคุณก็เลวดวย (I’m not O.K., You’re not O.K.) ทัศนคติแบบนี้แสดงใหเห็นวาตัวเอง
ก็ไมมีคุณคา ผูอื่นก็ไมมีคุณคา บุคคลประเภทนี้มองโลกในแงราย หมดหวังในชีวิต ไมมีจุดหมายในชีวิต จัดอยู
ในประเภทผูปวยโรคประสาทหรือโรคจิต
4.4 ฉันดีคุณก็ดีดวย (I’m O.K., You’re O.K.) ทัศนคติแบบนี้บงบอกใหทราบวาบุคคลมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ เปนทัศนคติที่เกิดจากบุคคลประสบความสําเร็จ บุคคลประเภทนี้จะมองตนเอง ผูอื่นและ
สิ่งแวดลอมในแงดีชีวิตมีความสุข
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ประโยชนของทฤษฎีวิเคราะหการติดตอสัมพันธ คือ ขจัดอุปสรรคในการติดตอสัมพันธ เชน การ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกใหสอดคลองกับความตองการของอีกฝายหนึ่ง
โดยศึกษาวาอีกฝายหนึ่งมีพฤติกรรมแบบใด ควรจะตอบสนองในลักษณะใด
ทฤษฎีการเรียนรู
สกินเนอร (Skinner, 1938-1953) และแบนดูรา (Bandura, 1977) สองนักทฤษฎีการเรียนรูที่เชื่อวา
พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูและสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคือสิ่งแวดลอม ขออธิบายแนวคิดทั้งสอง ดังนี้
1. แนวคิดของสกินเนอรที่เชื่อวา สิ่งสําคัญที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นคือ การใหแรงเสริม
(Reinforcement) คือ การใหสิ่งใดๆ ก็ตามที่ทําใหพฤติกรรมเพิ่ม เราอาจจะสรุปวาเปนสิ่งที่บุคคลพอใจ กลาวคือ
เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมแลวไดรับสิ่งที่บุคคลพอใจ พฤติกรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นอีก แรงเสริมจึงเปนตัวควบคุม
พฤติกรรม “ตัวแรงเสริม” ในที่น้ีอาจจะหมายถึงรางวัลก็ได เชน รอยยิ้ม คําชมเชย การทักทายปราศรัย เงิน
โบนัส บัตรกํานัล หรือสิ่งอื่น ๆ จึงอาจกลาวไดวา “การใหแรงเสริม” หมายถึงการใหรางวัลแกพฤติกรรมแลวทํา
ใหพฤติกรรมนั้น ๆ เพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในเวลาตอมา ตัวอยางเชน เมื่ออรชรเดินไปหาอรชุน อรชุนยิ้มใหเธอ ใน
วั น ต อ มาอรชรก็ เ ดิ น ไปหาอรชุ น อี ก (การยิ้ ม เป น แรงเสริ ม ) หรื อ จั น ทรามาทํ า งานแต เ ช า ก็ ไ ด รั บ คํ า ชมจาก
ผูบังคับบัญชา วันตอมาจันทราก็มาทํางานเชาอีก ทัศนะนี้เชื่อวาบุคคลเกิดมาไมดีไมเลวแตจะดีหรือเลวก็เพราะ
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจึงทําไดโดยการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ในองคการตาง ๆ ผูบังคับบัญชาสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามที่ตองการได เชน
ใหรางวัลแกผูที่ขยันทํางาน ใหคําชมเชยแกคนที่มาทํางานแตเชา จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหดี เพื่อเปน
รางวัลแกพนักงานที่ตั้งใจทํางานเปนตน
ในการสรางมนุษยสัมพันธนั้นบุคคลควรใหแรงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหบุคคลรูสึกพอใจ ดีใจ
ภูมิใจ เชน
ตุม
: ขอแสดงความยินดีกับเธอดวยนะที่เธอชนะการเขียนเรียงความ
ตอย : ตองขอบคุณคุณตุมดวยเพราะคุณตุมมีสวนชวยในการเขียนมากทีเดียว
2. แนวคิดของแบบดูรา (Bandura, 1977 :vi) ผูพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชื่อวา พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดจากการสังเกตตัวแบบ และเลียนแบบซึ่งถือไดวาเปนประสบการณออม และเกิดจากแรงเสริมหรือ
แรงจูงใจ ซึ่งนับไดวาเปนประสบการณตรง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 พฤติกรรมเกิดจากประสบการณออม คือเกิดจากการสังเกตตัวแบบและการเลียนแบบ เมื่อ
บุคคลสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมก็จดจําไวและจะแสดงพฤติกรรมนั้นในเวลาตอมา สําหรับตัวแบบนั้น
อาจจะเปนพอแม เพื่อน ครู ดารานักแสดง หรือตัวการตูนที่เราชอบ ตัวแบบที่มีอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคล
เลียนแบบ ไดแก ตัวแบบที่เดน นาสนใจ เราใจ มีวัยใกลเคียงกัน เพศเดียวกันกับผูสังเกต และตัวแบบที่ไดรับ
ความสําเร็จจะมีอิทธิพลตอผูสังเกตมากขึ้นตัวอยางเชน ดารานักรองที่ไดรับเสียงปรบมือหรือพวงมาลัย ยอมทําให
ผูดูเกิดความพึงพอใจและเลียนแบบพฤติกรรมนั้นงายขึ้น บุคลิกภาพที่เกิดจากเลียนแบบนั้นจะเห็นไดชัดจากเด็ก
วัยรุนที่ชอบแสดงพฤติกรรมตามแบบแฟชั่น เชน การแตงกาย การพูดจา ตลอดจนการแสดงความคิดและคานิยม
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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2.2 พฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณตรง คือ การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแลวไดรับแรงเสริมหรือ
รางวัล แบบดูรา (Bandura, 1977 : 67) กลาววาแรงเสริมจะทําหนาที่ชวยใหเกิดพฤติกรรมงายขึ้น แรงเสริมจะทํา
หนาที่ 3 ประการคือ 1)ใหขอมูลวาควรจะแสดงพฤติกรรมนั้นหรือไม เชน แสดงพฤติกรรมสุภาพออนนอมตอ
ผูอื่นแลวไดรับคําชม 2)เปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมนั้นอีก 3)ทําใหพฤติกรรมคงทน
บุคลิกภาพของบุคคลยอมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม การศึกษาทฤษฎีนี้เปนประโยชนตอการสรางมนุษย
สัมพันธเปนอยางยิ่ง จะทําใหบุคคลรูจักสรางบรรยากาศการติดตอสัมพันธเพื่อใหผูอื่นรักใคร นับถือ ศรัทธา ได
งายขึ้น เชน รูจักยิ้ม ทักทายปราศรัย ใหความชวยเหลือ ใหสิ่งของตาง ๆ เปนตน และที่สําคัญผูบังคับบัญชา
สามารถนําหลักการใหแรงเสริมไปใชในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักในการใหแรงเสริมหลาย
ประการ หลักในการใหแรงเสริม มีดังนี้
1) ใหแรงเสริมหลังจากผูใตบังคับบัญชากระทําความดี เชน เมื่อเห็นผูใตบังคับบัญชามาทํางานแตเชาก็
ใหคําชมเชยทันที
2) ไม ส นใจการกระทํ า ที่ ไ ม ดี แต พ ยายามหาโอกาสให แ รงเสริ ม แก ก ารกระทํ า ที่ ดี เช น เมื่ อ
ผูใตบังคับบัญชามาทํางานสาย ผูบังคับบัญชาก็แสรงทําเปนไมสนใจ แตคอยดูวาเมื่อไรเขามีโอกาสมาทํางานเชาก็
ใหคําชมทันที
3) ควรเลือกใหแรงเสริมที่ผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจ หรือใหตามที่ผูรับตองการ ผูบังคับบัญชาที่ฉลาด
ยอมเลือกใหแรงเสริมที่เปนเงินแกคนงานภารโรงมากกวาการใหโลหเกียรติยศ
4)
แรงเสริมที่ใหตองเหมาะสมกับวัยและบุคลิกภาพ เชน ไมควรใหผูใตบังคับบัญชาที่สูงอายุนั่ง
เครื่องบินไปเที่ยวตางประเทศไกล ๆ เปนการใหรางวัล
5) ไมควรใหคําชมเชยในลักษณะที่เปนการยกยอจนเกินไป
6) ควรจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อใหเปนแรงจูงใจในการทํางาน และควรเปดโอกาสให
เพื่อนรวมงานใหแรงเสริมซึ่งกันและกัน
กิจกรรมฝกปฏิบัติการใหแรงเสริมเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ตัวอยางเชน วชิราเห็นสาลินีหอบขาวของพะรุงพะรังเดินมาก็เดินเขาไปชวยถือให
วชิรา :
คุณสาลินีครับ ผมชวยถือของใหคุณดีกวา
สาลินี :
ขอบคุณคะ (เธอสงของใหวชิรา พรอมกับยิ้มให)
ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic theory)
นักทฤษฎีมนุษยนิยมกลาววา มนุษยเกิดมาดี มีคุณคาและศักดิ์ศรีมนุษยมีพลังที่จะพัฒนาตนไปสูความดี
งาม เรียกวา แรงจูงใจในการพัฒนาตนใหมีศักยภาพสูงสุด นักมนุษยนิยมที่มีแนวคิดเชนนี้คือ โรเจอรส (Rogers)
และมาสโลว (Maslow) ทั้งโรเจอรสและมาสโลว เชื่อวาแรงจูงใจของมนุษยคือความพยายามที่จะพัฒนาใหตนเอง
เจริญงอกงามตามสภาพความจริง
มาสโลวกลาวถึงความตองการของมนุษยว 5 ประการที่เปนแรงผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อให
สนองความตองการ เพื่อลดความเครียดและพัฒนา “ตน” ไปสูศักยภาพสูงสุด ความตองการดังกลาว ไดแก
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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ความตองการทางสรีระ ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรักและความเปนเจาของ ความตองการ
เกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ และความตองการตระหนักในตน
สําหรับโรเจอรสนักมนุษยนิยมอีกผูหนึ่งที่มีแนวคิดวา “ตน” พัฒนาขึ้นจากประสบการณที่ไดรับจากการ
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา โรเจอรสเชื่อวา “การรับรูตนเอง” มีอิทธิพลในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธเปนอยางมาก การรับรูตนเองวาเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับประสบการณในครอบครัวหรือสังคม
ตัวอยางเชน บดินทรเคยไดรับการตําหนิติเตียนและประณามวาเปนคนไมดี โงเขลาตลอดเวลา ทําใหบดินทรคิด
วาเขาเปนอยางนั้นจริง ๆ ทําใหเขารูสึกไมมั่นใจ มีปมดอย เมื่อเขาติดตอสัมพันธกับผูอื่นเขาก็แสดงพฤติกรรมที่
ขาดความมั่นใจ โงเขลา ไมกลาคิด หรือตัดสินใจ ตรงกันขามสันติสุขที่เคยไดรับการยกยองชมเชยจากพอแมและ
บุคคลรอบขางวาเขาเปนคนเกง กลาหายและเปนคนดี สันติสุขจึงรับรูวาตนเอง เกง กลาหาญ และเปนคนดี
สันติสุขจึงรับรูวาเขาเปนคนดี ทําใหเขารูสึกภาคภูมิใจเวลาคบหาสมาคมกับผูอื่นทําใหเขากลาแสดงออก มีความ
เชื่อมั่น หยิ่งยะโสในบางครั้งและไมคอยสนใจความรูสึกของผูอื่น พฤติกรรมเชนนี้มีผลตอมนุษยสัมพันธเปน
อยางยิ่ง
ประโยชนของการนําทฤษฎีมนุษยนิยมไปใชในการสรางมนุษยสัมพันธคือ การตระหนักวามนุษยมีความ
ตองการ การสรางมนุษยสัมพันธจึงตองศึกษาความตองการเพื่อใหเขาใจ ยอมรับ และเห็นใจผูอื่น และที่สําคัญคือ
จะตองสนนองความตองการของผูอื่น ตลอดจนตองตระหนักถึงการรับรูของบุคคลแตละคนดวยวามีผลตอการ
สรางมนุษยสัมพันธเปนอยางยิ่ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalylic theory)
ผูพัฒนาทฤษฎีนี้คือ ฟรอยด(Freud, 1954) จิตแพทยชาวออสเตรียไดสรุปจากการศึกษาคนไขโรคจิตวา
พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงกระตุนที่เกิดจากภายใน ซึ่งเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัญชาตญาณ สัญชาตญาณ
ดังกลาวมี 2 ชนิด คือ สัญชาตญาณทางเพศ ซึ่งผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาเพื่อใหมีชีวิตรอด
และสัญชาตญาณความกาวราวเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะกาวราว ทําลาย ซึ่ง
แสดงออกได 2 ลักษณะ คือ กาวราวตนเอง และกาวราวผูอื่น
นอกจากพฤติกรรมจะเกิดจากสัญชาตญาณดังกลาว ซึ่งแอบแฝงอยูในจิตที่เรียกวา จิตไรสํานึกแลว
พฤติกรรมจะเกิดจากระบบของจิตที่มี 3 ระบบ คือ อิด(id) อีโก(ego) และซุปเปอรอีโก(superego) พฤติกรรม
สวนใหญเกิดจากการทํางานประสานกันระหวาง อิด อีโก และซุปเปอรอีโก มีพฤติกรรมบางพฤติกรรมเทานั้นที่
เกิดจากจิตระบบใดระบบหนึ่งในสามระบบ ดังตัวอยาง
พฤติกรรมที่เกิดจากอิด คือ พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองความพอใจของตนเองฝายเดียวโดยมิได
คํานึงความรูสึกของผูอื่น เมื่อบุคคลตองการกระทําสิ่งใดก็จะลงมือทําทันทีโดยไมไตรตรอง การกระทําจึงไมเปน
ที่ยอมรับของสังคม แตหากทําไมไดก็จะเกิดความเคียด ทางออกที่ดีที่สุดคือใชกลไกการปองกันตนเองที่เรียกวา
“การทดเทิด” (sublimation) คือ แสดงพฤติกรรมที่ดีแทนพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ เชน ฝกเปนนักมวยที่มี
ชื่อเสียงแทนพฤติกรรมกาวราวเกเร หรือความกดดันทางเพศได
พฤติกรรมที่เกิดจากอีโก คือพฤติกรรมที่เปนไปตามหลักเหตุผลและความเปนจริง อีโกเปนระบบที่
ควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปตามหลักแหงความเปนจริง เชน นายแดงอยากฟงเพลงเสียงดัง เขาจะไมเปดใหเสียง
ดังเพราะจะทําใหคนอื่นเดือดรอนแตเขาจะคิดหาเหตุผล วาทําอยางไรจึงจะสนองความตองการได
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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พฤติกรรมที่เกิดจากอีโก คือพฤติกรรมที่เปนไปตามหลักเหตุผลและความเปนจริง อีโกเปนระบบที่
ควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปตามหลักแหงความเปนจริง เชน นายแดงอยากฟงเพลงเสียงดัง เขาจะไมเปดใหเสียง
ดังเพราะจะทําใหคนอื่นเดือดรอนแตเขาจะคิดหาเหตุผล วาทําอยางไรจึงจะสนองความตองการได
พฤติกรรมที่เกิดจากซุปเปอรอโี ก ซุปเปอรอีโกเปนสวนของคุณธรรมคนที่มีซุปเปอรอีโกสูงจึงเปนคนที่มี
คุณธรรมและรับผิดชอบสูง
บุคคลที่มีพฤติกรรมเหมาะสมคือ ผูที่มี อิด อีโก และซุปเปอรอีโก ทํางานประสานสอดคลองกัน โดยมี
อีโกเปนตัวควบคุมใหเปนไปตามหลักความจริงถาอีโกออนแอจะทําใหบุคคลแกปญหาไมได เกิดความวิตกกังวล
และหันไปใชกลวิธีปองกันตนเองเพื่อใหคลายความวิตกกังวล เชน การหาเหตุผลเขาขางตนเองหรือการปฏิเสธ
ความจริง เปนตน ดังจะเห็นไดจากผูหญิงคนหนึ่งเปนคนมีความเกรงใจสูง เธอใหเพื่อนยืมเงินไปทําธุรกิจบาน
จัดสรรโดยเพื่อนสัญญาวาจะนํามาใชคืนเมื่อขายบานหมด แตเมื่อขายบานหมดเพื่อนคนนั้นก็หายตัวไป เธอรูสึก
เครี ย ดขึ้ น มาเมื่ อ มี ค นมาบอกกั บ เธอว า “เธอถู ก เขาโกง” เธอจะปฏิ เ สธทั น ที ว า “ไม จ ริ ง เธอไม ไ ด ถู ก โกง”
ภาวการณเชนนี้ทําใหเกิดภาวะสมดุลในจิตใจได
ในปจจุบันมีคนจํานวนมากที่ใชกลวิธีปองกันตนเองเมื่ออีโกหยอนสมรรถภาพ กลวิธีปองกันตนเองที่ใช
กันมาก ไดแก
1. การหาเหตุผลเขาขางตนเอง เชน สอบเขาเรียนแพทยไมไดก็พูดวาเปนหมอไมดีหรอกเหนื่อย ชีวิตไม
รื่นรมย เปนตน
2. การกลาวโทษผูอื่น
3. การชดเชย เชน การเลนกีฬาใหเกงชดเชยการเรียนไมเกง
4. การแสดงปฏิกิริยากลบเกลื่อน เปนการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกันขามกับความเปนจริง
5. การแสดงความกาวราว
6. การเก็บกด คือการเก็บความทุกข ความผิดหวังเอาไวในจิตใตสํานึกจนทําใหเกิดความวิตกกังวลและ
ความเครียด
7. การปฏิเสธความจริง ดังตัวอยางที่กลาวมาแลว
8. การถอยกลับไปเปนเด็ก เชน รองไหเมื่อสอบตก
9. การถอยหนี เปนการปรับตัวโดยการหนีปญหาไปชั่วขณะ ทั้งนี้เพื่อใหเหตุการณคลี่คลาย เชน การ
สูบบุหรี่ ดื่มเหลา เปนตน
10. การลืม การลืมไปวาสิ่งเลวรายนั้นไดเกิดขึ้นจริง
การที่บุคคลใหกลวิธีปองกันตนเองแตละวิธีนั้นทําใหบุคคลลดความเครียดและเกิดความสบายใจ กลวิธี
ปองกันตนเองบางวิธีก็มีประโยชน เชน การหาเหตุผลเขาขางตนเอง การลืม แตบางวิธีก็ทําลายสัมพันธภาพกับ
ผูอื่น เชน การกลาวโทษผูอื่น การแสดงความกาวราวตอผูอื่น เปนตน การศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะหจึงทําใหเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษย ทําใหเกิดการยอมรับและใหอภัยผูอื่นได
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การศึกษาจากประวัติและผลงานของบุคคล
การติดตอสัมพันธเปนเรื่องของพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษยยอมมีสาเหตุ (Behavior is caused) การ
ที่มนุษยมีพฤติกรรมไมเหมือนกันก็เกิดจากสาเหตุที่ไมเหมือนกัน ไดแก พันธุกรรม ลักษณะทางสรีระ ลําดับการ
เกิดประสบการณและสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรศึกษาประวัติของบุคคลในเรื่องตอไปนี้คือ
1. พอแมและบรรพบุรุษ ลักษณะบางอยางบุคคลไดรับการถายทอดมาจากพอแม และบรรพบุรุษ เชน
โครงสรางของรางกาย สีผิว สีผม สีตา ระดับสติปญญา โรคบางชนิด เชน ตาบอดสี โรคฮีโมฟเลีย ลักษณะ
หัวลาน เปนตน การศึกษาประวัติในเรื่องนี้แมวาจะเกี่ยวของกับอินทรียที่มีผลตอมนุษยสัมพันธโดยทั่ว ๆ ไปนอย
ที่สุด แตก็ใหประโยชนแกหญิงชายที่คิดจะแตงงานกัน ถาหญิงสาวคนใดทราบวาชายหนุมที่ตนรักมีประวัติการ
เปนโรคฮีโมฟเลียก็ตองตัดสินใจไดวาควรจะแตงงานกับเขาหรือไม
2. ลักษณะทางสรีระและสุขภาพจิต ไดกลาวถึงรายละเอียดในเรื่องการศึกษาบุคคลดวยหลักวิชาทาง
วิทยาศาสตรการแพทยแลววาความพิการทางกายสมอง และสุขภาพจิตยอมมีผลทําใหพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติ
3. ลําดับที่การเกิด ลําดับที่การเกิด เชน การเปนลูกคนหัวป คนกลาง คนสุดทอง และลูกคนเดียว
บุคคลเหลานี้ยอมมีพฤติกรรมตางกันและมีผลในการปรับตัว ดังนี้
3.1 ลูกคนหัวป การเปนลูกคนแรกยอมไดรับความรักอยูในระยะหนึ่งกอนจะมีนองคนใหม
จากการศึกษามาพบวาลูกคนหัวปมีความอิจฉานอง รูจักควบคุมอารมณ มีความเปนผูใหญมีความรับผิดชอบสูง
เพราะตองรับภาระในบานมากกวาลูกคนอื่น ๆ
3.2 ลูกคนกลาง ไมวาจะเปนคนกลางในจํานวนพี่นอง 3 คน หรือ 5 คน ลูกคนกลางเพศ
เดียวกันมักจะไดรับความรักความในใจจากพอแมนอยกวาลูกคนอื่น ๆ สวนใหญพอแมจะมอบความรับผิดชอบให
ลูกคนหัวป และใหความรักความสนใจลูกคนสุดทอง ลูกคนกลางบางคนอาจจะเปนคนที่อิจฉา กาวราว เรียกรอง
ความสนใจหรือชอบคําสรรเสริญเยินยอ
3.3 ลูกคนสุดทอง คนที่เปนลูกคนสุดทองจะไดรับความรักจากพอแมในระดับสูง จะเติบโต
ขึ้นมาเปนคนที่มีความมั่นใจ แตไมคอยมีความรับผิดชอบเพราะพอแมรักและตามใจ และอาจมีปญหาในการ
ปรับตัวเพราะถูกพี่ ๆ อิจฉาที่พอแมทุมเทความรักใหลูกคนสุดทองมากเกินไป จึงถูกแกลงอยูเสมอ ลูกคนสุดทอง
อาจจะเปนคนขี้กลัว วิตกกังวล กาวราว ลูกคนสุดทองที่พอแมใหการปกปองคุมครองมากเกินไปจะกลายเปนคน
ที่ชวยตัวเองไมได
3.4 ลูกคนเดียว มักจะไดรับความรักจากพอแมและบุคคลรอบขางมากเกินไปทําใหรูสึกวาตน
เปนคนสําคัญที่สุดในบาน จึงสําคัญตนผิดวาตนตองดีกวาคนอื่น ตองการอะไรก็ไดตามที่ตองการ มักจะเรียกรอง
ความรักและสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ ลูกคนเดียวมักจะเอาแตใจตนเอง วิตกกังวล เจาอารมณ ปรับตัวยาก
4. ประสบการณและสิ่งแวดลอม ประสบการณและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของบุคคลเปนอยางยิ่ง ประสบการณและสิ่งแวดลอมดังกลาว ไดแก
4.1 สภาพครอบครัว สภาพครอบครัวหมายถึงการอยูรวมกันหรือการแยกกันอยูของพอแม จาก
ผลการวิจัยจํานวนมากพบวา การแยกกันอยูของพอแมมีผลตอพฤติกรรมของเด็กเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะเด็กที่ขาด
พอจะพัฒนาเปนคนที่กาวราว แสดงบทบาทไมเหมาะสม เปนตน
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4.2 ความสัมพันธระหวางพอแม ถาพอแมมีความสัมพันธที่ดีตอกันจะทําใหเด็กเติบโตเปน
ผูใหญที่มีความมั่นใจ กลาหาญ มองโลกในแงดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี ตรงกันขามถาพอแมมีความขัดแยง ทะเลาะ
เบาะแวงกันจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่กาวราว มีปญหาในการปรับตัว มักจะประพฤติผิดกฎอยูเสมอทั้งนี้
เพราะการทะเลาะทําใหพอแมมีความเครียด ซึ่งบาร็อนและเอิรลส (Baron and Earis, 1984:23-33) ศึกษาพบวา
ความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธที่ไมดีทําใหพอแมฝกวินัยลูกไมเหมาะสม เชน ลงโทษรุนแรง ทําใหเด็ก
เติบโตเปนผูใหญที่กาวราว
4.3 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพอแม ถาพอแมมีฐานะร่ํารวย มีการศึกษาดีเด็กก็จะ
มีความรูสึกภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ ในบางครั้งเด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่หยิ่งยโส ดูถูกผูอื่นที่ดอยกวาได สวน
พอแมที่มี่ฐานะยากจนยอมสงผลใหเด็กมีปมดอย ขาดความมั่นใจในตนเอง หรืออิจฉาริษยาผูอื่นได
4.4 การอบรมเลี้ยงดู การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกันทําใหบุคคลที่มีบุคลิกภาพตางกัน เชน การ
อบรมเลี้ยงดูที่พอแมใชอํานาจควบคุม เขมงวด กวดขันลงโทษ จะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ดื้อดึง กาวราว
ตอตาน (Coville, Costello and Fabial 1960: 69) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจจะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่เอา
แตใจตัว ไมเชื่อฟง กาวราว ประมาทเลินเลอ รักอิสระและเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป สวนการอบรมเลี้ยงดู
แบบปลอยปละละเลยจะทําใหบุคคลมองโลกในแงราย มีอาการทางประสาท มีความโหดรายและมีแนวโนมเปน
อาชญากรในระดับสูง (Glueck and Glueck, 1964 : 126-130)
4.5 ประสบการณดานวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณีตางกันยอมทําใหบุคคล
มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมตางกัน เชน การแตงกาย การเคารพผูใหญ เปนตน
4.6
ความสําเร็จและความลมเหลว คนที่ไดรับประสบการณแหงความสําเร็จยอมมีความ
ภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในตนเอง ปรับตัวไดดี มีอารมณแจมใสตรงกันขามกับคนที่ไดรับความลมเหลวตลอดเวลา
ยอมหมดกําลังใจ ทอแท การแสดงออกไมเหมาะสม หงุดหงิด อารมณเสียเปนนิจ
4.7 การยอมรับของสังคม สังคมในที่นี้ครอบคลุมตั้งแตสังคมในครอบครัว โรงเรียน องคการ
และสังคมทั่ว ๆ ไป ถาบุคคลใดไดรับการยอมรับและการยกยองชมเชยจากพอแม เพื่อน ครู ผูบริหาร เพื่อน
รวมงาน และบุคคลในสังคมทั่ว ๆ ไป จะทําใหมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ มีความสุข มีพฤติกรรมทางสังคมที่
เหมาะสม แตบุคคลใดไมไดรับการยอมรับจากบุคคลในสังคมดังกลาวก็จะมีปญหาในการปรับตัวเปนอยางมาก
การศึกษาประวัติของบุคคลจะทําใหเขาใจพฤติกรรมของบุคคลอันเปนพื้นฐานในการยอมรับ เห็นใจ
และใหอ ภัย นอกจากนี้ยั งตอ งศึกษาผลงานของเขาเพื่ อจะไดใ ชเป นแนวทางในการจูงใจ เพราะผลงานเป น
ความสามารถ เปนจุดเดนที่ควรนํามากลาวเปนอยางยิ่ง เชน ผลงานดานการแตงกลอน บทละคร งานประดิษฐ
คิดคน หรือผลงานดานการเปนนักกีฬา เปนตน การกลาวถึงผลงานที่นับวาเปนความสําเร็จของคูสนทนายอม
กอใหเกิดความพอใจแกคูสนทนาได

ศึกษาบุคคลจากการทํางานรวมกัน
การศึกษาบุคคลจากการทํางานรวมกันเปนการศึกษาบุคลิกภาพซึ่งกันและกัน แตละคนจะเรียนรูนิสัยใจ
คอโดยไมไดตั้งใจ พฤติกรรมที่แสดงออกก็เปนไปโดยไมรูตัว ไมไดเสแสรงทําใหไดขอมูลที่แทจริง เชื่อถือได
เพราะการทํางานรวมกันนั้นตองอยูรวมกันเปนเวลานาน นานพอที่จะมองเห็นความคงที่ของพฤติกรรม การศึกษา
พฤติ ก รรมจึ ง ได จ ากการสั ง เกต และการซั ก ถามกั น โดยตรงบางครั้ ง จะได จ ากการบอกเล า ของผู อื่ น ฉะนั้ น
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พฤติกรรมบางอยางที่ไมอาจหาไดจากแบบสอบถามเพราะเจาตัวปดบัง ก็จะไดจากการสังเกตเห็น เชน พฤติกรรม
กาวราว อิจฉาริษยา เจาอารมณ โกหก เห็นแกตัว สําหรับความรูสึกนึกคิดบางอยางที่ไมอาจทราบไดก็อาศัยการ
พูดคุย ซักถาม ตัวอยางเชน “ธัชชัย รูสึกสงสัยวาทําไมกรกฎจึงแสดงทาทีปงชาทุกครั้งที่เขาพูดกับละอองดาว”
เขาจึงถามกรกฎเพื่อทราบความจริง สิ่งสําคัญคือการไดมีเวลาศึกษาตอเนื่องกันตลอดเวลาอันยาวนาน ไดมีโอกาส
สังเกตพฤติกรรม ซักถามทางตรงและทางออม ทําใหแตละคนรูจักกันดีขึ้น

สรุปทายบท
ในการสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ นั้ น มี สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การรู จั ก และเข า ใจตนเองด ว ยการศึ ก ษาตนเองใน
ขณะเดียวกันก็ตองศึกษาเพื่อใหเขาใจผูอื่น การศึกษาตนเองและผูอื่นอยูบนพื้นฐานที่วา “มนุษยมีความคลายคลึง
กัน” ซึ่งมีหลายแนวทางและหลายวิธี ดังนี้คือ 1)การศึกษาดวยวิธีธรรมชาติ ไดแก การสังเกตพฤติกรรมโดยทั่ว ๆ
ไป สังเกตบุคลิกภาพโดยสวนรวมและเจตนารมณในการแสดงพฤติกรรม 2)การศึกษาบุคคลดวยหลักวิชาทาง
วิทยาศาสตรการแพทย คือ การใชเครื่องมือทางการแพทยตรวจดูสรีระภายใน ไดแก สมอง ระบบประสาท การ
ผลิตฮอรโมนของตอมตาง ๆ เพื่อจะไดเขาใจสาเหตุบางประการของพฤติกรรม 3)การศึกษาบุคคลดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก การวัดและประเมินพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน ดวยการสังเกต สัมภาษณ ใช
แบบสอบถามและแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อใหทราบพฤติกรรมและบุคลิกภาพบางประการ 4)การศึกษา
บุคคลดวยการใชทฤษฎีทางจิตวิทยา ไดแก การศึกษาดวยทฤษฎีหนาตางโจฮารี่ทําใหทราบวาบุคคลมีพฤติกรรม 4
แบบ คื อ เป ด เผย จุด บอด ซ อ นเร น และมื ด มน คนที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ ดี ต อ งมี พฤติ ก รรมส ว นเป ด เผยมาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนั้นยอมมีผลกระทบตอบุคคลอื่นทั้งสิ้น การที่บุคคลไดรับผลกระทบจากพฤติกรรม
เหลานี้มาตั้งแตเปนเด็กทําใหกลายเปนทัศนคติตอตนเองและผูอื่น 4 แบบ คือ ฉันเลวแตคุณดี ฉันดีแตคุณเลว ฉัน
เลวคุณก็เลวดวย ฉันดีคุณก็ดีดวย

คําถามทายบทที่ 4
1. จงบอกวิธีการศึกษาบุคคลตามที่ทราบ
2. จงอธิบายวิธีการศึกษาบุคคลดวยวิธีธรรมชาติ
3. ผลที่ไดจากการศึกษาบุคคลดวยหลักวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยมีประโยชนตอการสรางมนุษยสัมพันธ
อยางไร
4. จงอธิบายวิธีการศึกษาบุคคลดวยวิธีทางวิทยาศาสตรแตละวิธี และบอกประโยชนที่เกี่ยวของกับการสรางมนุษย
สัมพันธ
5. จงเปรียบเทียบบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลจากการศึกษาดวยทฤษฎีจิตวิทยาตาง ๆ
6. การศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลทําใหรูจักบุคคลแงไหนบาง
7. การทํางานรวมกันมีประโยชนในการสรางมนุษยสัมพันธอยางไร
8. การศึกษาบุคคลดวยวิธีใดมีประโยชนในการสรางมนุษยสัมพันธมากที่สุด
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บทที่ 5
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ สงเสริมมนุษยสัมพันธ

ความหมายของบุคลิกภาพ
คําวา บุคลิกภาพ ตรงกับคําวาภาษาอังกฤษวา PERSONALITY หรือ PERSONALSTYLE เปนคําที่
อธิบายถึงลักษณะเฉพาะทางดานพฤติกรรม ดานคุณลักษณะรวม ๆ ของบุคคลแตละคนซึ่งเปนสิ่งที่มีความซับซอน
และแตกตางกัน ลุสเซีย (Lussier) ใหความหมายไววา บุคลิกภาพคือลักษณะเฉพาะที่คอนขางมั่นคงถาวร ซึ่งชวย
ในการอธิบายและคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลแตละคน ในแงของนักจิตวิทยาไดใหความหมายของคํานี้ไววา
หมายถึงกระสวนแหงการรวมหนวยของรูปรางลักษณะและพฤติกรรมที่เปนเครื่องสอนิสัยและอุปนิสัยของคน
โดยสรุปแลวกลาวไดวา บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะรวมของบุคคลแตละคนที่มีความเฉพาะเปนของ
ตนเอง เป น สิ่ ง ซึ่ ง แสดงออกให ผู อื่ น รั บ รู ไ ด โดยรวมไปถึ ง รู ป ร า งหน า ตา ลั ก ษณะท า ทางการแต ง กาย การ
แสดงออกทางพฤติกรรมทั้งที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน เชน การพูด การกระทําตาง ๆ และสิ่งทีไมสามารถจะ
เห็นไดอยางชัดเจน เชน การคิด การตัดสินใจ เปนตน
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ประเภทของบุคลิกภาพ
การแบงประเภทของบุคลิกภาพของสุลเซีย
การจําแนกประเภทของบุคลิกภาพถาพิจารณาในเชิงจิตวิทยา สามารถจําแนกไดแตกตางกันหลายแบบ
บุค คลแต ล ะคนอาจมี ลั ก ษณะสุ ด โด ง ตามแบบใดแบบหนึ่ง หรื อ อยู ร ะหว า งกลางของแต ล ะแบบก็ ไ ด ลุ ส เซี ย
(Lussier) ไดสรุปประเภทของบุคลิกภาพออกเปน 5 แบบ ดังนี้
1) แบบ A กับ แบบ B(Type A, Type B)
บุคลิกภาพแบบ A
คือคุณลักษณะของบุคคลที่เคลื่อนไหวเร็ว มีความขยันขันแข็งจริงจัง
ตระหนักถึงความสําคัญของเวลา ชอบการแขงขัน มีความอดทน และรับผิดชอบแตงาน สวนบุคลิกภาพแบบ B
คือคุณลักษณะของบุคคลที่ตรงกันขามกับแบบ A คือขาดความกระตือรือรน เฉื่อยชา ไมสนใจงาน เปนตน
2) พวกใชความรูสึกกับพวกใชความคิด (Feeling, Thinking)
พวกใชความรูสึก (Feeling-Type) คือบุคลิกของผูที่ตระหนักถึงความสําคัญของผูอื่น เปนพวกที่
รักสงบ หวั่นเกรงตออารมณและความรูสึกของผูอื่น ไมชอบพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไมดี เปนผูที่มีความอดทน
สูง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป สวนพวกที่ใชความคิด (Thinking – Type) คือบุคลิกของผูที่ถือเอา
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของตนเป น เกณฑ ไม ต ระหนั ก ถึ ง อารมณ แ ละความรู สึ ก ของผู อื่ น เป น พวกที่ ช อบการ
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล มีจิตใจมั่นคง เขมแข็งและกลาที่จะตําหนิติเตียนผูอื่น เปนผูที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู
ที่ชอบใชความคิดมีเหตุมีผลแตจะมีความสัมพันธที่ไมดีกับผูที่ชอบใชอารมณความรูสึก
3) พวกชอบทํากับพวกชอบสังเกต (Doing, Observing)
บุ ค ลิ ก ของพวกชอบทํ า (Doing) คื อ บุ ค คลที่ ช อบมี กิ จ กรรมอยู เ สมอ ไม ช อบการอยู นิ่ ง เฉย
ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ และชอบการแสดงออก สวนพวกที่ชอบสังเกต(Observing) เปนพวกที่ชอบ
อยูเฉย ไมชอบการแสดงออกหรือการมีกิจกรรมใด ๆ
4) พวกชอบแสดงตัวกับพวกชอบเก็บตัว (Extroverted, Introverted)
การแบงแบบนี้มาจากแนวคิดทางดานจิตวิทยาของ จุงเกียน(Jungian) โดยไดแบงบุคลิกภาพของ
คนออกเปน 2 พวก คือ พวกชอบแสดงตัว (Extroverted) มีบุคลิกลักษณะที่ชอบทําตัวเดนเหนือคนอื่น ตองการ
ครอบงํา และมักจะแสดงความกาวราวอยูบอย ๆ สวนอีกพวกหนึ่งคือพวกชอบเก็บตัว (Introverted) คือบุคคลที่ขี้
อาย ไมกลาแสดงออกและชอบเก็บตัวเปนนักคิดนักฝน เก็บอารมณและความรูสึกตาง ๆ ไดดี
5) พวกความรูสึกไวกับพวกชอบใครครวญ (Sensation Intuitive)
พวกความรูสึกไว (Sensation – Type) คือ บุคลิกของผูชอบปฏิบัติงานประจําที่มีแนวปฏิบัติ
ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน เปนผูที่มีความอดทน และทํางานประจําไดดี
สวนพวกชอบใครครวญ (Intuitive – Type) คือ ผูที่ไมชอบการปฏิบัติงานที่ซ้ําซากจําเจ ขาดความอดทน ชอบงานที่
ทาทาย และแกปญหา การทํางานมักขามขั้นตอนเพื่อหาขอมูลสรุปที่รวดเร็ว
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การแบงประเภทของบุคลิกภาพตามแนวของสปรังเกอร
สปรังเกอร (Spranger) ไดแบงบุคลิกภาพของคนออกเปน 6 แบบ ดังนี้
1) พวกยึดทฤษฎี เปนพวกที่ทําอะไรดวยเหตุผล มีหลักการและระเบียบแบบแผน
2) พวกคิดเล็กคิดนอย เปนพวกที่ยึดถือความถูกตอง ความมั่นคง และความมัธยัสถในดานการเงินเปน
หลักในการดํารงชีวิตและการประกอบ
3) พวกนิยมการเมือง เปนพวกนิยมในอํานาจ ชอบแสวงหาอํานาจ พรอมที่จะกระทําและเสียสละทุก
อยางเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
4) พวกมีศิลปะ เปนที่ถือเอาความงดงามเรียบรอยเปนอุดมคติสูงสุดในการประกอบการงาน ถือเอาความ
สวยงามเรียบรอยของงานเปนหลักมากกวาการคํานึงถือประโยชน
5) พวกนิยมสังคม เปนพวกที่ชอบมีสวนรวม ชอบเขาสังคม ชอบอยูในแหลงเจริญ เชน ในเมือง ชอบ
ใชชีวิตในสังคม
6) พวกเครงศาสนา เปนพวกที่ยึดมั่นในคําสอนทางศาสนา ถือปฏิบัติอยางเครงครัดเมื่อมีปญหาจะเขาวัด
หรือพึ่งพานักบวช

การพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของคนเรามีทั้งสวนที่สามารถควบคุมไดและควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยากในสวนที่ควบคุม
ไดเมื่อเราทราบขอบกพรอง เราก็ควรที่จะปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมตอไป
บุคลิกภาพที่ควบคุมไมไดหรือควบคุมยาก ไดแก
1) สิ่งที่มีมาแตกําเนิด เปนสิ่งที่ไดรับจากบรรพบุรุษ บิดามารดา ปูยาตายาย เชน ลักษณะสีผิว รูปราง
หนาตา ระดับสติปญญา เปนตน
2) บุคลิกลักษณะที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแตเยาววัย การเลี้ยงดูในชวงตนของชีวิตมีความสําคัญมาก
ตอการปลูกฝงบุคลิกภาพ ลักษณะทาทาง ตลอดจนอุปนิสัย ถูกปลูกฝงตั้งแตเปนเด็กและเมื่อโตขึ้นจะแกไขยาก
เขาทํานองที่วา “ไมออนดัดงายไมแกดัดยาก”
3) ลักษณะทางสังขาร เชน ความสูงต่ํา ความผิดแผกทางรูปรางที่มีมาตั้งแตเกิด หรือเกิดขึ้นภายหลัง
เชน หลังโกง ศีรษะลาน เปนตน
4) จารีตประเพณีและสังคม สิ่งที่ถือปฏิบัติกันในทองถิ่น ในชุมชนและสังคมที่อยูอาศัยยอมมีผลตอ
บุคลิกของคนในสังคมนั้น ซึ่งรวมไปถึงอิทธิพลของการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
บุคลิกภาพที่ควบคุมได ไดแก
1)
การแตงกาย ในยุคปจจุบันการแตงกายสามารถปรับปรุงและพัฒนาไดมาก คนที่รูจักแตงกาย
เหมาะสมกับรูปรางหนาตาของตนเองและเหมาะสมกับสถานการณ หรือแตงตัวไดถูกกาลเทศะยอมชวยสงเสริม
ทางดานบุคลิกภาพไดมาก เชน คนที่มีรูปรางผอมควรเลือกใสเสื้อผาที่ทําใหดูอวนขึ้น คนเตี้ยอาจเลือกใสรองเทา
สนสูง เปนตน
2) อิริยาบถและกิริยาทาทาง การเดิน การนั่ง การเคลื่อนไหวรางกาย ทวงทาตาง ๆ สามารถปรับปรุง
แกไขได สังคมไทยใหความสําคัญกับกิริยาทาทางอยูมากโดยเฉพาะ สตรี
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3) ถอยคําวาจา การพูดมีความสําคัญตอคนเรามาก การพูดที่ดียอมนําเสนหมาสูตัวผูพูดทําใหมีคนรักใคร
ชอบพอ ในทางกลับกันคําพูดก็สามารถทําลายสัมพันธภาพระหวางคนเราไดอยางงายดาย ปจจุบันมีสถานฝกพูดที่
จะชวยปรับปรุงแกไขบุคลิกภาพอยูหลายแหงเพื่อใหผูสนใจที่จะพัฒนาดานการพูดไดรับการฝกที่ถูกตอง
4) มารยาทและความประพฤติ การมีมารยาทเรียบรอยถูกกาลเทศะ มีความประพฤติเหมาะสมอยูใน
ศีลธรรมอันดี ประพฤติปฏิบัติตนตามทํานองคลองธรรมยอมสงเสริมใหเปนผูมีบุคลิกที่ดี เปนที่นิยมชมชอบของผู
พบเห็น สิ่งตาง ๆ เหลานี้สามารถฝกและพัฒนาได
แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในการพัฒนาบุคลิกภาพอาจจําแนกออกเปน 6 ดาน คือ งามกาย งามอาภรณ งามกิริยา งามวาจา งามใจ
และงามสติปญญา
1. งามกายหรือดานรางกาย เปนการพัฒนาปรับปรุงรูปรางใหมีสัดสวนเหมาะสมไมอวนหรือผอม
จนเกินไป มีน้ําหนักตัวและสวนสูงที่สัมพันธกัน (น้ําหนักตัวของชายที่พอเหมาะคือสวนสูง -105 สวนน้ําหนักตัว
ของหญิงคือ สวนสูง -110 ทั้งนี้เปนคาโดยประมาณ) นอกจากนี้ความแข็งแรงและการมีสุขภาพที่ดีปราศจาก
โรคภัยก็นับวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ขอเสนอแนะในการพัฒนาดานรางกาย
1) การรับประทานอาหาร ตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ถาอายุมากขึ้นควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภทคารโบไฮเดรตและไขมัน ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะทั้งนี้ขึ้นอยูกับการใชพลังงานของ
แตละคน และหลีกเลี่ยงอาหารที่เปนพิษตอรางกายหรืออาหารที่เกินความตองการ
2) การออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายทุกวันอยางนอยวันละ 30 นาที การออกกําลังกายสามารถทําได
ทั้งในรมและกลางแจง ควรฝกเลนกีฬาอยางใดอยางหนึ่งเปนประจํา เชน เทนนิส แบดมินตัน ทั้งนี้เพื่อจะไดออก
กําลังกายดวยความเพลิดเพลินและสม่ําเสมอ
3) การพักผอน ควรพักผอนใหพอเพียงโดยนอนวันละ 6-8 ชั่วโมง นอกจากนี้การรูจักพักผอนโดยการ
ฟงเพลง การทํางานอดิเรก การอานหนังสือ เปนตน
4) การักษารางกายใหสะอาดและแข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียน อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดอยู
เสมอ และพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพเปนระยะ ๆ
5) การไวทรงผม ทรงผมเปนสวนประกอบสําคัญที่ชวยสงเสริมบุคลิกภาพ เชน คนสูงควรไวผมใหยาว
เล็กนอยเพื่อใหสมดุลกับความสูง ถาเปนคนเตี้ยไมควรไวผมยาว เพราะจะทําใหดูเตี้ยยิ่งขึ้น เปนตน
นอกจากนี้ควรดูแลรักษาสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับรางกาย เชน ผิวหนัง ควรรักษาใหสะอาด หนวดเครา
ควรโกนใหเรียบรอย ในปจจุบันนี้มีการใชการศัลยกรรมตบแตงเขามาชวยพัฒนาบุคลิกภาพทางดานรางกาย แตถา
สามารถดูแลรางกายใหเปนไปตามธรรมชาติจะดีที่สุด
2. งามอาภรณหรือดานเครื่องแตงกาย การแตงกายนั้นมีสวนสําคัญตอการสงเสริมบุคลิก ภาพของคนเรา
มาก ดังคํากลาวที่วา “ไกงามเพราะขน คนงานเพราะแตง” ดังนั้นจึงควรรูจักแตงกายใหเหมาะสมทั้งดานเสื้อผา
และเครื่องประดับตาง ๆ
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาดานเครื่องแตงกาย
ในการแตงกายขอใหยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ความเหมาะสม การแตงกายตองดูวาจะไปงานอะไร หรืออยูในสถานการณใด การเลือกแบบของ
เสื้อผา สีสัน รูปทรง ตองใหถูกกาลเทศะและเหมาะกับรูปรางของผูสวมใส เชน คนที่รางกายผอมถาสวมใส
เสื้อผาสีออน ๆ จะทําใหดูตัวใหญขึ้น คนสูงไมควรใสเสื้อผาที่เปนทางตรงควรเปนลายขวางจะดูเหมาะสมกวา คน
ที่รูปรางเตี้ยควรเลือกรองเทาที่สนสูง ซึ่งจะชวยใหดูสูงขึ้นได เปนตน
2) ความเรียบรอย เสื้อผาควรรีดใหเรียบรอย ไมปลอยใหมีรอยขาดวิ่น กระดุมมีไมครบ หรือปลอยให
เสื้อผาที่ใสขางในโผลหรือแลบออกมาขางนอก ถาหากใชเครื่องประดับควรติดใหเรียบรอย
3) ความสะอาด ตองดูแลรักษาเสื้อผาและเครื่องแตงกายใหสะอาด รองเทาควรขัดอยูเสมอ ความสะอาด
จะชวยใหผูพบเห็นอยากเขาใกลและรูสึกสบายใจ ทําใหผูสวมใสดูนาเชื่อถือ
สําหรับสุภาพบุรุษการแตงกายอาจจะไมมีอะไรหยุมหยิมเหมือนสุภาพสตรี แตก็ควรคํานึงถึงความ
เหมาะสม ความเรียบรอย และความสะอาด เชนเดียวกัน การแตงกายที่ดีไมไดหมายความวาตองใสเสื้อผาหรือใส
เครื่องประดับที่มีราคาแพง คนที่มีรายไดไมสูงก็สามารถเลือกแตงกายใหเหมาะสมไดตามฐานะของตน
3. งามกิริยาหรือดานกิริยาทาทาง เปนการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกในดานตาง ๆ
เชน การเดิน การยืน การนั่ง มีคํากลาววา “สําเนียงสอภาษา กิริยาสื่อสกุล” ซึ่งหมายถึงวาเสียงที่พูดออกไปทํา
ใหรูวาเปนใครมาจากไหน สวนการแสดงออกหรือพฤติกรรมจะบอกใหรูวาคนนั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาจาก
ครอบครัวแบบใด แตกอนนั้นนิยมยกยองคนที่มีกิริยาเรียบรอยเหมาะสมวามีความเปนผูดี สุภาพสตรีควรระวัง
ทางดานกิริยาใหมากเพราะสังคมไทยยังใหความสําคัญทางดานนี้อยู
ขอเสนอแนะในการพัฒนาดานกิริยา
1) กิริยาที่พึงระวังได การยืน การเดิน การนั่ง การไอ การจาม การลวง การแคะ การเกา การหาว
การหัวเราะ การใชเสียง การถมน้ําลาย การแคะฟน การโดยสารรถประจําทาง
2) การพัฒนากิริยาแตละอยางตองคํานึงถึงมารยาทและขอปฏิบัติที่สังคมนั้นยอมรับ เชน ถาอยูตอหนา
ผูใหญควรทําตนอยางไร อยูกับหมูเพื่อนฝูงควรทําอยางไร ทั้งนี้ตองอาศัยการสังเกตและฝกปฏิบัติอยูเสมอ
4. งามวาจาหรือดานคําพูด สังคมไทยใหความสําคัญในเรื่องการพูดอยูมาก ดังจะเห็นไดจากคําพังเพย
หรือสุภาษิต เชน “ปากเปนเอกเลขเปนโท, พูดดีเปนศรีแกปาก, อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวาน
หูไมรูหาย” เปนตน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและรูจักใชคําพูดใหเหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณ
การพูดเปนศิลปะอยางหนึ่งที่เรียกวา “วาทศิลป” บางคนมีพรสวรรคทางการพูด พูดดีและพูดเกง หลาย
คนประสบความสําเร็จเพราะการพูด และหลายคนลมเหลวเพราะการพูด เชนเดียวกัน ปจจุบันนี้มีการสอนหรือ
การฝกพูดอยูทั่วไป ซึ่งผูสนใจสามารถศึกษาและพัฒนาไดหากมีความสนใจ การพูดที่ดีนั้นอาจยึดหลักงาย ๆ 4
ประการ คือ
1) มีสาระ
2) ไพเราะ ชวนฟง
3) ใชถอยคําสุภาพ ถูกกาลเทศะ
4) เราใจและชวนใหติดตาม
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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คําพูดของคนเรามีผลตอผูพูดอยางมาก หลายคนไดดีมีชื่อเสียงจากการพูดในทางตรงกันขามหลายคน
เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการพูดเชนกัน ดังนั้น กอนที่จะพูดอะไรควรคิดใหรอบคอบ “จงคิดทุกครั้งกอนที่จะพูด
แตจงอยาพูดทุกอยางที่คิด” คําเตือนในเรื่องการพูดที่ควรจดจําไวเตือนตนเองคือ “เมื่ออยูคนเดียวใหระวังความคิด
อยูกับมิตรใหระวังวาจา”
5. งามใจหรือดานจิตใจ หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่อยูภายใน พฤติกรรมของคนเรายอมเปนไปตาม
ความรูสึกของจิตใจ จิตใจที่ดีหรือการมีความคิดที่ดียอมสงผลใหคนเราประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี ทานพุทธทาส
ไดกลาวถึงลักษณะของจิตใจที่ดีไววาตองมีองคประกอบ 3 ประการ คือ
1) ตองเปนใจที่บริสุทธิ์สะอาด
2) ตองเปนใจที่ตั้งมั่น
3) ตองเปนใจที่วองไวตอหนาที่
การพัฒนาทางดานจิตใจ ควรเริ่มที่การเปนคนมีเหตุมีผล ตัดสินใจตามความเปนจริงไมใชอารมณอยู
เหนือเหตุผล การปฏิบัติตนตามคําสอนทางศาสนาจะชวยพัฒนาจิตใจไดดีที่สุด ดังนั้น เมื่อมีโอกาสจึงควรเรียนรู
และฝกปฏิบัติธรรมบางตามสมควร
6. งานสติปญญาหรือดานความคิด คนที่มีรูปรางหนาตาผิวพรรณดี วาจาไพเราะ แตงกายภูมิฐาน
กิริยามารยาทเรียบรอย และมีจิตใจงดงาม แตขาดความคิดขาดหลักการที่ถูกตองไมมีความรูรอบตัวหรือความรูใน
งานที่เกี่ยวของ ยอมไมเปนที่พึงปรารถนาในสังคมปจจุบันนางงามทั้งหลายในปจจุบันจะตองมีความสามารถ
ทางดานสติปญญามีความคิดเห็นและทันตอเหตุการณ
การพัฒนาทางดานสติปญญา สามารถทําไดตลอดเวลา เชน การรับฟงขาวสารการสนทนากับผูรู การ
อานหนังสือประเภทตาง ๆ เปนตน ดังนั้นผูที่รูจักใฝหาความรูและติดตามความกาวหนาของโลกและขาวสารของ
บานเมืองอยูเสมอ ยอมทําใหเปนผูมีสติปญญางดงาม

บุคลิกภาพของผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ในชีวิตของคนเราตองเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงมีความจําเปน วิจิตร อาวะกุล
ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่จะชวยเสริมสรางใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี ไวดังนี้
1) การมีทีทา มีทาทางที่ดี มีลักษณะการเขากับคน กิริยามารยาทเรียบรอย การพูดคุยสนุกสนาน ตลก
ขบขัน เบิกบาน ผูคบหามีความสบายใจ มีลักษณะโอภาปราศรัย
2) บุคลิก รูปรางหนาตา การแตงตัว การเคลื่อนไหว กิริยา ทาทาง การพูดจาเหมาะสมกับงาน
3) ความเปนเพื่อน สนิทสนมกลมเกลียวเปนเพื่อนไดงาย มีความเปนกันเอง
4) มีความออนนอม รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพ พูดจาออนนอมถอมตน
5) การมีนํ้าใจ ชวยเหลือ เต็มใจชวยเหลือผูอื่น ดวยกําลังกาย กําลังความคิด กําลังเงินในลักษณะ
เอื้อเฟอเผื่อแผ
6) การใหความรวมมือดี ใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่น เปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นไมเห็นแกตัว
เห็นแกประโยชนสวนรวม ใหความชวยเหลือเปนสําคัญ
7) การมีความกรุณา เอื้อเฟอ มีน้ําใจ โอบออมอารีแกผูไดรับความทุกขยาก กรุณาปรานีแกคนทั่วไป
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8) เปนคนมีประโยชน ชวยเหลือกิจการงานแกคนทั่วไปโดยมิไดหวังประโยชน อํานวยประโยชนแก
สังคม ไมวาจะเปนทางดานความคิด กําลังกายหรือกําลังทรัพย
9) มีการสรางสรรค หมายถึง มีความคิดและการกระทําที่สรางสรรค ไมใชความคิดที่คอยทําลายหรือ
กลั่นแกลง ถวงหรือหนวงเหนี่ยวความเจริญกาวหนาของผูอื่น
10) การมีอารมณดี การควบคุมและใชอารมณไดเหมาะสม
11) มีความกระตือรือรน คือมีชีวิตจิตใจ ไมเซื่องซึม หรือมึนชา ควรมีความเบิกบานแจมใส
12) มีความรับผิดชอบตอการงาน คําพูด คํามั่นสัญญา รักษาเวลา ทําใหเปนผูมีเกียรติและมีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตยสุจริต
13) มีความอดทน อดทนตอความเหน็ดเหนื่อย ตอความยากลําบาก อดทนตอกิริยาทาทาง การกระทํา
คําพูดที่ไมสบอารมณ หรือทําใหเราโกรธ
14) มีความขยันขันแข็ง ขยันตอการทํางาน ภาระหนาที่ มีความรับผิดชอบ ไมเปนคนเกลียดคราน ไม
เปนผูที่ทําใหภาพพจนและความนิยมเลื่อมใสเสียไป
15) มีความพยายามพากเพียรที่จะฝกฝน ฝกหัดคนใหมีคุณสมบัติทางมนุษยสัมพันธอยางไมทอถอย
พยายามปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ
16) มีปฏิภาณ โดยฝกปฏิภาณไหวพริบ ความแพรวพราวในการสรางบรรยากาศความสัมพันธกับผูอื่น
การพูดคุย การเสนอความเห็นปฏิภาณนี้สามารถเตรียมและฝกฝนได
นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ไดสรุปถึงบุคลิกลักษณะที่ดีของคนทั่วไป ไวดังนี้
1) ความราเริง แจมใส สดชื่น
2) ความประณีต เรียบรอย
3) ความเปนมิตร
4) ความพอใจในงาน
5) ความอยากชวยเหลือคนอื่น
6) ความไมเห็นแกตัว
7) ความมีอารมณขัน
8) ความรอบคอบ ระมัดระวัง ใครครวญ ไตรตรอง
9) ความมานะ อดทน จิตใจมั่นคง กระหายความรู
10) ความเปนผูมีจังหวะจะโคน ทําอะไรถูกตามเวลา สถานที่และสถานการณ

คุณลักษณะของผูมีบุคลิกภาพที่ดีในการทํางาน
1) แตงกายเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
2) วางตัวเหมาะสมกับฐานะ ตําแหนง และหนาที่ของตน
3) มีกิริยามารยาทเหมาะสมกับอาชีพ ตําแหนง ฐานะ และหนาที่ หลักสําคัญคือมีความสุภาพออนนอม
จริงใจ และใหเกียรติผูอื่น
4) มีวาจาไพเราะออนหวาน แสดงกิริยาทาทางประกอบการเจรจาอยางเหมาะสม รูจักใชสรรพนามตน
และแทนคูเจรจาดวยไดถูกตองตามฐานะ พูดคุยกับคนทั่วไปดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม
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5) แสดงความสามารถในหนาที่การงานใหปรากฏ และมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ
6) มีความกลาหาญในการกระทําที่ถูกตองทั้งดานการปฏิบัติและความคิด โดยยึดหลักของความถูกตอง
ยุติธรรม เหนือผลประโยชนสวนตัวและพวกพอง
7) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่นทั้งผูที่อยูในระดับเดียวกัน สูงกวา และต่ํากวา
8) เปนผูมีน้ําใจ ใหความชวยเหลือ เอื้อเฟอแกผูรวมงาน มีความเสียสละ อดทน ไมคิดเล็กคิดนอย
หรือเปนคนเห็นแกได
9) เปนผูมีวินัย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของหนวยงานอยางเครงครัด เปนผูมีวินัยในตนเอง
โดยสามารถควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกรอบของความถูกตอง ทั้งในเรื่องสวนตัวและในหนาที่การงาน
10) มีความซื่อสัตย สุจริต ไมเปนคนเห็นแกประโยชนสวนตนหรือพวกพอง ไมโกงกิน ไมทุจริต และ
ไมเปดโอกาสหรือสมรูรวมคิดกับผูอื่นใหมีการกระทําที่ทุจริต
นอกจากนี้ผูมีมนุษยสัมพันธในการทํางานนั้นควรจะมีลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค อันจะชวยในการ
ทํางานรวมกับคนอื่น ๆ ดังนี้
1) หนาตายิ้มแยมแจมใสในการติดตอสัมพันธกับผูอื่นอยูตลอดเวลา
2) เต็มใจทํางานรวมกับผูอื่น ไมหลบหนีสังคม
3) มีจิตใจกวางขวาง พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ๆ แมจะเปนเรื่อง
ของตนเอง
4) ยินดีเสียสละผลประโยชนหรือความสุขสวนตัวเพื่อผลงานสวนรวม
5) ชอบเรียนรูนิสัยใจคอของผูอื่น เชน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน หรือ
ผูใตบังคับบัญชา และพยายามนําความรูเหลานี้มาปฏิบัติในการติดตอสัมพันธ
กับคนเหลานี้ใหเปนผลดี
6) ยินดีเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานและหนวยงาน โดย
ถือวาเปนความสุขและพอใจที่จะไดรูจักคุนเคยกับเพื่อนรวมงานมากขึ้น
7) เสนอตัวเขาชวยเหลือการงานโดยไมคิดวาเปนการเสียเปรียบหรือเหนื่อยยาก
โดยไมจําเปน
8) ใหคําแนะนําชวยเหลือแกผทู ี่มีปญหาหรือตองการความชวยเหลือดวยความ
เต็มใจ
9) คบหาคนอื่น ๆ ดวยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจ ไมมีการถือเขาถือเราหรือ
เปรียบเทียบวาตนเองดีกวาคนอื่นในเรื่องการเงิน ความรู ครอบครัว ฯลฯ
10) แสดงน้ําใจแกเพื่อนรวมงานในวาระโอกาสตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน
การสงบัตรอวยพรในวาระตาง ๆ การไปรวมแสดงความยินดี เสนอการให
ความชวยเหลือ ฯลฯ
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สรุปทายบท
บุคลิกภาพมีสวนสําคัญมากตอการสงเสริมมนุษยสัมพันธ คนที่มีรูปรางหนาตาดียอมเปนที่พอใจของผู
พบเห็น เปนที่รักใครชอบพอของบุคคลทั่วไป คนที่มีหนาตายิ้มแยมแจมใสยอมนําความสุขความสบายใจมายังผู
ใกลชิด ทําใหอยากเขาใกล หรือคนที่มีสติปญญาเฉียบแหลม มีเหตุมีผล สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง
คลองแคลว ชัดเจนและสมเหตุสมผล ยอมทําใหไดรับการยอมรับและเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป สิ่งตาง ๆ เหลานี้
เปนองคประกอบที่สําคัญของบุคลิกภาพในยุคปจจุบันคนเราสามารถเรียนรูถึงบุคลิกภาพที่ดีและไมดีไดโดยงาย ถา
หากมีการยอมรับในขอบกพรองและพยายามปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นยอมจะเกิดประโยชนตอ
ตนเองและหนาที่การงานที่ทํา ดังนั้น จึงควรจะไดพิจารณาตนเองวามีอะไรบางที่ควรปรับปรุงแกไขและมีสิ่งใดที่
ควรพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อจะทําใหบุคลิกภาพนาเชื่อถือ และชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธที่ดีไดตอไป พึง
ระลึกไวเสมอวา ไมมีใครที่จะดีพรอมหรือสมบูรณไปทุกอยาง (Nobody is Perfect) บุคลิกภาพของคนเราก็
เชนเดียวกันยอมมีทั้งดีและไมดี แตถาหากเราทราบวาสวนใดที่ไมดีแลวพยายามปรับปรุงแกไขอยูเสมอแลว ยอม
เชื่อไดวาจะมีผลใหเราเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีไดตอไป
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บทที่ 6
การติดตอสื่อสารเพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธ

ความนํา
มนุษยเรานั้นสามารถเขาใจกันก็เนื่องจากมีการติดตอสื่อสาร การที่จะเขาใจกันไดถูกตองมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารซึ่งประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ แตละองคประกอบลวนแตมี
ความสําคัญ สังคมมนุษยในยุคปจจุบันสามารถสรางระบบและเครือขายของการติดตอสื่อสารไดอยางดียิ่ง ทําใหดู
เหมือนวาโลกที่เคยกวางใหญไพศาลในอดีตกลับเล็กลงจนแทบไมนาเชื่อ เพราะทุกวันนี้มนุษยทั่วโลกสามารถ
ติ ด ต อ กั น ได อ ย า งรวดเร็ ว คนดู เ หมื อ นว า โลกจะแคบลงหรื อ ที่ เ รี ย กว า ยุ ค โลกาภิ วั ฒ น (Globalization) ทั้ ง นี้
เนื่องจากความกาวหนาทางดานการติดสื่อสาร อยางไรก็ตาม ถาหากมนุษยซึ่งถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่สุด
ในกระบวนการติดตอสื่อสารขาดความรูความเขาใจและความสามารถในการติดตอสื่อสารยอมทําใหการติดตอ
ระหวางกันเกิดปญหาและความเขาใจไมถูกตองได ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารจะมีมากนอยเพียงใด
ยอมขึ้นอยูกับมนุษย ดังนั้น การเขาใจในเรื่องของการติดตอสื่อสารจึงมีความจําเปน ซึ่งในบทนี้จะไดเสนอเพื่อ
เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติตอไป
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ความหมายของการสื่อสาร
Webster’s New Collegiate Dictionary ไดใหความหมายของการสื่อสารไววาการสื่อสารคือกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคลโดยผานระบบสัญลักษณ เครื่องหมายหรือพฤติกรรม
เคียธ เดวิส (keith Davis, 1972) ไดใหความหมายของการติดตอสื่อสารไวอยางงาย ๆ วาหมายถึง
กระบวนการสงผานขอมูลขาวสารและความเขาใจจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ลุสเซีย (Lussier, 1993) ไดใหความหมายของการติดตอสื่อสารไวในหนังสือ Human Relations in
Organizations วาการติดตอสื่อสารคือกระบวนการที่ผูสง (Sender) ทําการสงผานขอมูลขาวสารไปยังผูรับ
(Receiver) ดวยความเขาใจอันดี
สรุป จากความหมายที่กลาวมา กลาวไดวา การสื่อสาร คือ การกระทําหรือการแสดงออกในทุกรูปแบบ
ของมนุษยเพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิด ความตองการ ความเขาใจ ระหวางกันทั้งในเรื่องสวนตัวและในหนาที่
การงาน ดั ง นั้ น การติ ด ต อ สื่ อ สารเพื่ อ เสริ ม สร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ จึ ง หมายถึ ง การสื่ อ สารที่ จ ะช ว ยทํ า ให เ กิ ด
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูที่ติดตอหรือมีความเกี่ยวขอซึ่งกันและกันโดยเนนใหเกิดความเขาใจที่ดีชวยใหการ
ติดตอเปนไปตามเปาหมายของทั้งสองฝาย

ความสําคัญและประโยชนของการติดตอสื่อสาร
มนุษยเปนสัตวสังคม (Social Animal) การติดตอระหวางกันเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นการสื่อสารจึงเปน
สวนหนึ่งของชีวิตมนุษยและถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการสรางมนุษยสัมพันธ ถาไมมีการติดตอสื่อสาร
มนุษยสัมพันธยอมเกิดขึ้นไมได การสื่อสารที่ไมดียอมทําใหเกิดความเสียหายทั้งดานชีวิตสวนตัวและหนาที่การ
งาน เปนอุปสรรคทางกั้นความรัก ความสามัคคี และความเขาใจอันดีในการติดตอกันของมนุษย อิทธิพลของการ
สื่อสารสามารถทําลายความสัมพันธ ความสามัคคีและความเขาใจอันดีระหวางกันได ดังนั้นจึงควรจะไดศึกษาถึง
แนวทางในการติดตอสื่อสารเพื่อจะไดนําไปใชไดตอไป

ความสําคัญของการติดตอสื่อสารในองคการ
การปฏิบัติงานรวมกันในองคการหรือที่ใดก็ตาม จําเปนตองมีการติดตอสื่อสารเองใหเกิดความเขาใจใน
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ การสื่อสารจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. การสื่อสารมีความจําเปนมากขึ้นเนื่องจากการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในองคการจะไมสามารถใช
วิธีการสื่อสารปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันไดอีกตอไป
2. ถาองคการมุงใชวิธีการบริหารงานโดยยึดบุคคลเปนหลักมากเทาใดการสื่อสารจะตองมีความจํา
เปนมากขึ้นตามไปดวย
3. แมวาองคการจะใชเครื่องมือหรืออุปกรณทันสมัยแทนการทํางานของมนุษย การสื่อสารโดยมนุษย
จะตองถูกนําเอามาใชในรูปของการสื่อความหมายเพื่อใหรูวิธีใชเครื่องมืออุปกรณเหลานั้น
4. ถามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในหนวยงานเมื่อใด การสื่อสารก็จะมีความ
จําเปนตองใชเมื่อนั้น
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5. การสื่อสารดวยมนุษยยังมีความสําคัญอยู แมจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยมากมายเพราะมนุษย
สามารถถายทอดขอ มูลหรือขาวสารในดานความคิด ความรูสึก คานิยม และเจตคติไดมากกวาเครื่องมือหรื
อุปกรณ
6. การสื่อสารในองคการที่ดีจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานแกทุกฝาย

ประโยชนของการติดตอสื่อสาร
1. ชวยใหการวินิจฉัยสั่งการเปนไปโดยรวดเร็ว แมนยํา และถูกตองยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส ในการติดตอสื่อสาร
2. ชวยใหเกิดการประสานงานที่ดี การจัดระบบการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพดีจะทําใหการทํางาน
ดําเนินไปโดยประสานสอดคลอง ชวยใหเกิดการประหยัดในการปฏิบัติงานและลดอันตรายในการทํางานให
นอยลง
3. ชวยใหการควบคุมงานไดผลดียิ่งขึ้น และกอใหเกิดเอกภาพในการบริหารการควบคุมตามลําดับขั้น
ของสายงานบังคับบัญชาจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ชวยใหเกิดสามัคคีธรรมในหมูคณะและในองคการเปนสวนรวม ขวัญการทํางานของผูปฏิบัติงานยอ
มดีขึ้น เมื่อผูปฏิบัติงานทั้งหลายมีความเขาใจในองคการหรือหนวยงานดี
5. สามารถเก็บขอมูลและขาวสารไวเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดย
เฉพาะขอมูลที่ทันสมัยยอมเปนประโยชนตอการบริหารงานมาก
6. ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีเพราะคนในองคการมีความเขาใจกัน
การติ ด ต อ สื่ อ สารเป น พื้ น ฐานของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เมื่ อ ผู บ ริ ห ารต อ งการให ใ ต บั ง คั บบั ญ ชาเข า ใจใน
วัตถุประสงคและความคาดหวังของเขาก็ตองมีการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการศึกษาซึ่งพบวา ความ
จงรักภักดีของพนักงานตอองคการลดลงเนื่องจากความลมเหลวของการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารชวยให
บุคคลเกิดความพึงพอใจและผูกพันตอการปฏิบัติงานถาฝายบริหารตองการใหพนักงานไดบรรลุความตองการของ
เขาจะตองรูจักใชการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะหาวาความตองการของเขาเหลานั้นคืออะไร ยิ่งไป
กวานั้นการติดตอสื่อสารยังสามารถชวยจูงใจพนักงานไดเปนอยางดี

ประเภทของการติดตอสื่อสาร
ประเภทของการติดตอสื่อสารแบงออกไดเปนหลายลักษณะพอสรุปได ดังนี้
1. การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารที่มีระเบียบ
แบบแผน ขอกําหนด มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร การติดตอสื่อสารลักษณะนี้ มักมีลักษณะเปนการ
นํ า เอานโยบาย การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ หรื อ คํ า แนะนํ า ผ า นไปตามสายบั ง คั บบั ญ ชา และสามารถนํ า กลั บ มายั ง
ผูบังคับบัญชาอีกทีหนึ่ง และยังใชในลักษณะเปนการแจงนโยบายทั่วไปใหแกองคการ พนักงาน เจาหนาที่อีกดวย
การติดตอสื่อสารแบบพิธีการนี้ อาจแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
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1.1 การติดตอสื่อสารจากบนไปสูลาง (Top-down Communication) เปนลักษณะของการ
ติดตอสื่อสารที่เปนไปตามสายการบังคับบัญชาจากบนลงมายังฐานลาง ไดแก ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย คํา
ขอร อ ง คําเตื อ น คํา ยืนยั น และการซั กซอ มความเขาใจ เป นตน เครื่อ งมือที่ ใช สื่อความหมายแบบนี้ ไดแ ก
โปสเตอร แผนปาย จดหมาย วารสารขององคการเอกสารคูมือ จดหมายขาว ขอเขียนตาง ๆ และเครื่องกระจาย
เสียง เปนตน
1.2 การติดตอสื่อสารจากลางไปบน (Bottom-up Communication) เปนการสื่อความหมายที่มี
ลักษณะเปนการสนองตอบการสื่อความหมายจากลางขึ้นสูงบน ไดแก การเสนอรายงาน อุปสรรค ขอขัดของใน
การปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะ ขอหารือ หรือการรองทุกข เปนตน เครื่องมือที่ใชไดแก การติดตอตามลําดับขั้น
สายการบังคับบัญชา กลองรับความคิดเห็น
1.3 การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) มีลักษณะเปนการติดตอ
ระดับเดียวกัน การติดตอสื่อสารแบบนี้เปนไปในลักษณะสอบถามและปรึกษาหารือเปนสวนใหญ
2. การติดตอสื่อสารแบบไมเปนพิธีการ (Informal Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารที่มิได
ดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว สวนใหญคํานึงถึงความรูจักชอบพอกันเปนสวนใหญ คํานึงถึงญาติ
ถือพรรคถือพวก การติดตอ สื่อสารประเภทนี้มีความสําคัญตอองคการมิใชนอย ทั้งนี้เพราะลักษณะของการ
ติดตอสื่อสารแบบนี้จะมีลักษณะแทรกซอนไปไดไกลและกวางขวางกวา จนกระทั่งมีการใชศัพทเปรียบเทียบเปน
ภาษาอังกฤษวา Grave (แปลวาเถาองุน) ขอมูลตาง ๆ อาจถูกสงไปถึงฝายตาง ๆ เรื่อย ๆ และแทนที่จะเปนการ
ติดตอระหวางบุคคล 2 คน กลับมีโอกาสที่จะถายทอดไปยังบุคคลอื่นไดพรอมกันในครั้งเดียว ขอดีของการ
ติดตอสื่อสารที่ไมเปนทางการนี้ ก็คือความรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังไดมีผูแบงประเภทการติดตอสื่อสารออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตอสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) เปนการสงขาวสารจากผูสงไปถึงผูรับโดยที่
ผูรับไมมีโอกาสที่จะตอบสนองไปยังผูสงสาร การติดตอสื่อสารแบบนี้ไดแก การฟงวิทยุ ดูรายการโทรทัศน หรือ
อานหนังสือซึ่งผูรับจะไมมีโอกาสในการสงขาวไปยังผูสงทั้งนี้ตองระหวางการติดตอสื่อสารตองเหมือนกันทั้งขาว
ที่สงและที่ไดรับฟง
2. การติดตอสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) การติดตอสื่อสารสองทางเปนการโตตอบ
ระหวางผูรับและผูฟง คือ ผูรับขาวมีสวนรวมในการะบวนการรับขาวและกอนใหเกิดการปอนกลับไปยังผูสง
(Feedback) การติดตอสื่อสารแบบนี้แตละฝายจะเปนทั้งผูรับและผูสงการปอนกลับจากผูรับจะชวยใหผูสงไดให
ความหมายในสิ่งที่ไดสงแจมชัดขึ้น การติดตอสื่อสารสองทางนี้ผูสงเนนที่ผูรับมากกวาตนเอง
อยางไรก็ตาม ไดมีผูพิจารณาถึงการติดตอสื่อสารในลักษณะที่จะตองสัมพันธกับหนวยงานอื่น จึงไดมีผู
แบงการติดตอสื่อสารออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การติดตอสื่อสารภายใน (Internal Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารความคิด
นโยบาย และวิธีการตาง ๆ ระหวางบุคคลหรือระหวางหนวยงานในองคการนั้น ๆ อาจมีขึ้นระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน หรือระหวางทุกคนทุกหนวยในองคการ
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2. การติดตอสื่อสารภายนอก (External Communication) เปนการสงขาวสารขององคการไปยังบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกองคการ เชน บริษัทกับลูกจาง โรงเรียนกับผูปกครองการสื่อสารลักษณะนี้ หากกลุม
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกซับซอนมากขึ้น การสื่อสารยอมมีปญหาเพิ่มขึ้น การเผยแพรเปนไปอยางลาชาไม
ทั่วถึง คาใชจายในการเผยแพรสูงเกินไป เปนตน

กระบวนการติดตอสื่อสาร (The Communication Process)
องคประกอบที่สําคัญของกระบวนการติดตอสื่อสารมี 3 อยาง ไดแก
1. ผูสง (Sender) ผูสง หมายถึง แหลงของขอมูลหรือบุคคลที่สงขอมูล โดยที่มีความตองการหรือเหตุผล
ที่จะแจงใหผูอื่นรู การใชอิทธิพลตอผูอื่น หรือการแสดงความรูสึก โดยเขาจะลงรหัสขาวสารตามแบบที่จะทําให
ผูรับสามารถเขาใจได
2. ชองทางในการสงขอมูลขาวสาร (Message Transmission) คือ รูปแบบที่จะทําใหขอมูลสงผาน
ออกไปยังผูรับ โดยสามารถทําได 3 วิธี คือ การพูด(Oral) การเขียน(Written) และการไมใชภาษา(Nonverbal)
ผูสงตองเลือกชองทางที่เหมาะสมกับขอมูลและสถานการณ
3. ผูรับ (Receiver) คือ แหลงปลายทางหรือผูรับขอมูล ผูรับจะแปลความหมายของขอมูลออกมาวาผูสง
นั้นสื่อสารอะไร

ขั้นตอนในกระบวนการติดตอสื่อสาร(Steps in the Communication Process)
ขั้นตอนในกระบวนการติดตอสื่อสารมี 4 ขั้นตอน ไดแก
1. การเลือกสื่อที่จะสงผานขาวสาร
2. การสงขาวสาร
3. ผูรับขาวสาร
4. การตอบสนองตอขาวสารที่ไดรับ
คูนทและไวฮริช (Koontz and weihrich) ไดเสนอรูปแบบของกระบวนการติดตอสื่อสารไวดังภาพ
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รูปแบบของกระบวนการติดตอสื่อสาร
กระบวนการติดตอสื่อสารมีสิ่งขวางกั้นหรือกลั่นกรองหรือปจจัยที่มีผลกระทบอยูเปนจํานวนมากซึ่ง
เกิดขึ้นไดทั้งจากผูสงและผูรับ อาจเกิดขึ้นจากอารมณ ทัศนคติ บทบาทที่คาดหวัง และการใชทาทาง แสดงให
เห็นไดดังภาพ

ผูสง

สิ่งกลั่นกรอง
- อารมณ
- ทัศนคติ
- บทบาทที่คาดหวัง
- ทาทาง

ขาวสาร

สิ่งกลั่นกรอง
- อารมณ
- ทัศนคติ
- บทบาทที่คาดหวัง
- ทาทาง

ผูรับ

ผลยอนกลับ
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ภาพแสดงสิ่งกลั่นกรอง (Filter) ในการติดตอสื่อสาร
ที่มา : Barry L. Reece and Rhonda Brandt, Effective Human Relations in Organization (Boston : Houghton
Mifflin Company, 1984), p. 37.

สื่อในการถายทอดขาวสาร
ในการติดตอสื่อสารระหวางกัน สามารถทําไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การติดตอสื่อสารโดยการพูด (Oral Communication) ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1) การเผชิญหนา (Face-to-Face) คือ การติดตอสื่อสารที่ผูสงและผูรับพบกันโดยตรง
2) การโทรศัพท (Telephone) ในยุคปจจุบันโทรศัพทเขามามีบทบาทในการติดตอสื่อสารมาก
3) การประชุม (Meetings) มีอยูหลายแบบซึ่งมีทั้งประชุมกลุมใหญ และกลุมยอย
4) การเสนอรายงาน (Presentations) โดยการใชตัวบุคคลเปนผูนําเสนอโดยตรงเปนวิธีการที่มีรูปแบบ
และคอนขางเปนทางการมากกวาการพูด
2. การติดตอสื่อสารโดยการเขียน (Written Communications)
3. การติดตอสื่อสารโดยใชทาทางหรือไมใชภาษา (nonverbal Communications) ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ
มีคํากลาวไววา ทาทางมีความหมายมากกวาการใชถอยคํา (Actions speak louder than words) การใชทาทางนั้น
ตองมีลักษณะการติดตอสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face-to-Face)

การติดตอสื่อสารในองคการที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการติ ด ต อ สื่ อ สารในองค ก ารมี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ทั้ ง หลาย
ติ ด ต อ สื่ อ สารทั้ ง แบบเป น ทางการและแบบไม เ ป น ทางการ การตรวจสอบว า การติ ด ต อ สื่ อ สารในองค ก ารมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น รีชและบรานด (Reece and Brandt) ไดเสนอใหทดสอบ 4 ดาน ดังนี้
1) เกิดความเขาใจ (Understood) คือ ผูรับกับผูสงเขาใจตรงกัน
2) ไดรับการเชื่อถือ (Believed) คือ การที่ผูรับใหความเชื่อถือตอตัวผูสงและขอมูลขาวสาร
3) ไดรับการยอมรับ (Accepted) คือ การใชการยอมรับในขอมูลขาวสารนั้น
4) ไดรับการปฏิบัติ (Acted on) คือ การที่ผูรับนําเอาไปปฏิบัติตามหรือสิ่งที่สื่อสารไปนั้นเกิดผลตาม
วัตถุประสงค
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เกิดความเขาใจ

ไดรับความเชื่อถือ

(Understood)

(Believed)

ขาวสารที่มีประสิทธิภาพ
(Effective Messages)

ไดรับการยอมรับ

ไดรับการปฏิบัติ

(Accepted)

(Acted on)

จากภาพนี้แสดงใหเห็นวาการติดตอสื่อสารที่ถือวามีประสิทธิภาพนั้น จะตองทําใหผูรับเกิดความเขาใจที่
ถูกตอง มีความเชื่อถือในขอมูลขาวสารที่ไดรับ ใหการยอมรับและตองไดรับการนําไปปฏิบัติ

ปญหาและอุปสรรคของการติดตอสื่อสารทั่ว ๆ ไป
ในการติดตอสื่อสารมีอุปสรรคเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งอาจแบงออกไดเปน 3 ประการ ไดแก
1) อุปสรรคทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมซึ่งกีดขวางหรือลดการสงและการรับการสื่อสารรวมถึง
ระยะทาง เสียงรบกวนและสิ่งรบกวนอื่น ๆ
2) อุปสรรคทางบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ อารมณ และคุณคาทางสังคมของบุคคลซึ่งกอใหเกิด
ความรูสึกทางดานจิตใจ เชน อารมณของเราจะเปนตัวกลั่นกรองการสื่อสารแทบทั้งหมดของเรา
3) อุปสรรคทางความหมาย เกิดขึ้นจากระบบสัญลักษณซึ่งมักตีความหมายแตกตางกัน

ปญหาและอุปสรรคของการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารยอมมีปญหาและอุปสรรคไดเสมอที่สําคัญ ๆ ไดแก
1. ภาษาและถอยคําที่ใช เชน การใชภาษาถิ่น ภาษาตางประเทศ ศัพทที่ใชเฉพาะในวงการใดวงการหนึ่ง
2. ความแตกตางกันในภูมิหลัง (Background) จากประสบการณ การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม คานิยม และสภาพแวดลอม
3. ขนาดขององคการตลอดจนสายการบังคับบัญชาที่ซับซอน องคการที่มีขนาดใหญยอมเกิดปญหาใน
การติดตอสื่อสารไดมากกวาองคการขนาดเล็ก
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ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในองคกร
1) การขาดหาย (Omission) เกิดจากบางสวนของขอมูลลบเลือนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความ
บกพรองทางดานอุปกรณหรือเกิดจากความจง
2) การเบี่ยงเบน (Distortion) ในการถายทอดขอมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทําให
ขาวสารถูกกลั่นกรอง ตอเติมเสริมแตงจนเบี่ยงเบนไปจากขาวสารเดิม
3) ขาวลือ (Rumors) เปนอุปสรรคที่สําคัญของการติดตอสื่อสารในองคการ ขาวลือมักมี
อิทธิพลตอผูปฏิบัติงานมาก
4) ขาวสารมากเกินไป (Information Overload) การที่มีขาวสารคั่งคางหรือสะสมไวมากโดย
ที่ผูเกี่ยวของไมยอมดําเนินการใหเสร็จ
5) ทัศนะคับแคบ (Narrow Viewpoint) การที่ผูรับขาวสารมีทัศนะคับแคบคือใหความสนใจ
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมยอมรับรูหรือสนใจเรื่องอื่น ทําใหเกิดความเขาใจไมถูกตอง ตองเปนเรื่อง
ที่สนใจหรือใกลตัวเทานั้นที่จะเขาใจได
6) การรับรู (Perception) คนเราเรียนรูและมีประสบการณแตกตางกันจึงมองเห็นสิ่งตาง ๆ
แตกตางกันไป การรับรูขาวสารการตีความทําใหแตกตางกันได
7) การตีความ (Inference) ในกรณีที่ขอความยาว ๆ หรือขาวสารมีมาก ผูรับขาวสารตอง
วิเคราะหและสรุปความเอาเองทําใหเกิดปญหาในความถูกตองได
8) ภาษา (Language) ความเขาใจในภาษาของคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดไดงาย ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขี ย น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การใช ภ าษาอื่ น เช น ภาษาต า งประเทศ หรื อ การใช ภ าษา
เฉพาะถิ่น เมื่อนํามาใชในองคการทําใหเกิดความเขาใจแตกตางกันได
9) ฐานะตําแหนง (Status) ในการติดตอสื่อสารตองคํานึงวาใครเปนผูรับ เพราะถาผูรับอยูใน
ฐานะตําแหนงสูงยอมไมใหความสนใจกับขาวสารจากผูใตบังคับบัญชามากนัก แตผูใตบังคับบัญชา
จะใหความสําคัญตอขาวสารที่มาจากผูบังคับบัญชา ดังนั้นในการติดตอสื่อสารตองคํานึงถึงผูรับวา
เปนใคร อยูในฐานะใด

การแกไขปรับปรุงการสื่อสาร
การปรับปรุงการสื่อสารในองคการ
การติดตอสื่อสารที่ดีจําเปนตองมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูเสมอ องคการควรจะได
มีการพิจารณาขอมูลยอนกลับ (Feedback) และนําเอาขอบกพรองหรือปญหาที่พบมาแกไขตอไปแกรี่ เดสเลอร
(Gary Dessier) ไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการไวดังนี้
1. ควรมีการพบประกันเสมอ ไดแก การจัดกิจกรรมระหวางแผนกงานขึ้น เชน งานเลี้ยง งานสังสรรค
วันหยุด กีฬา หรือนันทนาการ เพราะจะทําใหทุกคนไดมีโอกาสสื่อสารกันอยางไมเปนทางการได
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2. ควรใหมีสิ่งตีพิมพของสหภาพแรงงาน ในองคการเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจจะมีสหภาพแรงงานอยู ถา
ใหสภาพไดมีโอกาสตีพิมพหรือเผยแพรขาวสารตาง ๆ แลว จะเปนการชวยใหผูบริหารไดทราบแนวคิดในการ
บริหารงานขององคการโดยสวนรวมดวย
3. การจัดตารางการประชุม การที่หนวยงานมีผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก ทําใหยากตอการติดตอสื่อสาร
ควรจะไดจัดตารางการประชุมประจําเดือนของแผนกตาง ๆ ไวและบางทีหัวหนาแผนกอาจจะมีตารางการนัดพบ
ลูกนองเปนระยะไปทุกเดือนดวยก็ได
4. การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารไดรับทราบความคิดเห็น และ
เจตคติในการทํางานจากการประชุมประเมินผลนั้น ๆ
5. ใหมีกระบวนการรองทุกข การรองทุกขนั้นทําใหทราบปญหาและความเขาใจผิดตาง ๆ ควรให
ผูปฏิบัติงานรองทุกขไดในกรณีที่เกิดปญหาเพื่อจะไดหาแกไขกอนจะลุกลามใหญโตตอไป
6. การสํารวจเจตคติ เปนการใชแบบสํารวจเพื่อทราบวาผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยางไรตอการ
บริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ตลอดจนขวัญและกําลังใจในการทํางาน
7. มีระบบใหขอเสนอแนะ ถาผูปฏิบัติงานตองการใหขอเสนอแนะใด ๆ ตอหนวยงานหรือผูบริหารก็จะ
ทําได โดยมีกลองรับความคิดเห็นเพื่อผูบริหารจะไดทราบและใชเปนขอมูลในการบริหารงานตอไป
8. มีนโยบายแบบเปด เปนการใหผูปฏิบัติงานไดติดตอสื่อสารนอกระบบสื่อสารแบบไมเปนทางการบาง
ในกรณีที่ตองการรองขอหรือระบายความรูสึกตาง ๆ แตทั้งนี้จะตองปฏิบัติตอทุกคนทุกฝายอยางยุติธรรมดวย

หลักที่ควรคํานึงถึงในการติดตอสื่อสารแบบ 7C’s
หลักสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการติดตอสื่อสาร ที่จะชวยลดอุปสรรคของการติดตอและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการติดตอสื่อสารมากยิ่งขึ้น หลักสําคัญแบบ 7C’s มีดังนี้
1. ความเชื่อถือ (Credibility) การติดตอสื่อสารจะไดผลผูรับตองมีความเชื่อถือในผูใหขาวหรือแหลงขาว
เพราะจะทําใหเกิดความมั่นใจและเต็มใจจะรับขาวสาร
2. ความเหมาะสม (Context) หมายถึง การใชการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมและกลมกลืนวัฒนธรรมสังคม
ไมวาจะเปนคําพูด กิริยาทาทาง หรือการใชสัญลักษณอื่น ๆ
3. เนื้อหาสาระ (Content)
การสื่อสารที่ดีตองขึ้นอยูกับเนื้อหาของขาวจะตองมีความหมายหรือ
สารประโยชนแกผูฟง
4. มีความสม่ําเสมอตอเนื่องกัน (Continuity and consistency) คือ มีการย้ําหรือซ้ํา เพื่อเตือนความจําอยา
สม่ําเสมอ ไมสงขาวสารอยางขาด ๆ หาย ๆ
5. เลือกชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมที่สุด (Channels) หมายถึงเลือกใหชองทางสื่อสารใด ๆ ก็ไดที่สง
ไดรวดเร็วและเปนการสื่อสารโดยตรงที่สุด
6. ความสามารถของผูรับ (Capability of Audience) หมายถึง ความรูเดิมที่ผูรับมีอยู มีความสนใจ มี
ทัศนคติ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือระบบสังคม สภาพแวดลอม
7. ความแจมแจง (Clarity) ขาวสารตองงาย ใชภาษาที่ผูรับเขาใจมากกวาภาษาที่ผูสงพอใจ ขาวสาร
ชัดเจนไมคลุมเครือ หรือมีความหมายที่ดีไดหลายแงหลายมุม
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ลักษณะของการติดตอสื่อสารที่ดี
การติดตอสื่อสารที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. เรื่องที่จะถายทอดตองมีลักษณะกระจางแจง ชัดเจน เขาใจงาย ไมใชถอยคําคลุมเครือหรือแปล
ความหมายไดหลายทาง
2. ตรวจสอบวัตถุประสงคที่แทจริงของการติดตอสื่อสารแตละครั้ง
3. พิ จ ารณาเตรี ย มการก อ นที่ จ ะติ ด ต อ สื่ อ สารให เ หมาะกั บ สิ่ ง แวดล อ ม บรรยากาศของที่ ป ระชุ ม
ความสัมพันธในองคการ ขนบธรรมเนียมประเพณี และแนวทางที่เคยทํามา
4. ปรึกษาหารือผูอื่นตามความเหมาะสมในการวางแผนติดตอสื่อสาร โดยมีการคํานึงถึง สิ่งที่ผานมาแลว
ในแงของความนึกคิดของผูฟง
5. พึงระมัดระวังน้ําเสียง อากัปกิริยาและคําพูด โดยเฉพาะคําพูดที่มีความหมายกํากวมและ
กระทบกระเทือนอารมณผูฟง
6. การติดตอสื่อสารที่ดีตองมีลักษณะจูงใจ เขาใจความตองการและสามารถตอบสนองความตองการของ
บุคคลในหนวยงาน
7. พิจารณาความตอ งการ ทักษะ ขององค การให ถองแท เพราะการใหข อมูลและขาวสารเกี่ยวกั บ
องคการแตละแหงไมเหมือนกัน
8. ตองจัดการติดตอสื่อสารใหดําเนินไปดวยความสะดวกรวดเร็ว จัดทําใหตอเนื่องและดําเนินไปดวย
ความสม่ําเสมอทั่วทั้งหนวยงาน จัดใหมีความสะดวก ทั้งการติดตอสื่อสารจากบนลงลางและการติดตอจากลางขึ้น
บน
9. สายการเดินทางของขาวสาร ควรเปนแนวตรงที่สุดเทาที่จะทําได
10. ลักษณะที่ดีของขาวสารควรเปนดังนี้
10.1 ขาวสารที่เปนการพูด ควรจะมีลักษณะใชคําพูดดวยอารมณแจมใส มีชีวิตชีวาวางสีหนา
ทาทางในลักษณะที่นานิยมและสอดคลองกับเรื่องที่พูด เสียงพอดี ชัดเจน นิ่มนวล นาเชื่อถือ ใชภาษางาย ๆ
เหมาะกับผูรับ ใหผูรับไดมีโอกาสปอนกลับบาง ยอมรับในขอโตแยงที่มีเหตุผล ใชเวลาใหพอเหมาะ อยาให
ขอมูลมากเกินไปในแตละครั้ง พยายามใหผูฟงเกิดความสนุกที่จะฟงไมรูเบื่อ
10.2 ขาวสารที่เปนลายลักษณอักษร ควรจะมีลักษณะของการเรียงลําดับขั้นตอนใหเกิดการ
เชื่อมโยงที่ดี ไมใหสับสนซ้ําซากวกวน หลีกเลี่ยงการใชถอยคําที่ยากตอความเขาใจไมควรใชสัญลักษณที่ยังไม
รูจักกันอยางกวางขวาง เขียนดวยภาษาสละสลวยอานงาย ไมควรใชประโยคยาวและเยิ้นเยอเกินความจําเปน ไม
ควรใชภาษาที่หยาบคาย ถาจําเปนตองใชภาษาตางประเทศควรมีคําขยายหรือคําแปลไวดวย ใชเครื่องหมายวรรค
ตอนใหถูกตอง ขอความใดเปนขอความสําคัญตองการเนน ตองขีดเสนใต หรือเขียนดวยตัวใหญวา เมื่อขึ้นหัว
เรื่องใหมควรแยกไปเขียนบรรทัดใหมใหชัดเจน
10.3 ขาวสารที่ไมใชคําพูด แตเปนทาทาง การติดตอสื่อสารแบบนี้ไมใชทั้งการพูดและการ
เขียน จําเปนตองใชวิธีการที่รับทราบกันอยูแลว เชน การใชสีหนา ทาทาง อวัยวะบางสวนหรืออุปกรณอยางอื่น
แทนเพอเสริมการพูดใหหนักแนนและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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การติดตอสื่อสารที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ
ความสัมพันธอันดีระหวางกันของมนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการติดตอสื่อสารที่ดีดังนั้นจึงควรให
ความสําคัญ ในเรื่องของการติดตอสื่อสารใหมาก ขอเสนอแนะสําหรับการติดตอสื่อสารที่จะชวยสงเสริมมนุษย
สัมพันธที่ดีระหวางกัน มีดังนี้
1. ควรกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการติดตอสื่อสารใหชัดเจนวาตองการใหเกิดผลอะไร และ
มากนอยเพียงใด
2. เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของใหพรอม โดยผูสงตองมีความเขาใจและมีความแมนยําในเรื่องที่ติดตอสื่อสาร
และสิ่งที่ตองการถายทอด
3. ตองสื่อสารหรือถายทอดออกไปดวยความมั่นใจและมั่นคง ไมแสดงความโลเล หรือประหมาเพราะ
จะทําใหผูรับขาดความเชื่อถือ
4. รูจักเลือกใชชองทางใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและบุคคล หากสามารถเลือกใชได
หลาย ๆ ชองทางในเวลาเดียวกันก็ควรกระทํา เชน การใชทั้งตัวบุคคลและสื่อประกอบตาง ๆ เปนตน
5. เตรียมหาทางปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ โดยพยายามพิจารณาไตรตรองลวงหนาวา
อาจจะเกิดปญหาใดไดบาง และหาทางปองกันลวงหนา
6. ควรมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ เมื่อไดรับขอมูลยอนกลับ (Feedback) ดวยพิจารณาวามีขอดีขอเสีย
อยางไรบาง และตองนําผลที่ไดมาใชประโยชนตอไป
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สรุปทายบท
การเขาใจความหมาย ความสําคัญ และวิธีการติดตอสื่อสารที่ดี ตลอดจนเทคนิควิธีในการวิเคราะหการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารตามที่ ไ ด ก ล า วมาในบทนี้ นั บ ว า มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในยุ ค ของการสื่ อ สารข อ มู ล ข า วสาร
(Information Age) เชนในปจจุบันนี้ นอกจากผูที่เกี่ยวของจะตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลใกลชิดดวยความเขาใจที่ถูกตอง และมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันแลว ยังจะตองพัฒนาตนเองและพัฒนา
หน ว ยงาน ให มี แ บบการติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ดี ทั้ ง ในด า นบุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ การติ ด ต อ สื่ อ สาร รู ป แบบของการ
ติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใหความสําคัญตอระบบขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินงานดานธุรกิจ ดังนั้นจึง
ควรจะไดสนใจศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งมีการปรับปรุงแกไขอยูเสมอ ซึ่งจะนําไปสู
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางกันตอไป

คําถามทายบทที่ 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอการสรางมนุษยสัมพันธอยางไร
จงระบุองคประกอบของการติดตอสื่อสาร ที่ชวยใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
จงอธิบายกระบวนการ การติดตอสื่อสารอยางตอเนื่อง
จงวิเคราะหความสําคัญของสื่อที่ใชในการติดตอสื่อสารมาโดยสังเขป
จงวิเคราะหปญหาในการติดตอสื่อสาร
เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันควรใชหลักในการติดตอสื่อสารอะไรบาง
ในการติดตอสื่อสารที่กอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดใี นองคการนั้นผูบังคับบัญชาตองรูอะไรบาง
การติดตอสื่อสารมีความสําคัญในการติดตอประสานงานอยางไรบาง จงอธิบาย
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บทที่ 7
เทคนิคการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ

ความสําคัญของการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธเปนสิ่งที่มีความจําเปนสําหรับมนุษยซึ่งเปนสัตวสังคม ซึ่งไมสามารถดํารงชีวิตอยูตาม
ลําพังได จําตองมีการติดตอสัมพันธกับผูอื่น การที่บุคคลสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดียอมสงผลตอ
สุขภาพจิตของบุคคลนั้นโดยตรง กอใหเกิดความสุขในจิตใจ และยังประโยชนอื่น ๆ อีกมากมายชวยในดานการ
งานใหลุลวง ชวยใหเกิดความรูสึกปลอดภัย สวนคนที่ขาดทักษะดานมนุษยสัมพันธยอมดํารงตนอยูในโลกอยาง
ไมมีความสุข ทําสิ่งใดก็ทําโดยลําพัง ขาดมิตรที่จะอุดหนุนค้ําจุน กิจการงานทั้งปวงดวยเหตุผลดังกลาวจึงควร
พิจารณาและเรง ที่จะวิเคราะหตนเองในดานการเสริมสรางมนุษยสัมพันธมิใหขาดตกบกพรอง ทําใหเปนคนนา
คบหาสมาคม การเสริมสรางมนุษยสัมพันธเปนเรื่องละเอียดออนแตอยางไรก็ตาม ไดมีผูพยายามแนะแนวทางไว
พอสมควรจึงไดรวบรวมไวดังตอไปนี้
1. การเสริมสรางบุคลิกภาพเพื่อการสัมพันธ
2. การเสริมสรางดานการสนทนาเพื่อการสัมพันธ
3. การแสดงออกอยางเหมาะสม
4. การสรางมนุษยสัมพันธโดยทั่วไป

1. การเสริมสรางบุคลิกภาพเพื่อการสัมพันธ
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

95/135

บุคลิกภาพมีอิทธิพลสําคัญตอการสรางมนุษยสัมพันธ เพราะเปนสวนที่บุคคลจะไดสัมผัสโดยไมสามารถ
ปกปดดวยสิ่งใดได บุคคลจะมีความชอบพอ สัมพันธรักใครหรือไมชอบกันนั้นก็ขึ้นอยูกับบุคลิกเปนองคประกอบ
สําคัญ ดังนั้นเราจึงควรรูจักที่จะเสริมสรางบุคลิกภาพใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดการสัมพันธที่ดี บุคลิกภาพที่สําคัญที่
ควรพิจารณา อาจแบงออกเปนสวนสําคัญดังนี้
1. ทาทาง กิริยา มารยาท ความประพฤติ ความสุภาพ เรียกวาบุคลิกภาพภายนอก
2. จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ความสุขุม คุณธรรม ศีลธรรม เรียกวาบุคลิกภาพภายใน ซึ่งขออธิบายโดย
ละเอียด ดังนี้
1. ทาทาง กิริยา มารยาท ความประพฤติ นับวาเปนสิ่งสําคัญ ถารูปรางหนาตาดี
แตงกายดี แตมีทาทางกิริยามารยาทการพูดจาไมเหมาะสมแลว รูปราง เสื้อผาอาภรณก็หมดคุณคาไปทันทีตรงขาม
แมรูปรางหนาตาไมดี แตงกายพอใชได หากมีความประพฤติ การพูดจา กริยามารยาทดีแลว ก็จะชวยเชิดชูสราง
ความสัมพันธไดมาก
อนึ่งรูปรางหนาตา รางกาย แขนขา ผิวพรรณ เปนสิ่งที่สรางความสัมพันธไดเปนอยางดี ผูที่มี
รูปรางหนาตาดียอมไดเปรียบ เปนเสนหดึงดูดใหผูอื่นสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นไดดีในเรื่องเครื่องแตงกาย
อาภรณ สามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพของคนได แตอยางไรก็ตาม
ผูที่รูจักแตงกายที่เหมาะสม สะอาด จึงจะสะดุดตา สะดุดใจแกผูพบเห็น ผูที่แตงกายไมดีไมเหมาะสมจึงมักถูก
ตําหนิวาขาดคุณสมบัติมนุษยสัมพันธ
2. คุณธรรม จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ศีลธรรม ความเฉลียวฉลาด ฯลฯ จัดเปนบุคลิกภาพ
ภายในที่สามารถสรางความสัมพันธไดยืนนาน ถาวรกวาบุคลิกที่เกิดจากความสัมพันธใด ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน
เพราะคุณธรรมสามารถสรางความสัมพันธดวยความเลื่อมใส ศรัทธาเคารพนับถือ นับเปนความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
กวารูปราง หนาตา เครื่องแตงกายและทาทาง ซึ่งมีลักษณะผิวเผิน จึงมีผูกลาววา อาภรณภายในกาย ถาวรคงทน
กวาอาภรณภายนอกรางกาย ผูที่มีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณไมดี แมจะแตงกายใหสวยอยางไร คนก็ยัง
เสื่อมศรัทธา ถาคนเสื่อมศรัทธาในบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะไมมีความดีเหลืออยูเลย คนเรามักจะรัก ชอบ จะ
ศรัทธา เลื่อมใส และสัมพันธกับคนที่มีคุณธรรมดี นิยมในความรู ความสามารถ ความรูสึกนึกคิดที่ดี
ดังนั้นบุคลิกภาพจึงมีอิทธิพลสําคัญที่กอใหเกิดดานมนุษยสัมพันธในตัวบุคคล คนเรานั้นตองการคบหา
สมาคมกับคนที่หนาตาแจมใส แตงกายดี สุภาพเรียบรอย มากกวาคนที่แตงกายไมดี ไมสุภาพหรือเปนคนไมดี
ดังนั้นรูปรางหนาตา การแตงกาย ความประพฤติจึงเปนสวนประกอบในการสรางความสัมพันธขั้นแรก
สวนในดานคุณธรรม จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ศีลธรรม เปนสิ่งสําคัญ ยั่งยืนถาวร ผูที่เขาถึงคุณลักษณะ
ดังกลาวจะเกิดความเชื่อถือ รักใคร ศรัทธาอยางแนนแฟนมั่นคง ถือไดวาเปนคุณสมบัติสําคัญที่สุดที่จะสราง
สัมพันธกับผูอื่นอีกดวยเชนกัน (ศรัณย ดําริสุข 2533 : 13 – 20)
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มีผูศึกษาบุคลิกภาพที่ไมดีไว 8 ประการ เราอาจใชเปนเกณฑในการพิจารณาตัวเองวามีบุคลิกภาพที่ไมดี
อยูมากนอยเพียงใดหรือไม บุคลิกภาพที่ไมดีเหลานั้น ไดแก
1. การขาดความสังเกต (Inconsideration)
2. นิสัยเฉื่อยชาผัดวันประกันพรุง (Excessive Tardiness)
3. ชอบขาดทํางาน (Absenteeism)
4. ขาดความริเริ่ม (Lack of Initiative)
5. ขาดความระมัดระวัง (Carelessness)
6. ขาดความสามารถในการทํางาน (Impatience)
7. นอนหลับทับสิทธิ (Abuse of Privileges)
8. ไมยอมปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น (Poor Adjustment)
เมื่อเราไดลองพิจารณาตนเองเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพที่ถือไดวาเปนบุคลิกภาพที่ไมดี เราอาจปรับปรุง
แกไขใหมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นไดดังนี้
1. จงเปนคนใจคองกวางขวาง (Be Open-Munded)
2. จงใหความรวมมือกับผูอื่น (Be Cooperation)
3. จงเปนตัวของตัวเอง (Have Confidence)
4. จงแสวงหาคําแนะนํา (Seek Advice)
5. จงลงมือกระทําจนกวาจะถูกตอง (Take Action)
6. จงตรวจสอบผลความกาวหนาของทาน (Check Your Progess)
นอกจากนี้ บรรจง มั่นหมาย (2534 : 42) เสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรางบุคลิกลักษณะของบุคคล ไววา
บุคลิกลักษณะของบุคคลสามารถดัดแปลง แกไข เสริมสรางใหดีขึ้นได บุคลิกภาพที่ดีจะเกิดขึ้นไดตองอาศัย การ
ฝกหัด ปรับปรุงกิริยา ทาทาง และลักษณะตาง ๆ โดยอาจจําแนกการเสริมสรางบุคลิกภาพใน 7 ดานตอไปนี้
1. การมอง (The Way You Look) นับแตการมองกันดวยสายตา เชน การมองดวยความ
รัก เมตตา ปรานี เกลียด เหยียดหยาม ดูหมิ่น ดูแคลน เราจะตองปฏิบัติอยาใหบกพรอง เพราะการมองของเรา
จะแสดงความรูสึกออกมาใหเห็น เพราะฉะนั้นจะตองมองดวยความสุภาพเรียบรอย
2. การแตงกาย (The Way You Dress) ไมจําเปนตองแตงดวยเสื้อผาที่มีราคาแพงมากมาย แตตองคํานึงถึง
ความสะอาดเรียบรอย รูจักใชสีใหถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ และตลอดทั้งสวนอื่น ๆ ของรางกาย เชน
การแตงเล็บ หนา ตา และจมูก ทําใหพอดีอยาใหมากเกินไปจนกลายเปนสิ่งที่นาเกลียดไป
3. การพูด (The Way you Talk) การพูดเปนสิ่งสําคัญที่สุด เพราะการพูดที่ดีจะใหผูฟงไดประโยชน ผู
พูดจะตองมีศิลปในการพูด สามารถที่จะชนะใจผูฟงได จะตองใชคําพูด ที่มีเหตุผลสุภาพเรี ยบรอย ไพเราะ
ออนหวาน จะทําใหเราเขากับบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย และทุกชั้น
4. การเดิน (The Way You Walk) การเดินจะตองระมัดระวังไมใหมีเสียงดังจนเกินไป จะทําใหเปนที่
รบกวนผูอื่น การเดินควรเดินตัวตรงอกผายไหลผึ่งมีทาทางสงาผาเผย และลักษณะงดงาม
5. การแสดงทาทาง (The Way You Acts) จะตองระมัดระวังอยาใหมีทาทางที่ไมสวยงาม ไมนาดูเกิดขึ้น
เราตองแสดงทาทางใหเปนที่นาดู นาชม เชน ทาทางในการพูดควรใหสุภาพ อยาใหมีการแสดงประกอบมาก
เกินไปจนนาเกลียดและไมสุภาพ
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6. ทักษะในการทํางาน (The Skill With Which You DoThing) ทักษะในการทํางานในหนาที่การงานก็ดี
หรือทํางานอยางใดอยางหนึ่งก็ตามจะตองมีลักษณะที่ดีเดน คือ มีทาทางและความชํานาญทําไดคลองแคลววองไว
มีลักษณะดี
7. การคิด (The Way You Think) การมีเจตคติในทางที่ดีที่สอดคลองกับปทัสฐานของสังคมมีคานิยมที่
ถูกตอง จะทําใหมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นดวย
เสนาะ ธีวรากร (2529 : 6 – 9) ไดใหแนวความคิดในการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองไว 10 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 “มั่นใจในตัวเอง” (Confidence) ทานตองการเปนผูมีบุคลิกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปทานตองบอก
ตัวทานเอง และมั่นใจในตัวเองอยูตลอดเวลาวาตัวเราเปนผูมีบุคลิกลักษณะอันนาประทับใจและมุงมั่นจะพัฒนาให
บุคลิกลักษณะของตัวทานเองดีขึ้นตามลําดับ ทําจิตใจใหเบิกบาน มีความองอาจตัดความขลาดกลัวออกไปใหหมด
สิ้น กําจัดความรูสึกที่วามีปมดอยออกไปใหหมดสิ้นในความรูสึกและในจิตใจ จงมั่นใจในตัวเองวามีบุคลิกดีอยู
เสมอ จะเกิดพลังดึงดูดผูอื่นใหเกิดความประทับใจในตัวทาน
ขั้นตอนที่ 2 “ชอบคนอื่น” (Like People) การที่จะใหคนอื่นชอบเรา เราตองชอบคนอื่นกอนเพราะเมื่อ
เราชอบคนอื่นเราก็จะเกิดมีไมตรีจิตตอเขาขึ้นภายในจิตใจ โดยธรรมชาติจะทําใหเขาตอบสนองไมตรีจิตตอเรา แต
ทั้งนี้ตองมีความจริงใจและชอบคนอื่นทั่วไปไมมีขอบเขตขีดคั่นความมีไมตรีจิตหรือความรักความชอบอันบริสุทธิ
ที่เรารูสึกตอคนทั่วไป เปนความรูสึกทางจิตใจที่จะสรางพลังกระจายรัศมีออกมารอบตัวเรา ใหผูพบเห็นเกิดความ
นิยมยินดี และมีความไพเราะนารัก นาประทับใจ
ซึ่งตรงกันขามกับความเกลียดชัง ความระแวงสงสัย ความอิจฉาริษยา ความไมพึงพอใจ จะสงพลัง
ตรงกันขาม ไมนานิยม เปนพลังผลักไสผูอื่น ขาดความไพเราะ ไมนาคบออกมาปรากฏชัด
จงฝกจิตใจใหรูจักชอบคนอื่น มองทุกคนในแงดี เลือกเฉพาะในสิ่งดี ๆ ของคนอื่น ดังสุภาษิตทานพุทธ
ทาสภิกขุที่มักไดยินจนคุนหูดังนี้
เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา
จงเลือกเอาสวนดีที่มีอยู
เปนประโยชนแกโลกบางยังนาดู
สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย
จะหาคนที่ดีแตฝายเดียว
ใหเที่ยวหาไปเถิดสหายเอย
เหมือนกับหาหนวดเตาตายเปลาเลย
ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง
ขั้นตอนที่ 3 “แคลวคลอง-วองไว” (Be Alert And Active) ลองเริ่มสังเกตพิเคราะหความแคลวคลอง
วองไวของผูอื่น พรอม ๆ กับเปรียบเทียบกับคนที่งุมงาม นั่งฝนวันยังค่ํา แลวหันมาศึกษาทาทีของตัวทานเอง เลิก
การเคลื่ อ นไหวอย า งเชื่ อ งช า ซั ง กะตายเสี ย ที ละทิ้ ง แฟชั่ น การนวยนาดเซื่ อ ง ๆ เสี ย ที จงมาทํ า ตนเป น คน
แคลวคลองวองไว กระฉับกระเฉง แตก็อยูในลักษณะสงบเสงี่ยมมีสัมมาคารวะไมทะลึ่งตึงตัง ผลที่ออกมาจะ
เปนที่นาพอใจในการพัฒนาบุคลิกอยางเห็นไดชัด
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ขั้นตอนที่ 4 “ตรงตอเวลา” (Punctuality) เปนอุปนิสัยประจําอันสําคัญของแตละคน การรักษาเวลานัด
หมายจะเห็นเปนสิ่งธรรมดา แตถาไมตรงตอเวลาจะถูกกลาวหาเปรียบเปรยสารพัด ดูเปนคนไมนาไววางใจเหมือน
เปนคนโลเล เปนคนไมใสใจ และในชวงที่เราเขาไปในที่ใดไมตรงเวลา ชากวากําหนด เราจะรูสึกเงอะงะหมด
สงา และถาติดนิสัยตลอดไปก็จะกลายเปนคนลังเล ไมแนใจอะไรสักอยาง การพัฒนาบุคลิกจึงอยูบนฐานแหงการ
ตรงตอเวลาเปนประการสําคัญอันหนึ่งดวย
ขั้นตอนที่ 5 “การควบคุมตัวเอง” (Self Control) ผูใดไมหวั่นไหวพรั่นพรึง เมื่อเกิดเหตุผิดปกติขึ้น
สามารถควบคุมสติโดยใชความคิดใครครวญไตรตรอง และแกไขปญหาดวยสติและปญญาถือวาเปนผูมีบุคลิกอัน
นาสรรเสริญ
ผูใดควบคุมตนเองไมใหอารมณโกรธ ทําลายเหตุผล จนเปนเหตุใหกระทําการใดอันไมเหมาะสม คนที่
สามารถควบคุมอารมณไดจะเปนคนที่มีบุคลิกชนะใจผูอื่น เห็นไดชัด
ขั้นตอนที่ 6 “รูจักกาลเทศะ” (Tact) ขั้นตอนนี้คอนขางจะเปนศิลปะที่แตละทานจะตองใชความคิดพินิจ
พิจารณาในเวลาอันฉับไว วาสิ่งใดควรพูด สิ่งใดควรกระทํา ตอผูใด ในวาระใด ในเวลาใดใหเหมาะสมที่จะ
บังเกิดผลดี มีความผูกพันเพิ่มความรักใครนับถือ สิ่งใดควรงดพูดงดกระทํายิ่งมีความสําคัญเปนสองเทา และสิ่ง
ใดควรรีบฉวยโอกาสสงเสริมสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรก็อยาไดละเลยกระทําดวยความเฉลียวฉลาด และดวยน้ํา
ใสใจจริง ก็จะเกิดมนุษยสัมพันธอันสูงเดน และเปนที่เชิดชูบุคลิกอันมีคา
ขั้นตอนที่ 7 “อภินันทนาการ” (Compliment) จะเนนหนักไปในเรื่องคําพูดที่ประทับใจไมมีเครื่องมือใด
ๆ ที่ใชไดผลอยางวิเศษสุดเทากับการใหอภินันทนาการเปนคําพูดดวยความจริงใจแผงไวซึ่งประโยชนและสาระอัน
เปนความสัตยจริงที่ทานพูดทานกลาวแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เกี่ยวของนับตั้งแตเริ่มตนพูด กําลังพูดติดตอดวย
ทุกขั้นตอน และโดยเฉพาะตอนสุดทายที่จะจากลาโดยสรรหาถอยคําประโยคที่ใหเกิดความภาคภูมิใจ สบอารมณ
แกผูที่เราติดตออยางมีไมตรีจิตและจริงใจ
ขั้นตอนที่ 8 “เอาใจเขามาใสใจเรา” (Be Considerate) ในการติดตอพูดจากับผูใด ในการกระทําใด ๆ ที่
จะโยงไปหาผูอื่น ถาทานสมมุติตัวทานเองเปนบุคคลที่ทานจะติดตอดวยหรือเกี่ยวของดวยลองถามตัวทานเองวา
ทานชอบสิ่งใด ภูมิใจในสิ่งใด และรังเกียจสิ่งใด ทานจงปฏิบัติตอบุคคลนั้นดังที่ทานเห็นวาถาเปนทานถูกปฏิบัติ
แลวทานจะถูกอกถูกใจ ภูมิใจ พึงพอใจ และประทับใจหรือไม อยางที่เรียกวาเอาใจเขามาใสใจเรา
ผูใดก็ตามเอาใจเขามาใสใจเรา โดยปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา จะปูทางใหทานเติบใหญและกาวไปไกลใน
อนาคตการงาน
ถาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาโดยเอาใจเขามาใสใจเรา จะสรางขวัญใหดีขึ้น ขจัดความแตกราวเพิ่มพูน
ผลงานขึ้นอยางทันตาเห็น และผูปฏิบัติจะมีบุคลิกอันเปนที่นาประทับใจ
ถาปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานหรือตอญาติมิตรในทุกสังคม โดยเอาใจเขามาใสใจเราก็จะเปนหนทางแหง
ความรักความสูงเดนในทุกสังคมและทุกวงการ
แมผูใดปฏิบัติตอคูสมรสหรือตอสมาชิกทุกคนในครอบครัวดวยการเอาใจเขามาใสใจเราก็จะเปนหนทาง
แหงความสงบสุข รมเย็น และเปนที่รักใครนับถือ
แตก็เปนเรื่องนาประหลาดที่หลาย ๆ คนมองขามเรื่องนี้ไปโดยไมนําพาตอการเอาใจเขามาใสใจเรา ทั้ง ๆ
ที่การกระทํานั้นมิไดสิ้นเปลืองอะไรเลย สวนใหญก็ไปหวังวาจะไดรับการอภัยจากใคร ๆ อยูร่ําไป
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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ขั้นตอนที่ 9 “ลักษณะปรากฏกาย” (Appearance) เปนเรื่องความสะอาดของเสื้อผา หนาตา ผม เทา มือ
เล็บ ปาก ฟน รองเทา ฯลฯ อันเปนลักษณะปรากฏกาย
ขั้นตอนที่ 10 “มีชีวิตชีวา” (Motion Create Emotion) เปนขั้นตอนอันสําคัญที่ผสมผสานขั้นตอนทั้งหมด
ที่กลาวขางตน ใหทานทําตนใหมีชีวติ ชีวา ไมใชบุคลิกแบบตุกตา หากแตวามีอารมณราเริง แจมใส ไมมีใครเห็น
ความบึ้งตึง มีแตความนารัก มีความจริงใจ และไมเสแสรางแกลงทําลักษณะมีชีวิตชีวาที่วานี้เมื่อมี ผูไดพบเห็นก็
ทราบวาเปนคนเปดเผย ไมมีลับลมคมใน มีแตความแจมใส เบิกบานในการเคลื่อนไหวพูดจา ดวงตาสดใส รวม
เรียกวามีชีวิตชีวาทุกอิริยาบถ
ผูใดปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 10 ครบถวน และพัฒนาอยูตลอดเวลาเทากับทานไดวางพื้นฐานการสราง
มนุษยสัมพันธอันเปนหลักไวแตเบื้องตนอยางถูกแบบแผนถูกวิธี จะมีแตความนาภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
ธนา โกมลภิส (2527 : 23 – 26) ใหแนวคิดในการปรับปรุงตนเอง โดยการพัฒนาบุคลิกภาพไวดังนี้
การปรับปรุงตนเองเพื่อความสัมพันธกับคนอื่น เราจะตองรูจักปรับปรุงตนเอง การปรับปรุงเริ่มที่ตัวเรา
เองกอน เราจะตองมีจิตใจกวางขวางพอที่จะยอมรับหรือเผชิญความจริงโดยไมเขาขางตนเอง จะตองสํารวจอดีต
ของตัวเองเพื่อปรับปรุงแกไข พระพุทธเจาสอนใหเรารูจักประเมินตนเอง นับวาเปนวิธีการอันทันสมัย คือกอน
นอนทุกคืนใหเราประเมินผลการกระทําหรือพฤติกรรมที่ผานมาแลวหนึ่งวันวาวันนี้เรากระทําอะไรไปบาง มีผลดี
หรือผลเสียอยางไร ทําใหใครเดือดรอนบางหรือไม เพราะอะไรจึงกระทําเชนนั้น ทางที่ถูกควรเปนอยางไรแลว
เลือกวิธีที่ถูกมาปรับปรุงแกไข
ในการปรับปรุงตนเองโดยการพัฒนาบุคลิกภาพนั้น ควรปรับปรุงในเรื่องตอไปนี้
1. บุคลิกภาพทางกาย ลักษณะทางกาย เชน สูง ต่ํา ดํา เตี้ย อวน เปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิด
แตอาจปรับปรุงแกไขไดดวยการฝกฝนใชวิชาทางการแพทยสมัยใหมเขาชวยตกแตงใหดูสวยงามนาเคารพนับถือ
หรือใชวิชาการเสริมสวย
สุขภาพอนามัย ผูที่ไมรูจักรักษาสุขภาพจะมีรางกายไมแข็งแรง เจ็บปวยอยูบอย ๆ จิตใจหงุดหงิด
รางกายทรุดโทรม ฉะนั้นจึงตองเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหสมบูรณอยูเสมอ
2. อารมณ ตองรูจักควบคุมอารมณ ไมปลอยตามใจตัวเอง คนที่ควบคุมอารมณได จะเอาชนะเหตุการณ
ตาง ๆ ได ในการคบหาสมาคมนั้น จะตองมีเหตุการณกระทบกระเทือนอารมณอยูเสมอไมเราก็เขาตองเปนฝายที่ทํา
ใหอารมณของกันและกันไมดี ฉะนั้นจะตองรูจักอดทนใจเย็น เมื่อไดรับการตอบสนองที่ไมถูกใจ หรือไดรับการ
ตําหนิติเตียนจากผูอื่น เราตองยอมรับความจริงวาทุกคนยอมมีความผิดพลาดดวยกัน เมื่อใครเอาขอผิดพลาดของ
เราไปตําหนิเราตองรับฟง แตเปนเรื่องคอนขางยากเพราะผูถูกตําหนิมักจะมีอารมณเสียกอนจะยอมรับวาจริง
หรือไมจริง ผูที่หวังปรับปรุงตนเองตองอดทน เพราะไมมีใครมองเห็นขอผิดพลาดของตนเองได เราจะตองกลา
รับฟงคําแนะนําขอผิดพลาด แลวนํามาพิจารณาถึงเจตนาดีหรือราย อยาใหอคติเขามาครอบงําได ในขณะเดียวกัน
เราไมวิพากษวิจารณคนอื่น เพราะการวิพากษวิจารณคนอื่น บางครั้งก็เปนการวิจารณตัวเราใหคนอื่นฟง เขาจะรูวา
เราเปนคนชนิดใด สมควรที่เขาจะเกี่ยวของดวยหรือไม การวิพากษวิจารณคนอื่นไมไดสรางความนิยมนับถือให
เกิดขึ้นกับตัวเราเลยอารมณที่ดีจะเกิดขึ้นหรือมีความสมบูรณไดอยูที่การฝกฝน ตองสุขุม หนักแนน ไมออนแอจน
ตองพึ่งผูอื่นอยูตลอดเวลา หรือแข็งกราวจนเปนการรุกราน
3. การสังคม บางคนเมื่อเขาไปรวมกลุมกับคนอื่นจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะเนื่องมากจากประสบการณ
ในอดีต จึงทําใหเปนคนขี้อาย บางครั้งเกิดความกลัว ทําใหประหมา ความออนแอก็จะปรากฏใหเห็น ไมสามารถ
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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พูดคุยกับใครได ปญหาเหลานี้แกไขไดขอเพียงใหมีความตั้งใจจริง แลวหาสาเหตุวาเกิดจากอะไรการแกไขตอง
คอยเปนคอยไปโดยเปลี่ยนความรูสึกเคยชินของเราใหเขากับเหตุการณ และสภาพแวดลอมของสังคมในขณะนั้น
จงปรับปรุงตนเองใหทันสมัย ถาเมื่อใดเราเปนตัวของตัวเองแลวจะไมมีใครทําใหเราหวั่นไหวไดตองไมลืมวาชีวิต
กับสังคมเปนของคูกัน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได
4. ศิลปะในการฟงและการพูด วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหคนนิยมนับถือ คือจงสนใจฟงในสิ่งที่ผูอื่นพูด และ
ยอมรับขอเท็จจริงในสิ่งที่เขาพูด การที่เราขอความคิดเห็นของผูอื่นหรือขอคําแนะนําของผูอื่นนับเปนการยกยอง
และรูคุณคาของความคิดเห็นของผูอื่น เราจะไดรับความนิยมนับถือจากบุคคลนั้นโดยไมรูตัว คนที่ชอบพูด
สรรเสริญเยินยอคนอื่นเกิดความจริง ก็เทากับเปนการแสดงความออนแอและความไมจริงออกมาใหคนเห็น
5. การมีเหตุผล เหตุผลเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะชวยใหเกิดความเขาใจดี หากมีการขัดแยงใด ๆ เกิดขึ้น
ถารูจักใชเหตุผลก็จะมีการประนีประนอมกัน ทุกสิ่งทุกอยางก็จะราบรื่น เหตุรายก็จะกลายเปนดีโดยการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน สถานการณตาง ๆ จะบอกใหเรารูวา เราจะตองยอมรับเมื่อใด หากเราทําแข็งดึงดันตลอดเวลาไม
ยอมใคร ไมยอมรับฟงเหตุผลก็จะไมมีใครอยากสมาคมคบหา เรื่องการใชเหตุผลนี้ก็ตองมาจากการสรางเสริม
เชาวน หรือปญญาของเราใหดีขึ้นอยางหนึ่ง การหาความชํานาญดวยการลองปฏิบัติดวยตนเองอยางหนึ่งและการ
รูจักเปรียบเทียบวาสิ่งใดควรหรือไมควร การที่จะสงเสริมใหรูจักใชเหตุผลยอมจะตองใชเวลา และตองการความ
อดทน มนุษยที่อยูไดทุกวันนี้และรูจักผิดชอบชั่วดี ก็เพราะเคยทําผิดมากอนแลวทั้งสิ้น จึงไมควรยอทอเมื่อเราทํา
ผิด เพราะความผิดนี้เองที่จะเปนบทเรียนที่ดีสําหรับเราในวันขางหนา
6. ความมั่นคงในตนเอง และรูจักเปนตัวของตัวเอง จะชวยใหความสัมพันธระหวางกันราบรื่นยิ่งขึ้น
มิฉะนั้นก็จะเอนเอียงไปตามคําเลาลือ หรือเสียงเปาหูของผูประจบสอพลอจนหลงเชื่องมงาย ลงโทษคนผิด ๆ ก็ได
หรือตัดสินใจไปโดยขาดความรอบคอบ
7. ไมเอาเปรียบคน ไมเห็นแกตัว การเอาเปรียบคนและการเห็นแกตัวเปนนิสัยของคนขี้เหนียวชนิดเห็น
แกได ซึ่งจะเปนที่ตําหนิติฉินของคนทั้งหลาย ทั้งยังเปนที่รังเกียจของสังคมอีกดวย และอาจเปนมูลเหตุทําใหเกิด
การแตกความสามัคคีกันได เพราะคนที่เห็นแกตัวยอมไมคิดถึงคนอื่น คิดถึงแตประโยชนตนฝายเดียว คือถาตน
ไดประโยชนแลวก็ยอมทุกอยาง แตครั้งจะเสียประโยชนบางกลับไมยอมเสีย คนชนิดนี้ไมมีประโยชนตอสังคมใด
เลย แตกระนั้นก็ดีสังคมเกือบทุกแหงก็จะมีคนชนิดนี้อยู
8. การใหความรักตอผูอื่น คนตองการความรักทั้งในฐานะผูใหและผูรับ คือตองเปนคนที่ตนรักและ
ตองการใหมีคนรักตน เพราะความรักเปนการสรางความอบอุนและความมั่นคงใหเกิดขึ้นในจิตใจไดและถาเรารูจัก
ใหความรักแกผูอื่นแลว คนที่รักใครไมเปนก็เพราะเปนคนไมเคยรักใครมากอน เชน คนที่ขาดความรัก ขาดความ
อบอุนจากครอบครัว ชีวิตมีแตความผิดหวัง เขาจะกลายเปนคนแข็งกระดางไมสามารถใหความรักแกคนอื่นได
แลวใครจะรักเขา ฉะนั้นถาเรามีความรักตอผูอื่นมากเพียงใด เราก็จะไดรับความรักตอบจากคน ๆ นั้นมากเชนกัน

2. การเสริมสรางดานการสนทนาเพื่อการสัมพันธ
เทคนิคการสนทนาเปนเครื่องมือที่สําคัญมากในการผูกมิตรหรือสรางมนุษยสัมพันธเพราะเปนเครื่องมือ
ชิ้นแรกขณะที่มีการเผชิญหนา (Encountering) หลักการสนทนายอมจะมุงหวังใหไดทั้งเนื้อหา (Content) และ
ความรูสึก (Feeling) ยิ่งถาบวกความรัก ความจริงใจ (Genuineness) เขาไปดวยคูสนทนานั้น ๆ ยอมไดทั้ง
ประโยชนและมีทั้งความสุข
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หลุย จําปาเทศ (2526 : 12 – 14) ไดใหขอคิดวาการสนทนาเปนเรื่องสําคัญและจําเปนในการติดตอ สื่อ
ความหมาย และการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งในชีวิตสวนตัว และชีวิตการงาน บุคคลจําเปนตองสนทนา
โตตอบกับบุคคลอื่นอยูเสมอ เมื่อเราเขาใจและรูจักตัวเราดีแลวควรจะรูจักและเขาใจในตัวบุคคลอื่น โดยการ
พัฒนาเทคนิคการสนทนาของเราใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถเขากับ
ใครก็ได และมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไดในที่สุด
เทคนิคการสนทนา สรุปได 4 ประการ คือ
2.1 การสรางใหเกิดความอบอุนใจ (Rapport)
2.2 การเสริมทักษะในการถาม (Asking Skill)
2.3 การเสริมทักษะในการฟง (Listening Skill)
2.4 การทวนคําพูด (Restatement)
2.1 การสรางใหเกิดความอบอุนใจ (Rapport)
เปนลักษณะหนึ่งของการแสดงความมีน้ําใจ (Concern) แยกเปนรายละเอียดได 3 ประการ คือ
2.1.1 การสรางกับตัวผูฟง คือใชคําพูด สายตา หรือกิริยาทาทางในทางบวก เชน การยิ้มแยม
แจมใส ทั้งสายตาและทาทาง คําพูด กลาวโดยสรุปคือ ใชทั้ง Verval และ Non-Verbal เชน เวลาพบเพื่อนมีการ
ทักทาย แบบพูดทักหรือแซว หรือแบบเอามือแตะไหล จับแขน จับมือ เปนตน
2.1.2 การสรางกับสิ่งของ เชน ชมเชยสิ่งของของเขา เปนการสรางความสัมพันธและความเปน
กันเอง เชน ชมวา กระเปาใบนี้เก หรือผาพันคอผืนนี้สวย หรือชุดนี่สวยจัง เปนตน
2.1.3 การสรางกับครอบครัว คือการพูดถึงครอบครัวของเขาในทางที่ดี เชน ลูกคนโตเรียน
อะไร เกงนะ ทั้งทาทางและคําพูดตองจริงใจใหเขารูสึกเรารักใครเอ็นดูลูกของเขาจริงๆ เปนตน
ในการสรางความอบอุนใจ ขอควรระวังคือ สายตามีความหมายมาก ในการสรางความอบอุน
ใจ และความเปนกันเอง เพราะสายตาเปนสื่อแสดงความจริงใจหรือไม ซึ่งยากแกการซอนเรน จึงตองใชสายตา
ใหเปนประโยชนในทางบวกจริง ๆ
2.2 การเสริมทักษะในการถาม (Asking Skill)
การเสริมทักษะในการถาม หรือเทคนิคการถาม เรียกวา “Asking Skill” ถือเปนการชักชวนมีหลักดังนี้
2.2.1 ถามสิ่งที่เขาเดน เราตองดูวาเขามีความดีเดนอะไรบาง เชน เรียนเกง เลนฟุตบอลเกง
อะไรอยางนี้ เราก็พยายามถามหรือพูดถึงสิ่งเหลานี้ ซึ่งจะทําใหเขาภาคภูมิใจและอยากคุยกับเรา
2.2.2 ถามสิ่งที่เขาชอบ คือดูหรือศึกษาหรือจับใหไดวาเขามีความชอบอะไร ความชอบนี้ถา
คนหาไมไดเมื่อพบกันใหม ๆ ใหถามถึงดานงานอดิเรกของเขา เพราะงานอดิเรกของคนเรานั้นใครทําสิ่งใดก็แสดง
วาชอบสิ่งนั้น เชน คนบางคนมีงานอดิเรก คือ เลี้ยงตนกลวยไม อยางนอยก็แสดงวาเขาชอบกลวยไม เปนตน
2.2.3 ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เปนขาวนาสนใจในปจจุบัน เชน กําลังอยู
ในสถานการณปฏิวัติก็คุยกันเรื่องการปฏิวัติ ใกลจะมีการเลือกตั้งก็คุยกันเรื่องการหาเสียง เปนตน
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2.2.4 ถามเพื่อใหเขาระบายความทุกข คือการถามลักษณะเจาะลึกใหทราบถึงปญหาความ
เดือดรอนหรือทุกขของเขา แตกรณีนี้ควรใชกับคนที่สนิทสนมกันเทานั้น ยกเวนหากไมสนิทตองใหเขาพูดเอง
อยาไปเจาะลึกใหเขาพูด คนเรานั้นหากไดระบายความทุกขกับใครที่รับฟงจะรักคนนั้นเปนอยางยิ่ง
ทั้ง 4 ขอนี้เปนหลักการ แตโดยทั่วไปเวลาที่พบใครเราอยาพูดเรื่องปญหาของเราเมื่อพบกันครั้ง
แรกหรือโอกาสแรก ควรแสดงความเปนกันเองยิ้มแยมแจมใส นอกจากนี้คําถามที่ใชตองดุวาควรจะใชคําถาม
อยางไรจึงจะเหมาะสม คําถามอาจเปนคําถามนํา คําถามปดและคําถามเปด แลวแตกรณี อยางไรก็ตามหากพบ
พูดคุยกับใคร เมื่อเขานินทาใครใหฟงควรฟงเฉย ๆ อยาออกความเห็นหรือเสริมแตงชวยสนับสนุนเปนอันขาด
เพราะจะเปนอันตรายในภายหลัง ยกเวนกรณีการนินทาในทางบวกหรือสรรเสริญผูอื่น อาจชวยเสริมได
2.3 การเสริมทักษะในการฟง (Listening Skill)
การเสริมทักษะในการฟง มีหลักดังนี้คือ
2.3.1 เงียบ (Silence) เมื่อฟงใครพูดก็ตามสิ่งที่สําคัญในการฟง คือ ตองเงียบ หรือภาษาชาวบาน
เรียกวา “จงหุบปาก” เพื่อใหเขาพูดไดอยางเต็มที่
2.3.2 ผงกศีรษะ (Headnod) เมื่อฟงแลว เพื่อใหคนพูดรูวาเราฟง มีความตั้งใจฟง ก็โดยการผงก
ศีรษะเปนเชิงรับ การผงกศีรษะ มีหลายแบบที่นิยมกัน คือ แบบหนึ่งครึ่ง และแบบสองครึ่ง
2.3.3 ออกเสียงรับ (Hm, Hm) เมื่อฟงแลวควรออกเสียรับเบา ๆ วา อึม อื้ม...หรือคนไทยก็มักใช
วา ออ...ออ...เปนตน
2.3.4 ตอบรับ ใช ครับ (คะ), ตอไป (Yes, Right, On) เมื่อฟงนอกจากเงียบ ผงกศีรษะรับหรือ
ออกเสียงรับ ปกติแลวบางครั้งอาจตองตอบรับดวยคําวา “ใช” “ครับ (คะ)” หรือ “ตอไป” ดวย เพื่อเปนการยืนยัน
ความตั้งใจในการฟง
2.3.5 แสดงความรูสึกประกอบ เชน เมื่อเขาพูดเรื่องเศราก็ควรเศรา เมื่อเขาพูดเรื่องสนุกสนานก็
ควรหัวเราะยิ้มแยม เปนตน แตควรระวังอยาแสดงความรูสึกประกอบเกินไปกวาเรื่องที่เขากําลังพูด เชน แสดง
หนาเศราเกินไป เปนตน เพราะถาเปนเชนนั้นจะกลายเปนการดูถูก หรือลอเลียนไป
2.4 การทวนคําพูด (Restatement)
การทวนคําพูด เปนเทคนิคอยางหนึ่งของการสนทนา จุดประสงคก็เพื่อใหผูพูดรูวาเรามีความสนใจฟงเขา
มีการติดตามเนื้อหา (Content) เขาทันโดยตลอดวิธีการ คือ
2.4.1 ทวนทุกคํา มักใชกับกรณีจิตแพทยกับคนไข หรือกับบุคคลทั่วไปเฉพาะกรณีเทานั้น
เพราะการใชวิธีนี้มักอันตราย หากใชมากหรือใชไมถูกสถานการณจะกลายเปนลอเลียนทันที
2.4.2 ทวนทุกคําแตเปลี่ยนสรรพนาม คลาย ๆ กับการทวนทุกคํา เพียงแตเปลี่ยน
สรรพนามเทานั้น เชน ผูพูดพูดวา “ผมกําลังมีทุกข” ผูฟงก็วา “คุณกําลังมีทุกขเหรอ”
2.4.3 ทวนเฉพาะคําสําคัญ ๆ ทายประโยค กรณีนี้ใชมากที่สุดและเปนประโยชน
เหมาะสมมาก เชน ผูพูดวา “ผมกําลังมีทุกขเกี่ยวกับลูกชาย” ผูฟงก็วา “ลูกชายเหรอ ลูกชายคุณเปนอยางไร”
เปนตน
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2525 : 134 – 148) ใหหลักการในการสนทนาเพื่อการสรางมนุษยสัมพันธ ดังนี้
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1) องคประกอบพื้นฐานของการสนทนาที่ดี
การสนทนาที่ดี คือการใหคูสนทนาหรือผูรวมสนทนามีสวนรวมดวย การสนทนานั้นจึงจะดําเนินไปได
ดวยความพอใจของทุกฝาย เราจะเปนผูพูดที่ดีถาเราเปนคนที่นาสนใจ นานิยม เปนที่ชื่นชอบของผูอื่น สิ่งเหลานี้
เปนสิ่งที่ฝกฝนกันไดถามีความตั้งใจจริง เชน ในแตละวันก็หาโอกาสฝกฝนโดยมุงหาประสบการณจากการอาน
การฟง และจากแหลงตาง ๆ เราไมควรละเลยการฝกฝนตนเองเชนนี้ เพราะการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
นอกจากจะยังผลใหผูนั้นเปนนักสนทนาที่ดีแลว ยังทําใหผูนั้นมีโลกทัศนกวางไกลอีกดวย
กอนอื่นควรพิจารณาถึงองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ ดังตอไปนี้
1.1 เจตคติ เรามีเจตคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไรบาง เจตคตินี้จะเปนตัวกําหนดตัวเราเอง จะ
ผลักดันใหเราแสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึงความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ
1.2 การแสดงออกทางสายตา สายตาแทบจะนับไดวาเปนสื่อภาษาอีกชนิดหนึ่ง สายตาจะฉาย
แววที่เปนมิตรกับบุคคลที่เราพอใจหรือถาเราไมชอบใคร สายตาก็จะสื่อสารออกไปในทางลบ
1.3 การยิ้ม ยิ้มที่อ บอุนและจริงใจจะนําผลที่นาพึง พอใจมาให ถาเรามีความตั้ งใจดี เชน นี้
อวัจนสารอยางอื่นก็แทบจะไมตองกังวล เพราะมันยอมสอดคลองกับเจตนารมณที่ดีของเรา
1.4 การแสดงกิริยาทักทาย การแสดงกิริยาทักทายอาจจะเปนการไหวตามธรรมเนียมไทย หรือ
การสัมผัสมือตามธรรมเนียมตะวันตก สามารถสื่อความหมายใหอีกฝายหนึ่งรูไดวาเรามีความยินดีและจริงใจ มี
ความเปนมิตร และนอบนอมเพียงใด ซึ่งจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางรอยยิ้มกับสายตา
2) ขอแนะนําเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการสนทนา
ไมมีสิ่งที่เปนความลับเปนแบบแผน หรือเปนกฎเกณฑตายตัวในการทําใหเราเปนผูสนทนาที่ดีนอกจาก
จะตองตั้งใจฝกฝนดังขอแนะนําบางประการตอไปนี้
2.1 ใหความสนใจ เราควรจะตองใหความสนใจตอผูรวมสนทนา มิฉะนั้นเขาก็จะมีปฏิกิริยา
สนองตอบเชนเดียวกับที่เรากระทําตอเขา วิธีการจะทําใหการสนทนาดําเนินไปดวยดีก็คือ จะตองใหความสนใจ
ตอผูรวมสนทนาของเราตลอดเวลาสนทนา
2.2 เปนเรื่องที่นาใสใจ คือเมื่อสนทนาในเรื่องใดเราตองมีความสนใจและมีความรูในเรื่องนั้น ผู
สนทนาที่ดีตองมีความรอบรูกวางขวางไมวาจะเปนเรื่องทั่ว ๆ ไปในชุมชนทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
เรื่องบันเทิงตาง ๆ นักสนทนาที่ดีควรจะเปนคนที่อานมากรูมาก ไมวาใครจะสนทนาเรื่องใดสามารถรวมสนทนา
ไดอยางราบรื่น และเปนการสนทนาที่มีรสชาติ
2.3 มีความจริงใจ ในการสนทนาเราตองมีความจริงใจไมเสแสรงไมพูดเท็จ แลวไมตรีจิตก็จะ
เกิดขึ้นจากการสนทนา พึงระลึกถึงคํากลาวของอับราฮัม ลินคอลน ที่วา “ทานสามารถหลอกคนบางคนไดในทุก
เวลา ทานสามารถหลอกทุกคนไดบางเวลา แตทานไมสามารถหลอกตัวเองไดทุกเวลา”
2.4 เปนผูฟงที่ดี ไมมีการกระทําใดที่เปนการเคารพคูสนทนามากไปกวาการฟงในสิ่งที่เขาพูด
ฟงดวยหู ตา ใจ และความรูสึกของเรา แลวเราจะไดรับประโยชน ไดรับความรู ขาวสารซึ่งเปนการเพิ่มพูนความ
รอบรูใหแกตัวเรานั่นเอง
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2.5 ไมขัดจังหวะ เราอาจจะทําใหใครโกรธไดงาย ๆ โดยขัดจังหวะเมื่อเขากําลังพูดอันเปนการ
กระทําที่ไมสมควร การขัดจังหวะควรจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูพูดสรางความนาเบื่อหนายใหผูฟงอยางมาก และถาเรา
คิดจะขัดจังหวะเขา ก็พยายามใหถูกกาลเทศะเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดของหมองใจกัน
2.6 มีความรอบรู เราทราบกันดีอยูแลววาผูที่มีหัวขอสนทนานอย ซ้ําซากเปนผูที่ไมนาสนใจนัก
เชน พูดวนเวียนแตเรื่องการงาน กีฬา งานอดิเรกของเขา เรื่องเหลานี้อาจจะนาสนใจก็เฉพาะในการ สนทนาครั้ง
แรก ๆ เทานั้น แตถาเรายังคงพูดซ้ําซากในเรื่องเดิมเราก็จะยังความนาเบื่อหนายใหแกผูฟงอยางมาก ฉะนั้นเราควร
มีความรอบรูทุก ๆ ดาน
2.7 ไมยืดเยื้อ เมื่อเราสนทนาอยาทําเหมือนกับวานั่นเปนโอกาสสุดทายของการพูดแลวก็ผูกขาด
การพูดเพียงคนเดียว ไมยอมยุติเรื่องของเราเอาเสียเลย ลองนึกวาถาเราจะตองฟงผูพูดที่มีลักษณะเชนนี้เราจะรูสึก
อยางไร ฉะนั้นเราจึงไมควรพูดยืดเยื้อ
2.8 ไมสรางความขุนเคือง คําพูดที่ทําใหผูฟงโกรธเคือง สงผลใหความรูสึกของเขาที่มีตอเรา
เปนไปในทางลบ เขาจะโกรธและรังเกียจเรา การสงบปากสงบคํายอมเปนการดีกวาที่จะทําใหเกิดความรูสึกขุน
เคืองกัน
2.9 ไมซุบซิบนินทา คงไมมีใครไมเคยนินทาใคร แตถาถึงขั้นใหรายแกผูอื่นโดยเจตนาใหเขา
เสียหายก็นับวาเปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง คนสวนมากชอบฟงการนินทาแตก็อาจมีไมกี่คนนักที่จะเชื่อคํานินทา
ถาเราจะตองพบกับคําถามเกี่ยวกับบุคคลบางคนในเรื่องที่เราไมรูเรื่องจริง ใหเงียบไวจะดีกวา
2.10 ไมเปนคนเจาปญหา ไมวาใครก็ยอมมีปญหาดวยกันทั้งสิ้น การเสนอปญหาตาง ๆ ในวง
สนทนาอาจจะเปนที่ยอมรับ แตก็จงอยาเสนอปญหาสารพันโดยไมจําเปน หรือนําเอาปญหาที่ไมนาจะเปนปญหา
เขาไปในวงสนทนา จนกลายเปนคนประเภทชางบน จูจี้ และถาเราตองพบคนประเภทนี้เสียเองก็ใหหลีกเลี่ยงเสีย
2.11 ไมสอดรูสอดเห็น คงไมมีใครอยากใหคนอื่นมารูรายละเอียดเรื่องสวนตัวของตนมากนัก
ไมวาจะเปนเรื่องอุปนิสัย อายุ ชีวิตครอบครัว หนาที่การงาน ฯลฯ
2.12 ไมอวดรู บางคนทําตนเปนผูรูทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาใครจะสนทนาเรื่องอะไรถามอะไรตอบ
ไดหมด แสดงภูมิวาเปนผูรูดีทุกอยาง และผูกขาดพูดเพียงคนเดียว ทําใหผูรวมสนทนารูสึกกระอักกระอวนใจควร
ใหโอกาสผูรวมสนทนาไดพูดคุยแสดงความคิดความรูของเขาในอัตราที่พอ ๆ กัน
2.13 สรางการลงรอย การสนทนาที่ดีไมควรมีบรรยากาศเครงครัด ซึ่งทําใหการสนทนาดําเนิน
ไปไดไมราบรื่น ควรมีลักษณะเปนกันเองถึงแมจะมีความเห็นที่ไมลงรอยกันก็ควรจะใชเหตุผลมาตัดสินไตรตรอง
ไมใชอารมณ ยึดเอาความคิดของตนเปนใหญ หรือถือวาความคิดของตนถูกเสมอไป ถึงแมวาความคิดเห็นของเรา
จะตกไปในครั้งนี้เราก็สามารถเสนอขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นในครั้งตอ ๆ ไปได
2.14 ไมเจาะจงคูสนทนา ในวงสนทนาที่มีผูคนรวมอยูหลายคน เราจะตองแนใจวาไดสนทนา
กับทุก ๆ คน ไมเจาะจงคนใดคนหนึ่ง ตองรวมทุก ๆ คนเขาสูการสนทนา
2.15 ไมอายที่จะพูด ในวงการสนทนาขนาดใหญ เราอาจจะเปนบุคคลที่อยูเบื้องหลังการ
สนทนาและฟงความเปนไปในวงสนทนานั้น เราจะสังเกตเห็นวาในกลุมเล็ก ๆ (ประมาณ 4 – 5 คน) งายแกการ
สนทนามากกวากลุมใหญ ๆ (ประมาณ 10 คนหรือมากกวานี้) การที่เราจะไดเปนผูพูดบางนั้นไมยากเลย สิ่งสําคัญ
ก็คือเราจะตองทําตัวใหเขากับการสนทนานั้น แบบฝกหัดที่ดีก็คือใหคอยสังเกตผูที่พูดไดดีกวา เขาพูดอยางไร ใช
อากัปกิริยาตาง ๆ อยางไร แลวเรารับเทคนิคเหลานั้นมาประยุกตใชกับตัวเราเอง
เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ
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3) เทคนิคเกี่ยวกับการสนทนา
โสภณ พวงสุวรรณ (2530 : 113 – 115) ไดกลาวถึงเทคนิคในการสนทนาที่สําคัญ ดังนี้
3.1 เทคนิคการยกยองชมเชย คนเราทุกคนยอมตองการที่จะไดรับการยกยองชมเชยดวยกัน
ทั้งนั้น แตบางครั้งการยกยองชมเชยตอบุคคลอื่นก็อาจจะสงผลเสียใหแกผูที่ยกยองชมเชยผูอื่นไดถาการชมนั้นไม
ถูกกาลเทศะหรือถูกใจผูที่ไดรับการยกยองชมเชย เทคนิคการยกยองชมเชยมีหลักการอยู 2 ประการ คือ
3.1.1 จะตองจริงใจ ผูที่กลาวยกยองชมเชยนั้น จะตองยกยองชมเชยดวยความจริงใจ
เชน สมมุติวาเพื่อนคนหนึ่งของเรารูปรางหนาตาไมสวยเลยแลวเราก็บอกเขาวา “คุณสวยขนาดประกวดนางสาว
ไทยได” แนนอนเหลือเกินวา คํายกยองชมเชยของเราก็อาจจะสงผลเสียแกตัวเราเองได เพราะเขารูวาเราแกลงยก
ยองชมเชยเขา
3.1.2 กลาวยกยองชมเชยที่การกระทํา การชม เราควรที่จกยกยองชมเชยที่การกระทํา
ของเขา ซึ่งเปนการพูดที่เฉพาะเจาะจงแทนที่จะเปนการพูดอยางกวาง ๆ ทําใหเขาไดรูวาเรามีจุดดีตรงดานไหน
เชน เราอาจจะชมเจาหนาที่ที่ชวยจัดเตรียมหองประชุมการฝกอบรมวา “คุณเขียนหนังสือไดสวยจังเลย” แทนที่จะ
พูดอยางกวาง ๆ วา “คุณทํางานดีจังเลย”
สําหรับเทคนิคการชมเชยนั้น ดร.หลุยส จําปาเทศ (2533 : 175) ไดกลาวถึงการชมที่ดีควร
ประกอบดวยลักษณะ 8 ประการ ดังนี้
ก. ชมดวยความจริงใจไมเสแสราง
ข. คําชมควรมีความสัมพันธกับสีหนาทาทางของผูชม
ค. คําชมตองไมยืดยาว ควรสั้นกะทัดรัด
ง. ไมชมพร่ําเพรื่อ หรือหวานมากจนเกินไป
จ. การชมตอหนาผูอื่น หรือใหผูอื่นรับรูดวยจะไดผลดีกวา
ฉ. ความเร็วในการใหคําชม ควรชมในเวลาที่เหมาะสม คือเมื่อสิ้นสุด
พฤติกรรมนั้น ๆ จะดีกวาการปลอยไวนาน ๆ แลวจึงชม
ช. เรื่องที่ชมนั้นตองเปนเรื่องจริง ๆ หรือมีเคาโครงแหงความเปนจริง
ซ. การยกตัวอยางประกอบคําชม จะทําใหการชมนั้นไดรับผลเปนเลิศ
3.2 เทคนิคการตําหนิผูอื่น โดยทั่วไปแลวไมมีใครอยากจะไดรับการตําหนิ แตการจะบอกแตใน
สิ่งดีใหอีกฝายหนึ่งรูอยูตลอดเวลายอมเปนไปไมไดเหมือนกัน มิฉะนั้นสิ่งที่เปนขอบกพรองของเขาก็จะไมไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น เมื่อจําเปนจะตองมีการตําหนิเพื่อใหเขาไดรูถึงขอบกพรองตาง ๆ การใชเทคนิควิธีการ
ที่เหมาะสมและถูกตอง จะทําใหอีกฝายหนึ่งไมมีความรูสึกกระทบกระเทือนใจตอการถูกตําหนิเลย และจะทําให
ไมเกิดผลลบตอความสัมพันธระหวางเรากับเขา การตําหนิผูอื่นมีหลักการดังนี้ คือ
3.2.1 ใหถือเปนเรื่องลับเฉพาะตัว การจะตําหนิคนไดอยางนิ่มนวลที่สุดก็คืออยาได
ตําหนิตอหนาคนที่สาม ถาเรากระทําการตําหนิเขาตอหนาคนอื่นไมวาการกระทํานั้นจะยุติธรรมเพียงใด ผูถูก
ตําหนิจะรูสึกเสียหนาทันที
3.2.2 ยกยองชมเชยเขาเสียกอน ทําใหเขาไดรูสึกวาเขาประสบความสําเร็จหรือมีความดี
อยูบาง แทนที่จะเลวรายไปเสียทั้งหมด เชน ถาเราเปนอาจารยนิเทศ ไปดูการสอนของนักศึกษาฝกสอนแลว
พบวามีขอบกพรองหลายประการ แทนที่เราจะพูดในสิ่งที่เปนขอบกพรองเสียทั้งหมด เราก็ควรจะเริ่มตนยกยอง
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ในสิ่งที่เปนสวนดีของนักศึกษาผูนั้นเสียกอน เพื่อเขาจะไดมีกําลังใจตอไป โดยอาจจะกลาววา “เธอพูดเสียงดังฟง
ชัดดี อธิบายเปนขั้นตอนดี มีอุปกรณประกอบการสอนเหมาะสม แตมีบางเรื่องที่ถาปรับปรุงแกไขแลวจะทําให
นักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น คือ........”
3.2.3 อยาเพงไปที่ตัวคนแตใหเพงไปที่ผลงานหรือการกระทํา การตําหนิโดยเพงไปที่
ผลงานหรือการกระทํา ทําใหไมไปกระทบตอเกียรติของบุคคล เพราะเราไมไดตําหนิตัวเขาแตเราตําหนิที่ผลงาน
หรือการกระทํา เชน ถาเราเปนอาจารยนิเทศ แทนที่เราจะตําหนินักศึกษาฝกสอนวา “เธอนี่โงจังเลย สอนนักเรียน
ไมไดเรื่องเลย” ซึ่งเปนการเพงไปที่ตัวของนักศึกษาผูนั้น เราก็ควรจะพูดโดยเริ่มตนกลาวยกยองชมเชยในสวนที่ดี
ของเขาเสียกอน ดังในขอ 3.2.2 แลวจึงกลาวเฉพาะเจาะจงถึงผลงานหรือการกระทําของเขาวา “เธอยังเขียน
กระดานดําไมถูกตอง เธอ.....”
3.2.4 บอกทางแกไขไวดวย เมื่อเราบอกคนอื่นวาเขาทําอยางนั้นผิดอยางโนนผิด เราก็
ควรจะบอกเขาไวดวยวา เขาควรจะทําอยางไรดีจึงจะถูกตอง เพื่อวาเขาจะไดไมทําผิดซ้ําสองอีก
ความคับของใจที่มักจะไดยินบอยที่สุดจากคนที่ถูกตําหนิเมื่อทําอะไร ไปแลวไมถูกใจ
ผูบังคับบัญชาหรืออาจารยผูสอนบอย ๆ ก็คือ “จะเอายังไงกันนะ ทําทีไรไมถูกใจซักที เดี๋ยวก็ใหทําเสียเองหรอก”
เชน ในตัวอยางคําพูดขอ 3.2.3 ซึ่งอาจารยนิเทศไดพูดถึงขอบกพรองของนักศึกษาฝกสอนในการเขียนกระดานดํา
อาจารยนิเทศควรบอกทางแกไขไวดวย โดยอาจจะพูดวา “เธอไมควรเขียนตัวหนังสือใหตัวเล็ก เพราะเด็กที่อยูแถว
หลังจะมองไมเห็น”
3.2.5 จบคําตําหนิดวยดี เมื่อเราเริ่มตนการตําหนิดวยการใชคําพูดที่ดีคือกลาวคํายกยอง
ชมเชยเขาเสียกอน เราก็ควรจะจบคําตําหนิของเราดวยคําที่ดีเชนเดียวกัน เสมือนเปนการปลอบใจเขามิใชเปนการ
ขูบังคับ เชน อาจารยนิเทศอาจจะพูดวา “ครูคิดวาเธอคงจะแกไขเรื่องการเขียนหนังสือบนกระดานดําไดนะ”
แทนที่จะพูดวา “อยาเขียนแบบนี้ใหเห็นอีกนะ”
3.3 เทคนิคการขอความรวมมือจากบุคคลอื่น การชวยเหลือคน การทําดีกับบุคคลเปนการผูก
มิตรสวนหนึ่ง นอกจากการที่เราจะชวยเหลือใครเพื่อผูกมิตรแลว วิธีที่ตรงขามคือการขอความรวมมือจากใคร ๆ
ก็เปนการผูกมิตรเหมือนกัน แตเราจะตองเขาใจทําใหถูกตอง มิฉะนั้นก็จะไมไดรับความรวมมือเลย เทคนิคการ
ขอความรวมมือจากบุคคลอื่นมีดังนี้
3.3.1 ขอความคิดเห็นจากเขา โดยธรรมชาติของมนุษยแลวจะไมใหความรวมมือทาง
กายถึงหนึ่งรอยเปอรเซ็นต ถาไมใหโอกาสเขาใหขอคิดเห็นของเขาแกเราบาง เชน ถาเราตองการจะเขียนโครงการ
ฝกอบรมหนึ่งโครงการเสนอไปยังผูบังคับบัญชา แลวเราจะขอใหเพื่อนชวยเขียนใหโดยพูดวา “คุณสงา ชวยเขียน
โครงการใหหนอยซี” กับคําพูดที่วา “ผมกําลังจะเขียนโครงการฝกอบรมหนึ่งโครงการ แตผมไมแนใจวาผมจะ
เขียนไดถูกตองตามแบบฟอรม คุณพอจะชวยแนะนําผมหนอยไดไหมวา จะเริ่มเขียนอยางไรดีครับ”
ลองเปรียบเทียบคําพูดแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองดูวา คําพูดวิธีใดจะไดรับความรวมมือ
มากที่สุด แนนอนเหลือเกินวาคําพูดแบบที่สองเปนวิธีที่ไดผลมากที่สุด
3.3.2 ทําใหปญหาของเราเปนปญหาของเขาดวย โดยปกติคนเราจะสนใจปญหาของ
ตนเองมากกวาปญหาของคนอื่น เมื่อเราบอกเพื่อนวา ขอใหชวยเขียนโครงการฝกอบรมใหหนอย เขาจะมี
ความรูสึกวามันคือปญหาของเรา ไมใชปญหาของเขา แตถาเราขอคําแนะนําแลความคิดเห็นในการเขียนโครงการ
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จากเขาเทากับวาเราไดโยนปญหาของเราใหไปเปนปญหาของเขา เขาจะเกิดรูสึกทาทายในงาน และมีความสนใจ
ในงานนั้นขึ้นมาทันที
3.3.3 ใชวิธีระดมพลังสมองจากคนในทีมหรือกลุม การที่จะไดรับความรวมมืออยาง
เต็มที่ในการทํางานใด ๆ ก็ตามควรจะเปนความคิดที่ไดมาจากความคิดเห็นของคนในกลุมทั้งหมดมิใชความคิดเห็น
ของผูบังคับบัญชาเพียงคนเพียงเทานั้น ตามที่ไดกลาวมาแลววาคนเราจะไมใหความรวมมืออยางเต็มที่ถาเขาไมได
มีสวนในการแสดงความคิดเห็นรวมอยูดวย
3.3.4 หาคนสนับสนุนความคิดเห็นของเรา เมื่อเราเสนอความคิดเห็นใด ๆ ออกไปแลว
เราอยากใหคนอื่นยอมรับความคิดเห็นของเรา วิธีการที่ดีที่สุดคือการเปดโอกาสใหเขาไดมีสวนรวมในความคิด
เห็นนั้น อยาพูดวา “ผมอยากจะใหคุณเห็นดวยกับความคิดเห็นของผม” แตควรจะพูดวา “ถาคุณเปนผม คุณจะทํา
อยางไรบางจึงจะใหความคิดนี้ผานไปได”
3.3.5 เรื่องที่จะขอความชวยเหลือควรพิจารณาแลววาเปนเรื่องที่มีความจําเปนจริง ๆ
และไมควรบอยครั้งจนเกินไป บางคนขอความชวยเหลือในเรื่องที่อีกฝายหนึ่งเกิดความอึดอัดอาจเนื่องจากเกินขีด
ความสามารถที่จะทําได การขอความชวยเหลือในเรื่องที่ไมมีความจําเปนเทาที่ควรอาจสรางความรูสึกที่ไมดีให
เกิดขึ้นได ดังนั้นในการจะขอความชวยเหลือใด ๆ ควรคํานึงถึงลักษณะเชนนี้ดวย นอกจากนั้นถาเราขอความ
ชวยเหลือบอยครั้งมากเกินไปก็เปนขอที่ควรระวัง เพราะอาจทําใหเปนการรบกวนที่นารําคาญก็เปนได
3.3.6 ระวังเรื่องของรักของหวง การขอความชวยเหลือที่เกี่ยวกับการยืม หรือการขอ
สิ่งของตองระวังเรื่องของรักของหวง เชน รถปายแดง ซึ่งแนนอนวาเจาของตองรูสึกเปนหวงยิ่งถามีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นอาจทําลายสัมพันธภาพที่ดีลงได บางคนรักกลองถายรูปและหวงแหนมาก เมื่อตัดใจใหเพื่อนยืมไปแลว
เจาของเองอาจรูสึกกังวลตลอดเวลาที่เพื่อนยืมไปก็ได
3.3.7 ดูสถานการณ อารมณ และเวลา เมื่อจะขอความชวยเหลือจากผูใดไมควรพูดขอ
ความชวยเหลือขณะที่ชวงเวลาไมเหมาะสม เชน ผูนั้นกําลังอารมณไมดี หรือมีกิจธุระเรงดวน เพราะจะทําให
ความใสใจในเรื่องที่ขอความชวยเหลือลดความสําคัญลงไป
3.4 เทคนิคอื่น ๆ เกี่ยวกับการสนทนา สําหรับเทคนิคในการสนทนาอื่น ๆ ที่นาสนใจ ดร.หลุยส
จําปาเทศ (2533 : 172) กลาวถึง เทคนิคการถอมตน และ เทคนิคการกระเซาเยาแหยไวดังนี้
3.4.1 เทคนิคการถอมตน การถอมตนคือการลดคาของตนเองลงมาในขณะที่มีการ
เผชิ ญ หน า กั บ คู ส นทนา ผู ที่ แ สดงการถ อ มตนจะทํ า ให ดู สุ ภ าพ นุ ม นวล ไม ท ะนงในตั ว เอง การถ อ มตน
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
3.4.1.1 ขั้นตอบรับดวยการยิ้ม หมายถึงเมื่อมีคนชมก็ควรหันไปยิ้ม และ
กลาวคําขอบคุณ หรือแสดงการรับรูถึงการชมนั้น การไมแสดงการตอบรับตอคําชมเชยของคูสนทนาถือวาเปน
การเสียมารยาทประการหนึ่ง
3.4.1.2 ขั้นลดความเดน คือการลดความดีลงเมื่อถูกชมเทคนิคที่ใชเพื่อลด
ความเดน เชน ยกความดีใหผูอื่น เชน
มารศรี : เธอทําผมทรงใหมเขากับใบหนา สวยจังเลย
มาลี : พอดีชางเขาออกแบบใหนะ
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3.4.1.3 ขั้นชมตอบ เปนการตอบรับการชมดวยการชมกลับใหเหมาะสมอาจ
เปนสิ่งเดียวกัน หรือเปลี่ยนชมเรื่องใหมที่ใกลเคียงกัน
3.4.1.4 ขั้นเปลี่ยนเรื่อง เมื่อไดมีการชมตอบแลวควรเปนการชวนคุยเรื่องอื่น
ตอไป แตควรใหถูกเรื่องและถูกจังหวะ
ขั้นตอนทั้ง 4 นี้สามารถใชไดอยางยืดหยุน ไมควรยึดเปนหลักตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโอกาส กา
ละ เทศะ และบุคคล
แตอยางไรก็ตามการถอมตน มีขอควรระวังดังนี้
1. ไมควรแสดงการปฏิเสธการชมอยางจริงจังเกินไปจะทําใหเหมือนกับวาไมยอมรับความ
ปรารถนาดีนั้นเลย
2. ไมควรถอมตนจนเกินไปเพราะจะทําใหดูนาสงสาร และไมเหลือความดีนั้น ๆ อยูในตัวเลย
ทําใหหมดคุณคาในตัวเองลงไป
ตัวอยางการถอมตน
หัวหนา
ดํารงค
หัวหนา
ดํารงค
หัวหนา
ดํารงค

:
:
:
:
:
:

คุณดํารงค มาทํางานแตเชาทุกวันเชียวนะครับ
ขอบคุณครับ พอดีตองมาสงลูก ผมก็เห็นทานมาแตเชาทุกวัน เหมือนกันนะครับ
ครับ ถาไมมาแตเชารถติดแยเลย ก็เลยออกเชาหนอย
ผูอํานวยการครับ ทราบวาจะมีคนมาดูงานวันนี้ใชไหมครับ
ใช แผนกคุณคงเตรียมพรอมแลวนะ
ครับทาน

3.4.2
เทคนิคการกระเซาเยาแหย เทคนิคการกระเซาเยาแหยนี้คอนขางจะเปน
พรสวรรคของแตละบุคคล บางครั้งอาจฝกฝนได เทคนิคนี้ถาผูใชสามารถใชอยางเหมาะสมจะทําใหบรรยากาศใน
การสนทนาดี และมีการผูกมิตรไดอยางรวดเร็ว คําพูดนี้ใชเทคนิคนี้จะใชคําพูดที่ไมใชเรื่องจริงจังนัก พูดแลวทํา
ใหอีกฝายหนึ่งเกิดความรูสึกไมจริงจังเปนกันเอง
ตัวอยางการกระเซาเยาแหย
พอ : ลูก ๆ วันนี้พอซื้อไกยางมาฝาก
ลูก : พอ...ไกยางอีกแลวหรือ จะขันไดอยูแลว
เพื่อน 1 : ไดขาววาเพิ่งถูกเมียทิ้งไมใชหรือ (ตอหนาสาว ๆ )
เพื่อน 2 : ก็โดนทิ้งพรอมกับนายไง จําไมไดหรือ
ขอคิดในการกระเซาเยาแหย
1. อยาพยายามนําตําหนิหรือปมดอยของบุคคลมาเปนเรื่องกระเซาเยาแหย
2.
ควรใชคําพูดและการแสดงออกในการกระเซาเยาแหยใหเหมาะสมกับสถานการณ เวลา โอกาส
สถานภาพ และวัย
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3. การแสดงออกอยางเหมาะสม
การแสดงออกที่เหมาะสม เปนลักษณะการแสดงออกที่ไมตองการอํานาจ ไมตองการบังคับขูเข็ญ การ
ควบคุมพฤติกรรมของคูสนทนา แตตรงกันขามการแสดงออกที่เหมาะสมคือการพัฒนาตนเองใหเกิดความเชื่อมั่น
ที่ถูก
3.1 รูปแบบของการแสดงออก (Styles of Expression) พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลสามารถ
จําแนกได 3 แบบ ดังนี้
3.1.1 พฤติกรรมการแสดงออกแบบกาวราว (Aggressive Behavior)
3.1.2 พฤติกรรมการไมกลาแสดงออก (Nonassertive Behavior)
3.1.3 พฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior)
3.1.1 พฤติกรรมการแสดงออกแบบกาวราว (Aggressive Behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงการตอสู
อยางตรงไปตรงมาเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิ และแสดงใหเห็นถึงความคิดความรูสึก และความเชื่อในทุกวิถีทาง ซึ่ง
เปนการไมเหมาะสมเพราะเปนการคุกคามสิทธิของผูอื่นอยูเสมอ
3.1.2 พฤติกรรมการไมกลาแสดงออก (Nonassertive Behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงถึงการ
คุกคามสิทธิของตนเอง โดยการไมกลาแสดงออกถึงความคิดความรูสึกและความเชื่อก็เลยยอมใหผูอื่นคุกคาม
ตนเอง การยอมรับผิดรับโทษ ยอมลดความสามารถที่มีอยูขาดความเชื่อมั่นในตนเองการยอมรับที่จะไมไดตาม
ความตองการของตน
3.1.3 พฤติกรรมการแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior) เปนการแสดงออกซึ่ง
ความคิด ความรูสึก และความเชื่อออกมาอยางตรง ๆ ตามที่เปนจริงไดอยางเหมาะสม โดยไมรุกรานสิทธิของ
ผูอื่น
4. การสรางมนุษยสัมพันธโดยทั่วไป
เดล คารเนกี้ กลาวถึงหลักการมนุษยสัมพันธไว 6 ประการ คือ
1. ทานตองแสดงความสนใจ เอาใจใสในตัวผูอื่นอยางแทจริง
2. ตองยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ
3. รูจักเอยชื่อบุคคลเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
4. จงเปนผูนําที่ดี
5. จงสนทนาในเรื่องที่อีกฝายหนึ่งสนใจ และพยายามพูดใหเขาประเด็น
6. จงทําใหเขารูสึกวาเขาเปนบุคคลสําคัญสําหรับเรา
โสภณ พวงสุวรรณ ไดใหแนวปฏิบัติโดยทั่วไปในการสรางมนุษยสัมพันธ 10 ประการ ดังนี้
1. จงพูดและทักทายคนอื่น ๆ
2. จงยิ้มกับคนอื่น เพราะเปนสามัญนิสัยของมนุษยที่ชอบคนหนายิ้มมากกวาคนหนาบึ้ง
3. จงเรียกชื่อผูอื่น เพราะมนุษยทุกคนมีความสนใจในชื่อของตนเอง
4. มีความจริงใจ การพูดและทาทางจะตองแสดงออกถึงความจริงใจ
5. เต็มใจที่จะรับฟงผูอื่น และสนทนากับเขาอยางไมมีความเบื่อหนาย
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6. รูจักยกยองชมเชยผูอื่น แตจงระมัดระวังการตําหนิบุคคลอื่น เพราะมนุษยชอบการยกยองสรรเสริญ
แตไมชอบที่จะไดรับการตําหนิ ทานสามารถที่จะจับแมลงวันโดยใชน้ําผึ้งไดมากกวาการจับแมลงวันโดยใชน้ําสม
7. จงพรอมที่จะใหการบริการแกผูอื่นเสมอ เพราะสิ่งที่เกี่ยวของโดยแทจริงในชีวิตของคนเรานั้นก็คือ
การที่เราทําอะไรใหแกคนอื่น ๆ
8. จงมองผูอื่นในแงดี
9. จงยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ความขัดแยงระหวางเราและเขาจะเกิดขึ้นทันที ถาเราไมรูจัก
ยอมรับความคิดเห็นของเขาบาง
10. พยายามใหความสนใจผูอื่นอยางจริงจัง บุคคลที่คิดวาตัวเองเขากับคนอื่นไมได และไมมีใครมาชอบ
หรือสนใจเขาเลย ความจริงแลวเปนเพราะเขาผูนั้นไมพยายามใหความสนใจคน
จรูญ ทองถาวร ไดใหแนวทางในการสรางเสนหอยางงาย ๆ เพื่อการสรางมนุษยสัมพันธ ดังนี้
1. ยิ้มแยม
2. แจมใส
3. ตั้งใจสนทนา
4. เจรจาไพเราะ
5. สงเคราะหเกื้อกูล
และเสนอแนะศิลปะในการสรางมนุษยสัมพันธไวดังนี้
1. มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูอื่น
2. มีความสดชื่นรื่นเริง
3. มีความไมเห็นแกตัว
4. มีความเยือกเย็น
5. มีความสม่ําเสมอ
6. มีความงายตามความเหมาะสม
7. มีการรับฟงผูอื่น
8. มีความเปดเผย
9. สรางความประทับใจในทางที่ดีใหแกผูอื่น
10. มีความอดทน
11. มีความสุภาพออนโยน
12. มีความเมตตากรุณา
13. มีความเปนกันเอง
14. ทักทายผูอื่นกอน
15. จําชื่อใหไดมากที่สุด
16. มีความจริงใจ
17. ตอบรับเมื่อไดรับคําชมเชย
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คําถามทายบทที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การสรางเสริมนุษยสัมพันธมีความสําคัญอยางไร
บุคลิกภาพภายในคืออะไร มีความสําคัญตอการสรางมนุษยสัมพันธอยางไร
จงบอกลักษณะของคนที่มีบุคลิกภาพขัดตอการสรางความสัมพันธมา 8 ประการ
จงอธิบายถึงการเสริมสรางบุคลิกภาพดานตาง ๆ มา 5 ดาน
ทานคิดวาลักษณะปรากฏกาย (Appearance) มีความสําคัญตอการสรางมนุษยสัมพันธ
อยางไร จงอธิบาย
จงอธิบายถึงการสรางใหเกิดความอบอุนใจ (Rapport)
จงอธิบายถึงองคประกอบพื้นฐานของการสนทนาที่ดี
จงบอกถึงเทคนิคการตําหนิ
จงอธิบายถึงการแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive Behavior) และรูปแบบของการแสดงออก
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บทที่ 8
การสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน

คนเราไมวาจะเปนชาติใดภาษาใด ไมวาจะคนมีหรือคนจน และทั้งไมเลือกวาจะเปนวรรณะใดตางตองมี
การสังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น ไมมีใครอยูคนเดียวในโลกไดคนเราจะมีชื่อเสียงเดน มีคนรักใครนับถือ
กัน อยูที่บุคคลนั้นสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนไดดีมากหรือนอยเพียงใด คือถาเราทําตัวใหเปน
ที่นิยมนับถือแกบุคคลหรือชุมชนโดยทั่วไปก็จะประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ไดรับความชื่นชมจากบุคคล
โดยทั่วไป ทําใหเรามีกําลังใจ มีความภูมิใจ มีความหวังในความสําเร็จของกิจการงานตอไปอีก อยางไรก็ตามการ
สรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนเปนเรื่องที่ยากลําบากมิใชนอย ถาหากเราไมสารทราบวิธีการ หรือไมเคย
ปฏิบัติมากอน เพราะฉะนั้นการเรียนรูเทคนิค และวิธีการสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนจึงเปนเรื่องที่
นาสนใจ และมีความจําเปนแกบุคคลทุกคน
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ความหมายของการสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน
การสรางความสัมพันธกับบุคคล หมายถึงการที่บุคคลไดใชสื่อสัมพันธ ทั้งอาศัยวิธีการหรือ เครื่องมือ
หรือการเขาถึงบุคคล เพื่อที่จะชวยสื่อสาร ติดตอในดานการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุมแลวแตกรณี เพื่อมุงหวังผลดังตอไปนี้ (วิจิตร อาวะกุล 2529 : 112)
1. เพื่อกอหรือสรางสรรคความสัมพันธใหผูอื่น รูจักเรา เขาใจเรา สัมพันธกับเราและทําใหเรารูจักเขาดี
ขึ้น
2. เพื่อเชิญชวนใหเกิดความสนใจประเภทที่จะมีความสัมพันธกับเรา เปนการกระตุนเตือนใหรูระลึกถึง
ชื่อเสียง เกียรติคุณ คุณความดีของเรา มิใหลืมเลือนจากกัน
3. เพื่อเปนการศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองจากผูที่เราสื่อออกไป วาจะมีสัมพันธไปในเชิงบวก ลบ และเฉย
ๆ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของเรา
4. เพื่อตองการใหเกิดการกระทํา หรือดําเนินการในกิจการงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เราปรารถนาให
ประสบความสําเร็จ

การสรางความสัมพันธกับบุคล
การสรางความสัมพันธกับบุคคลในที่นี้ บุคคล หมายถึงบุคคลที่เราจะตองคบหาสมาคม
หรือตองเกี่ยวของดวยคอนขางเปนประจํา หลักการหรือเทคนิคการเสริมสรางมนุยสัมพันธนั้นไดกลาวไวแลวใน
บทที่ 7 แตอยางไรก็ตาม จะขอเสนอหลักการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลดังนี้
1. รูจักตัวเอง ปรับปรุงตัวเองใหเปนคนดี และศึกษาผูอื่นใหเขาใจ
2. ยอมรับในธรรมชาติของบุคคลวามีความแตกตางกัน มีทั้งสวนดีและสวนไมดี เราควรยอมรับซึ่งกัน
และกัน สามารถใหอภัยกันได พยายามเขาใจกันใหได
3. ยึดถือปทัสถานหรือกติกาของสังคมอันประกอบดวย วิถีประชา วินัยแหงจรรยาหรือธรรมเนียม
ประเพณี และกฎหมาย ตลอดจนระเบียบและคําสั่งทั้งปวง
4. ยอมรับในศักดิ์ศรีและใหเกียรติแกบุคคล เพื่อใหบุคคลที่เราเกี่ยวของรูสึกอบอุนใจ พยายามใชวิธี
เอาชนะใจคนดวยวิธีการงาย ๆ คือ เขาใจบุคคล รูจักใจเขา เอาใจเขามาใสใจเรา พยายามทําใหเขาพอใจ และควร
ใหสิ่งที่เขาตองการ
6. มีความจริงใจตอบุคคลที่เกี่ยวของ ความจริงใจกอใหเกิดมิตรภาพ และความมั่นใจในการคบหา
สมาคม
7. มีบุคลิกภาพและการแสดงออกที่ดีอันแสดงถึงความเปนมิตรกับบุคคลที่เกี่ยวของ
8. รูจักกาลเทศะ ทําอะไรใหเหมาะสมแกเวลา สถานที่ และบุคคล
9. เมื่อสนทนากับบุคคลอื่น ควรรูจักถามเพื่อใหเกิดความรวมมือ เชน
9.1 ถามความเห็นของเขาเพื่อทําใหเขารวมมือ
9.2 รับฟงความเห็นของเขาเพื่อทําใหเขารวมมือ
9.3 กระตุนใหคิดและพูด
10. พูดแตนอย แตฟงใหมาก คือ
10.1 พยายามรูจักเพื่อนดวยการฟงเพื่อนพูด
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10.2 เมื่อเราพูดนอยทําใหเพื่อนพูดไดมากขึ้น เพื่อเปนการใหความสําคัญกับเพื่อน
10.3 ถาเครียดจงฟงใหมาก ๆ แตจงพูดนอย ๆ
10.4 ยิ่งถาเพื่อนโกรธ เราจงพูดใหนอยที่สุด ใหเพื่อนพูดมาก ๆ
10.5 คนกําลังไมสบายใจอยากจะระบายความในใจ เราควรเปนผูฟงที่มีความอดทน
11. ทาทางในการพูดและฟง คือ
11.1 หันหนาไปยังคูสนทนา
11.2 มองหนาผูฟงดวยความสนใจ
นอกจากนั้น อภิญดา สวารธร (2530 : 6 – 9) ใหหลักการสรางความสัมพันธกับบุคคลใหไดรับ
ความสําเร็จดวยดี ดังนี้
1. บุคลิกภาพ (Personality) พยายามแสดงรูปราง หนาตา การแตงตัว การเคลื่อนไหว กิริยา ทาทาง
การพูดจาทั้งตอหนาและทางโทรศัพท ทําใหรูสึกวาเปนคนมีเสนห ใครเห็นใครอยากทักทายและอยากคบหา
สมาคมดวย การแตงตัวไมจําเปนตองใชของแพงยี่หอดังระเบิดโลกแฟชั่น แตขอใหสุภาพเรียบรอย สะอาดก็
ใชได
การเคลื่อนไหว ทาทางดูทะมัดทะแมง สงาผาเผย กิริยา วาจา ตองสุภาพออนโยน มีสาระไมใชพูดจา
โผงผาง หยาบคาย กิริยาเหยียดหยามคน ไมพูดขัดหูคน การพูดจากทางโทรศัพทแมจะไมเห็นตัวกันก็ควรพูดจา
ไพเราะ สุภาพ เมื่อมีโอกาสไดพบปะกันจะไดมองหนากันได
2. การมีทาทางที่ดี (Handsome) มีกิริยามารยาทเรียบรอย การพูดคุยสนุกสนาน มีอารมณขันผูคบหาดวย
ความสบายใจ มีลักษณะโอภาปราศรัย ไมใชหนาตาบึ้งตึงบอกบุญไมรับ พูดจาขัดคอคนตลอดเวลา ผูใดพบเห็น
เกรงกลัว และไมกลาเขาใกล
3. ความเปนเพื่อน (Friendliness) ควรทําตัวใหสนิทสนมกลมเกลียวเปนเพื่อนไดงาย และรูสึกเปน
กันเอง ไมควรถือตัวหรือหยิ่งจองหอง คือวางตัวธรรมดา ไมวางทาหรือมาดมาก หรือปนปงจนคนไมกลาเขามา
คบหาสมาคมดวย ทําตัวเสมอตนเสมอปลาย แมจะมีโอกาสเปนหัวหนางานหรือมีตําแหนงใหญ ก็ไมขมขูลูกนอง
ยังคงมีความเปนเพื่อนเสมอ
4. มีความออนนอม (Modesty) รวมทั้งกิริยามารยาทสุภาพพูดจาออนนอมถอมตน สงบเสงี่ยมอยาถือวา
การทที่ถอมตนตอผูอื่นแลวเราจะเสียศักดิ์ศรี คิดเสียการวางตัวสุภาพออนนอมยอมนํามาซึ่งความรักใคร ไมมีใคร
ชอบคนที่วางตนขมตัวเอง เมื่อเราออนนอมใหเขาเขาก็จะเกรงใจเรา
5. การมีน้ําใจ ชวยเหลือ (Helpful) เต็มใจชวยเหลือผูอื่น ชวยดวยกําลังกาย กําลังความคิด กําลังเงิน ใน
ลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผ ใครไดรับเดือดรอน เชน ตกน้ํา ไฟไหม หากพบเห็นก็อยานิ่งดูดาย ใหแสดงออกซึ่ง
ความมีน้ําใจชวยเหลือ อยาคิดวาธุระไมใช ใครมาสอบถามอะไรก็มีน้ําใจที่จะตอบ
6. การใหความรวมมือดี (Cooperation) การใหความรวมมือในการทํางานรวมกับผูอื่นเปนตัวอยางที่ดีแก
ผูอื่น ไมเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญและใหการชวยเหลือหนวยงานของความรวมมือในการทํา
กิจกรรมหรือในการปฏิบัติหนาที่ตามสมควรก็เต็มใจใหความรวมมือไมเกี่ยงเขาเกี่ยงเรา อางโนนอางนี่ เมื่อมีผูมา
ติดตอสอบถามเรื่องใดพอตอบไดก็ตอบไปดวยความเต็มใจและสุภาพ เชน ผูมาติดตอสอบถามหาบุคคลหรือ
สถานที่ตาง ๆ ก็ควรใหคําตอบดวยความเอาใจใสและเต็มใจ เมื่อไมทราบก็สอบถามผูรูให อยาถือวาเปนการ
เสียเวลาจะทําใหงานสวนรวมเสีย
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7. การมีความกรุณา (Kindness) เอื้อเฟอมีน้ําใจโอบออมอารีแกผูไดรับความทุกขยาก และกรุณาปรานี
แกคนทั่วไป
8. เปนคนมีประโยชน (Contribution) ชวยเหลือกิจการงานแกคนทั่วไป โดยมิไดหวังประโยชนตอบ
แทน อํานวยประโยชนแกสังคมตามสมควร ไมวาจะเปนดวยความคิดกําลังกาย หรือกําลังทรัพย
9. มีการสรางสรรค (Constructiive) หมายถึงมีความคิดและการกระทําที่สรางสรรคไมใชความคิดที่คอย
ทําลายหรือกลั่นแกลง ถวงหรือหนวงเหนี่ยวความกาวหนาของผูอื่นไมใชตัวเราไมทํา พอเห็นคนอื่นทําแลวจะไดดี
ก็คอยแกลง คอยถวง หรือทําลาย เพราะไมอยากใหคนอื่นไดดีเกินหนา
10. การมีอารมณดี (Good Emotion) การควบคุมและใชอารมณไดเหมาะสม แมจะเหน็ดเหนื่อยเพราะ
ตรากตรําทํางานวันละ 8 ชั่วโมง ตองพบกับปญหาหลายตอหลายปญหาก็ยังยิ้มสู คนเราเมื่อมีอารมณดีอะไรก็ดูดี
ไปเสียหมด อยาทําอารมณเสียงาย ๆ ในเรื่องเล็กนอย เชน บอกใหใครติดบัตรหากเขาไมติดก็พูดใหม หาวิธีใหม
อยาโกรธ หงุดหงิด พยายามโนมนาวจิตใจเขาใหเห็นคลอยตามเราใหได เห็นความผิดพลาดของมนุษยเปนเรื่อง
ปกติวิสัยอาจแกได และไมใสใจมากเกินไป
11. มีความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือ ความมีชีวิตจิตใจไมเซื่องซึมหรือมึนชา เบิกบานแจมใส
เปนคนรักงาน สนุกกับการทํางาน ถือวาชีวิตคือการทํางาน มีความภาคภูมิใจในหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
กระตือรือรน วองไว กระฉับกระเฉง ดูมีชีวิตจิตใจไมทําหนาเซื่องซึม หมองเศราเหมือนคนมีปญหาตลอดเวลา
จะทําใหไมมีใครอยากเขาใกล
12. มีความรับผิดชอบ (Responsibilitly) คือมีความรับผิดชอบตอการงาน คําพูด คํามั่นสัญญา รักษา
เวลา ทําใหเปนผูมีเ กียรติเชื่อ ถือได มีความซื่อตรงและซื่อสัตย สุจริต เมื่อไดรับมอบหมายงานมาทําจนเต็ ม
ความสามารถ
13. มีความอดทน (Patient) อดทนตอความเหน็ดเหนื่อย ความยากลําบาก อดทนตอกิริยาทาทางการ
กระทํา คําพูดที่ไมสบอารมณ หรือทําใหเราโกรธ ความอดทนเปนคุณสมบัติสําคัญของผูที่จะประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ความรูงานและรูจักอดกลั้นความโกรธจากการที่ไดฟงคําพูดหรือกิริยาทาทางและการกระทําไมดีจากผูอื่น
ได ผูพบเห็นก็จะรักจะชอบ บางคนพอขอรองใหกระทําสิ่งใดเขาไมทําตามก็เกิดอารมณโกรธขึ้นมา แทนที่จะคิด
ทําอยางอื่นก็ไมทําหรือพอลงมือทําอะไรสักอยาง เมื่อพบกับอุปสรรคหรือปญหาบางประการก็หยุดทํา อยางนี้
เรียกวา ขาดความอดทน ซึ่งจะทําใหขาดมนุษยสัมพันธที่ดีได
14. มีความขยันขันแข็ง (Diligent) ขยันตอการทํางานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ไมเปนคนเกียจ
คราน ซึ่งจะทําใหภาพพจนและการไดรับความนิยมเลื่อมใสลดนอยลง
15. มีความพยายาม (Attempt) คือมีความพยายามพากเพียรที่จะฝกฝนฝกหัดตนใหมีคุณสมบัติทาง
มนุษยสัมพันธอยางไมทอถอย พยายามปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ หากมีใครบอกเราวา คนนั้นคนนี้ไมชอบเรา
เพราะเราไมมีมนุษยสัมพันธเราตองยอมรับและแกไข พยายามศึกษาและคิดคนหาทางหาวิธีใหเขารัก ชวยเรา
เขาใจเราใหได อยาทอแท
16.
มีปฏิภาณ (Intelligence) ฝกปฏิภาณไหวพริบและความแพรวพราวในการสรางบรรยากาศ
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ตลอดจนการพูดคุยและการแสดงความคิดเห็น ปฏิภาณนี้สามารถสรางและฝกฝนได
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บัญญัติสิบประการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
1. พูดทักทายผูอื่น ไมมีอะไรเปนสิ่งที่ดีงามและราเริงแจมใสมากกวาการทักทายปราศรัย
2. ยิ้มใหผูอื่น ทานจะใชกลามเนื้อบนใบหนาเพียง 14 มัด เวลาที่ทานยิ้มแตตองใชกลามเนื้อ 72 มัดเพื่อ
จะทําหนาบึ้ง
3. เรียกชื่อเขา เสียงอันไพเราะเพราะพริ้งที่สุดในโสตสัมผัสของคนก็คือเสียงที่เปนชื่อของเขาเอง
4. เปนมิตรและชวยเหลือถาทานอยากมีเพื่อน ทานก็ตองเปนเพื่อน
5. มีความจริงใจ พูดและกระทําสิ่งตาง ๆ อยางจริงใจหรือดวยน้ําใสใจจริง และดวยความจริงใจ
6. มีความสนใจอยางแทจริงตอผูอื่น ทานสามารถชอบเกือบทุก ๆ คนไดถาทานพยายามที่จะชอบเขา
7. มีความออนนอมตอคําชมเชย และระมัดระวังตอการวิพากษวิจารณ
8. มีความระมัดระวังตอความรูสึกของผูอื่น ถามีความไมลงรอยกันจะมีอยู 3 ฝาย คือ ของทาน ของอีก
ฝายหนึ่ง และฝายที่ถูก
9. มีความกระตือรือรนที่จะใหบริการสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดก็คือสิ่งที่เราจะทําอะไรใหผูอื่น
10. มีอารมณ มีความอดทน และมีความถอมตน แลวทานจะประสบความสําเร็จ

การครองใจคน
คนเราจะอยูในสังคมไดโดยมีความสุขนั้น จะตองเขากับผูอื่นไดดีและสามารถที่จะเขากับใคร ๆ ไดทุกคน
ไมเลือกชั้น วรรณะ อายุ เพศ และการที่จะอยูดวยกันไดอยางปกติสุขตางฝายตางก็ตองมีการเสนอ และการสนอง
ตอกัน คือ เปนผูรับและเปนผูใหซึ่งกันและกัน
ความตองการของคนทางดานจิตใจ เบื้องตนมี 6 ประการ
1. ตองการความมั่นคง
2. ตองการใหมีผูยกยองนับถือ อยากเปนคนมีเกียรติ
3. ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมและเขากับใคร ๆ ได
4. ตองการโอกาสในการกาวหนาของชีวิต
5. ตองการที่จะไดรับประสบการณใหม ๆ เสมอ
6. ตองการอิสรเสรีในชีวิตและการทํางาน
เมื่อเราทราบแลววา ความตองการของจิตใจคนโดยทั่วไปเปนอยางไร และสามารถตอบสนองความ
ตองการเหลานั้นอยางเหมาะสมก็จะทําใหเราสามารถสรางความสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรัก
และและการมีทัศนคติที่ดีตอกัน

การสรางความสัมพันธกับชุมชน
ถึงแมวาสวนมากบุคคลมักคํานึงและตองเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธกับบุคคลเปนหลักแตบางครั้ง
อาจตองเกี่ยวของกับชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะบางอาชีพตอง เกี่ยวของกับชุมชน เชน อาชีพครู
พยาบาล ทหาร ตํารวจ พัฒนากร หรือนักการเมือง เปนตน บุคคลเหลานี้ควรไดมีความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของชุ ม ชน และเทคนิ ค ในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลในชุ ม ชน เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความราบรื่ น และมี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมากที่สุด เพราะการเขากับชุมชนไดจะทําใหภารกิจดําเนินไปไดจนบรรลุ
วัตถุประสงคได กอนอื่นควรทําความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนสักเล็กนอย
ชุมชน หมายถึงกลุมบุคคลที่ตั้งอยูเปนทิศเปนทางมีขอบเขตอันเดียวกัน และผูคนเหลานั้น มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ไพฑูรย เครือแกว อางโดย ดิลก บุญเรืองรอด 2524 : 4)
ดิลก บุญเรืองรอด (2524 : 4) ใหความหมายของชุมชนวาหมายถึง กลุมชนมากกวา 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีที่อยู
อาศัยในบริเวณเดียวกัน มีความสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน และมีสัมพันธภาพที่
ผูกพันใหบุคคลอยูรวมกันในชุมชนนั้น
วิมลศรี อุปรมัย (2528 : 14 - 15) ไดแบงชุมชนออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ชุมชนชนบท (Rural Community)
เปนชุมชนที่มีคนอยูไมมากนัก สวนใหญประกอบอาชีพคลายกัน มีความเชื่อคลายกัน พูดภาษา
และสําเนียงเดียวกัน มีความเปนอยูงาย ๆ รูจักและมีความเปนกันเอง ปฏิบัติตนตามอาชีพและประเพณีของ
ทองถิ่นอยางเครงครัด
2. ชุมชนเมือง (Urban Community)
เปนชุมชนที่มีความหนาแนนมาก ความสนใจตางกัน ไมคอยรูจักกัน ติดตอสื่อสารโดยใชสื่อ
ตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งเมื่อเสร็จงานก็ตางคนตางอยูไม
ชอบพึ่งพาอาศัยกัน และไมคอยใหหรือรับของกัน

วิธีการสรางความสัมพันธกับชุมชน
ในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บบุ ค คลและชุ ม ชน ต อ งอาศั ย เทคนิ ค และวิ ธี ก ารหลายรู ป แบบ ประสม
ประสานกัน จึงจะไดผล สิ่งสําคัญที่สุดคือ ตัวเรา วิธีการหรือเทคนิคตางๆ หรือสื่อตาง ๆ ที่เราใชเพื่อไปสัมพันธ
กับชุมชนนั้น เพื่อใหเห็นชัดเจน จึงขอเสนอวิธสี รางความสัมพันธกับชุมชน 2 ประเภท คือ
1. การสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยใชสื่อ
2. การสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยเขาถึงตัว
1. การสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยใชสื่อ
หมายถึงการที่เราใชสื่อสัมพันธแบบมวลชน (Mass Contact) และใชสื่อสัมพันธ โดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ
เปนสื่อ (Activities) ซึ่งขอแยกใหเห็นชัดเจน ดังนี้
1.1 การสื่อสัมพันธแบบมวลชน ไดแก การติดตอสื่อสารกับบุคคลหรือชุมชน โดยอาศัยวิธีการ
ดังนี้
1.1.1 การนําเรื่องราวขาวสารนําลงหนังสือพิมพ หนังสืออื่น ๆ เชน บทความ คําขวัญ
ขอคิด คติพจน ใหคนสวนมากไดอานเพื่อเปนการประชาสัมพันธตัวเราใหคนอื่นรูจักเรา รูจักแนวความคิดของ
เรา และแสดงปฏิกิริยาตอบโต เพื่อเราจะไดนํามาเปนขอคิด ขอปฏิบัติในการที่จะปรับปรุงตัวเอง หรือแสดง
กิจกรรมตาง ๆ
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1.1.2
โดยการออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน นับวาเปนสิ่งที่ใหผลเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ และเผยแพรไดกวางไกล
1.1.3 โดยทําเปนเอกสารเผยแพร แผนปลิว แผนพับ
1.1.4 โดยออกเปนหนังสือตาง ๆ
1.2 การสื่อสัมพันธโดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ เปนสื่อ (Acticities) กิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการสื่อสัมพันธกับบุคคล และชุมชน ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมทางดานศาสนาและประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี เปน
กิจกรรมที่ควบคูไปดวยกัน ถือวาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธกันในสังคม และบุคคลอยางแนนแฟน
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของคนไทยใหปฏิบัติแตสิ่งที่ดีงาม เสมือน ดวงประทีปอันสองสวางใหเห็นทางที่ถูกที่
ควร (กรมศาสนา, 2520 : 57) การที่ใชโอกาส เขารวมกิจรรมทางศาสนาและประเพณี จึงเปนโอกาสของการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนเปนอยางดี กิจกรรมทางดานศาสนาและประเพณี ไดแก
1.2.1.1
งานวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เขาพรรษา ประเพณีทําบุญประจําปตาง ๆ
1.2.1.2 ประเพณีงานบวช งานศพ งานแตงงาน
1.2.1.3 ประเพณีทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปา
1.2.2 กิจกรรมทางดานการศึกษาและอาชีพ
1.2.3 กิจกรรมทางดานสังคม การบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ
2. การสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยเขาถึงตัว
การสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชนโดยการเขาถึงดังนี้ มีความสําคัญกวาการสราง
ความสัมพันธโดยการใชสื่อ ดังไดกลาวมาแลว เพราะบุคคลไดมีโอกาสไดรับทราบพฤติกรรมของผูที่เราจะติดตอ
โดยตรง สามารถทราบปฏิกิริยายอนกลับ (FeedBack) จากบุคคลที่เราติดตอดวยได มีประสิทธิภาพมากกวาการใช
สื่อ ซึ่งอาจแบงโดยพิจารณาจากวิธีการที่ใชเปนหลักไดดังนี้
2.1 การสื่อสัมพันธเปนรายบุคคล (Individual Contact) ซึ่งไดแก กิจกรรมตอไปนี้
2.1.1 การพบปะพูดคุยสนทนากัน คบหาสมาคมกันเปนรายบุคคล
2.1.2 การออกพบปะเยื่ยมเยือน
2.1.3 การตอนรับแขกที่บาน การรวมสนทนาที่บาน
2.1.4 การออกไปงานเลี้ยง
2.1.5 การใชโทรศัพท
2.2 การสื่อพันธแบบเปนกลุม (Group Contact) ซึ่งไดแกกิจกรรมตอไปนี้
2.2.1 การพูดคุยกับกลุมเล็ก ๆ ทั่วไป
2.2.2 การปาฐกถา การบรรยาย สุนทรพจน การใหโอวาทกับกลุมใหญ
2.2.3 การรวมอภิปราย สนทนา แสดงความคิดเห็น โตวาที
2.2.4 การไปรวมประชุม เชน ประชุมหัวหนา ประชุมกรรมการ เปนตน
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ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน วิมลศรี อุปรมัย (2528 : 19 – 26) ไดใหแนวคิดไวดังนี้
1. ตองยึดประชาชนเปนหลัก โดยคํานึงถึงความตองการและปญหาที่แทจริงของเขา
2. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการติดตอประสานงานกับบุคคลในชุมชนนั้น ตองใหเขามีสวนรวมในการ
คิดวางแผน รวมกระทํา และรวมประเมินผลใหเขารูสึกวาเขามีสวนเปนเจาของในกิจการนั้น ๆ โดยแจงหรือ
รายงานใหเขาทราบ
3. หลีกเลี่ยงการใชวิธีออกคําสั่ง การจะขอความรวมมือในเรื่องใดก็ตาม ควรใหเปนไปดวยความสมัครใจ
4. ยึดหลักการทํางานคอยเปนคอยไปในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ควรเริ่มจากสิ่งงาย ๆ หรือที่อยูใกล
ตัวเขากอน แลวคอยพัฒนาใหยากขึ้นหรือไกลตัวเขา
5. ตองคํานึงถึงจังหวะ เวลา ความตองการ และความสนใจของชุมชนเปนสําคัญ เชน การแนะนําสิ่ง
ใหม ๆ สําหรับบุคคลในชุมชนจําเปนตองคํานึงถึงความรูสึก ความสนใจและชวงจังหวะเวลาดวย
6. คํานึงถึงวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใหสัมพันธกับวัฒนธรรมในชุมชนนั้น
7. เริ่มตนสัมพันธกับผูนํากลุมกอน ในการติดตอแลชะสัมพันธ หรือเสนอแนะเรื่องใดก็ตามควรใหผูนํา
ชุมชนไดรับรู เขาใจเสียกอน ซึ่งจะขยายตอไปยังสมาชิกในชุมชนไดงายขึ้น
8. ใชนโยบาย 5 ประการในการเขาถึงประชาชน คือ
8.1 พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
8.2 ประหยัดและออม
8.3 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
8.4 ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
8.5 รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ถาปฏิบัติไดตามหลักการดังกลาวมานี้ จะชวยเสริมสรางมนุษยสัมพันธกับชุมชนไดเปนอยางดี

การสรางความสัมพันธกับประชาชน
การสรางความสัมพันธกับประชาชนนั้น ควรดําเนินการดังนี้
1. พยายามใชภาษาพื้นเมืองพูดคุยกับประชาชน
2. พยายามทราบความตองการของเขา
3. หาโอกาสไปเยี่ยมเยือนประชาชนเสมอ
4. หาโอกาสไปรวมงานพิธีของประชาชน
5. หาโอกาสไปรวมพิธีทางศาสนา
6. เปลี่ยนความรูสึกวาขาราชการคือผูรับใชประชาชน
7. นําบริการตาง ๆ ไปสูประชาชน
8. วางตนสุจริต

เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

120/135

การปรับปรุงตนเองเพื่อความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและบุคคลทั่วไป
กอนที่จะไปสัมพันธกับผูอื่น จําเปนตองปรับปรุงตัวเองใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับของ
บุคคลทั่วไปกอน ดังนี้
1. บุคลิกลักษณะ บุคลิกลักษณะเปนเรื่องที่ติดตัวมาแตกําเนิด บางอยางปรับปรุงไมได แตมีลักษณะ
บางอยางที่ปรับปรุงได เชน ความอวน ผอม สามารถปรับปรุงไดโดยการออกกําลังกาย ถาอวนเกินไป ถาผอม
เกินไปอาจไปหาแพทย เพื่อขอคําแนะนําในการรักษาโรคบางชนิด และในการรับประทานอาหาร ตลอดจนการ
พักผอนก็อาจจะใหมีรางกายสมสวนได ในเรื่องกิริยา ทาทาง และมารยาท ถาเรารูจักวางตัว รูจักพูดจา และรูจัก
มารยาทของสังคมก็จะทําใหเราสามารถทําตัวใหเปนที่รักใคร ยอมรับนับถือได
2. การแตงกายและจริตกิริยา การแตงกายและจริตกิริยา เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง เพราะการแตงกายและ
จริตกิริยาเปนสิ่งแรกที่สะดุดตาคน และดึงดูดความสนใจของคนในสังคมนั้น ๆ เปรียบได เชนเดียวกับรานคา ถา
รานคารูจักตกแตงหนารานใหสวยงามก็จะมีคนเขามาก ถารานใดไมรูจักตกแตงหนาราน วางขาวของเกะกะ คนก็
ไมอยากเขาไปซื้อของ
หลักในการแตงกาย ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ตองพยายามแตงกายใหเรียบรอยที่สุดตองพยายามให
สุภาพ และสะอาดตา โดยยึดหลักวา “ตองแตงตามสมัย อยาแตงล้ําสมัย” คนทาแตงตัวดีมีจริตกิริยานุมนวล
สุภาพ นอกจากจะดึงดูดความสนใจของผูที่พบเห็นแลว ยังเปนบุคคลที่สังคมทั่วไปพรอมที่จะตอนรับอีกดวย
3. สุขภาพอนามัย สุขภาพเปนสิ่งสําคัญ จะตองเปนผูที่มีสุขภาพดีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ
ควรบํารุงรักษาใหเปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณอยูเสมอ โดยหลักทางสุขภาพจิตผูที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เปนผูที่
มีสุขภาพดี ทําใหมีอารมณแจมใส สามารถสรางความประทับใจใหแกผูพบเห็น และสามารถตอบโตสัมพันธกับ
บุคคลทั่วไปไดดี สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความรูในการสรางสัมพันธกับบุคคลอื่น จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองเปนผูที่มีความรูซึ่งแบงไดเปน 2
ประการ คือ รูเฉพาะอยางอยางลึกซึ้ง เชน มีความรูในวิชาชีพของเรา และมีความรูในเรื่องราวทั่วไปที่เรียกวามี
ความรอบรู ทั้งสองอยางนี้ทําใหเปนคนฉลาดมีไหวพริบ เปนประโยชนตอตนเอง และยังใชความรูในการ
ชวยเหลือแนะนําผูอื่น พบปะสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะกับบุคคลทั่วไปในสังคมไดอีกดวย ผูที่ดอยความรู
ยอมมีอุปสรรคที่จะชวยใหตนเองประสบความสําเร็จ และสรางความสัมพันธกับชุมชน
เราสามารถหาความรูไดจากการอานตํารา เอกสารตาง ๆ การฟงปาฐกถาจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ
เก็บสิ่งที่ไดอาน ไดฟง ไดศึกษาคนควา มาไตรตรองพิจารณาเปนแนวความคิดของตนหรือที่จะใชสนับสนุนให
เรื่องที่เราใชสื่อสารกับบุคคลอื่น
5. ความสามารถ ความสามารถคือการรูจักนําความรูมาปฏิบัติ มีอยูมากมายที่คนเรียนจบไดปริญญา
ระดับสูง แตเขาไมสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติได ทําใหชีวิตของเขาไมกาวหนาเทาคนที่เรียนนอยกวา
แตสามารถปฏิบัติงานไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จได
6. การมีเจตคติที่ดีตอบุคคลทั่วไป เจตคติของบุคคลมีความสําคัญตอสังคมมาก เพราะเจตคติหมายถึง
ความรูสึกตอบุคคลหรือสถานการณ ในลักษณะที่พอใจหรือไมพอใจก็ได การกระทําทุกอยางในสังคมจะตอง
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน หากบุคคลในสังคมนั้นมีความรูสึก(เจตคติ) ที่ไมดีตอกันแลวก็จะเปนอุปสรรคตอ
ความสุขความสงบของสังคมแหงนั้นมาก เชน การดูหมิ่นของบุคคลที่มีผิวสีขาวตอผิวสีดําในบางประเทศ เปน
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ตน นักจิตวิทยาเชื่อวาเจตคติเปนตัวกําหนดพฤติกรรม ถาบุคคลมีเจตคติทางที่ดีตอสิ่งใด บุคคลใด เขาพรอมจะ
เขาหาชวยเหลือตอสิ่งนั้น จึงมีผลตอการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลหรือชุมชนเปนอยางมาก
7. การตั้งใจ การทําสิ่งใดใหประสบความสําเร็จจะตองทุมเทจิตใจใหแกงาน ทุมเทการทํางานใหเต็ม
ความสามารถที่ตนมีอยู มีความรับผิดชอบของงานสูง ควรจะใชวิธีการใหม ๆ ใหทันสมัยใหไดงานมากใชเวลา
นอย ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และปริมาณมาก นอกจากนั้นจะตองเปนคนกลาคิด กลาทํา ลงทุน ลงแรง กลา
ทํ า ให บ างสิ่ ง ที่ ต นคิ ด ขึ้ น สิ่ ง ใดที่ เ ห็ น ว า ควรเป น ไปได ก็ ล องคิ ด ขึ้ น ทดสอบความเป น จริ ง และเผยแพร
แนวความคิดตอไป
การเปนคนตั้งใจจริงนั้น จะตองเปนคนระมัดระวังคําพูด รักษาคํามั่นสัญญากับผูอื่นใหเขาไววางใจ
เชื่อถือได เปนการสรางความสัมพันธที่ดีใหแกบุคคลและสังคมไดเปนอยางดี
ที่กลาวมานี้เปนสิ่งที่บุคคลที่หวังจะสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมโดยทั่วไปจําตองสรางให
เกิดมีในตน และพยายามปรับปรุงสิ่งที่มีอยูแลวในตนใหมีมากขึ้น จนสามารถสรางสัมพันธกับบุคคลอื่นอยาง
ราบรื่นตอไป (ศรัณย คําริสุข 2533 : 107 – 112)

คําถามทายบทที่ 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคคลที่สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น จะมุงหวังผลอะไรบาง
จงบอกถึงหลักการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลมา 5 ขอ
จงอธิบายถึงบัญญัติ 10 ประการ เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ
ความตองการของคนทางดานจิตใจมีอะไรบาง
จงอธิบายความหมายของคําวา ชุมชน
อาชีพใดบางที่ตองเกี่ยวของกับชุมชนอยางมาก
จงอธิบายความแตกตางระหวางชุมชนชนบท (Rural Community) และชุมชนเมือง
(Urban Community)
8. จงบอกถึงการแบงวิธีสรางความสัมพันธกับชุมชน
9. การสรางความสัมพันธักับชุมชนควรมีเทคนิคอะไรบาง
10. จงบอกเทคนิคการสรางความสัมพันธกับประชาชน

เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

122/135

บทที่ 9
องคการกับมนุษยสัมพันธ

ความหมายขององคการ
องคการ หมายถึง กลุมคนที่รวมกันจัดกิจกรรมขึ้นในนามของหนวยงานอยางมีระบบมีระเบียบแบบแผน
องคการเปนศูนยกลางกิจกรรมที่รวมกันขึ้นเปนหนวยงาน ถาเปนหนวยงานของรัฐบาล เรียกวาองคการ
บริหารราชการหรือองคการบริหารรัฐกิจ ถาเปนหนวยงานเอกชนเรียกวา องคการบริหารธุรกิจ

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธในองคการ
จรูญ ทองถาวร (2531 : 144) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธในองคการดังนี้
การบริหารงานในองคการใหบรรลุผลสําเร็จนั้น ตามทฤษฎีแลวผูบริหารจะตองจัดระบบบริหารงานใหดี
กลาวคือ จะตองจัดแบงสายงานการบังคับบัญชา จัดบุคคลเขาทํางานตามตําแหนงและมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหแกบุคคลที่ดํารงตําแหนงใหเหมาะสม (Put the Right Man in the Right Job) จัดวางระเบียบการปฏิบัติงานให
ดําเนินไปไดคลองตัวประสานสอดคลองกันทุกฝายและทุกระดับใหครบวงจรก็คาดหวังไดวางานจะสําเร็จดวยดี
แตในทางปฏิบัติมักจะประสบปญหาเนื่องจาก “คน” ในองคการนั่นเอง
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ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว จะพบวาบุคคลตองการแสดงหาอํานาจ เกียรติ และความสําเร็จ
สามประการนี้เปนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหผูบริหารไดรับหรือไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานในองคการ
ถาผูบริหารหวงอํานาจไวไมใหเกียรติเพื่อนรวมงาน และไมใหโอกาสเพื่อนรวมงานไดพบกับความสําเร็จในงานที่
เขาถนัด จะเปนการสรางความนอยเนื้อต่ําใจ ความเขาใจผิด ความเบื่อหนายและปฏิกิริยาตอตานใหเกิดขึ้นแก
เพื่อนรวมงานได
ดังนั้นผูบริหารที่ฉลาด ควรมอบอํานาจการตัดสินใจเบื้องตนหรือบางสวนใหแกเพื่อนรวมงานลดหลั่น
กันลงใหสัมพันธกันกับหนาที่และความรับผิดชอบ เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานไดแสดงฝมือโชวผลงาน ให
เกียรติแกเพื่อนรวมงานในโอกาสตาง ๆ โดยผูบริหารเปนผูคอยใหความชวยเหลือและสนับสนุนอยางใกลชิด
สนับสนุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม และใหพัฒนาทีมงานใหดีขึ้น รูจักใชหลักจิตวิทยาและหลักธรรมในการ
สรางมิตรภาพและจูงใจคนใหเขาเปนเพื่อนเราและเปนพวกเรา เพื่อใหองคการของเราอยูรอดปลอดภัย และ
เจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประเภทขององคการ
เมื่อบุคคลรวมกลุมกันและจัดตั้งองคการขึ้นจึงเกิดองคการ ซึ่งแบงออกเปนประเภทดังนี้
1. แบงตามความมุงหมายที่จัดตั้ง แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1.1 องคการเพื่อประโยชนของสมาชิก (Mutual-benefit) เชน พรรคการเมือง สมาคม และ
สหกรณ เปนตน
1.2 องคการเพื่อธุรกิจ (Business Concern) เชน บริษัท หางราน และธนาคารเปนตน
1.3 องคการเพื่อสาธารณะ (Commonweal Organization) เชน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด
เปนตน
1.4 องคการเพื่อการบริการ (Service Organization) เชน โรงเรียน และโรงพยาบาลเปนตน
2. แบงตามหลักการจัดระเบียบภายในองคการ แบงเปน 2 ประเภท คือ
2.1 องคการที่เปนทางราชการ (Formal Organization) หรืองคการอรูปนัย เปนองคการที่ตั้ง
ขึ้นมาตามกฎหมาย มีวัตถุประสงคและระเบียบแบบแผน มีการกําหนดสายการบังคับบัญชากําหนดอํานาจหนาที่
ของแตละแผนงานอยางชัดเจน เชน วิทยาลัยครู แบงเปนคณะวิชา และภาควิชา ตามลําดับ เปนตน
2.2 องคการที่ไมเปนทางการ (Informal Organization) หรือองคการอรูปนัย เปนองคการที่
เกิดขึ้นจากความสัมพันธสวนบุคคลในกลุมขององคการที่เปนทางการ แตขาดกฎหมายและระเบียบอันชอบธรรม
รองรับ ตลอดจนขาดโครงสรางที่แนนอน เชน ชมรม อาจารย.. สโมสร อาจารย.. เปนตน ดังนั้นเมื่อมีองคการ
เปนทางการที่ใดก็อาจเกิดองคการที่ไมเปนทางการตามมาดวยเสมอ
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โครงสรางขององคการ
อุทัย หิรัญโต (2526 : 217 – 218) กลาววา ทุกองคการจะตองมีโครงสราง ซึ่งเปนสายใยยึดโยงให
องคการดํารงอยูไดเชนเดียวกับโครงกระดูก ซึ่งเปนโครงสรางของรางกายมนุษยเราใหมีชีวิตอยูไดทุกวันนี้
โครงสรางขององคการจะประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค (Objective) กอนจัดตั้งองคการ จะตองกําหนดวัตถุประสงคกอนวาจะตั้งองคการขึ้นมา
เพื่ออะไรบาง
2 . ภารกิจหนาที่ (Function) องคการทุกประการที่จัดตั้งขึ้น ยอมจะมีหนาที่หรือวัตถุประสงคอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง บางองคการเมื่อปฏิบัติภารกิจสําเร็จแลวทําใหองคการสลายตัวไปก็มีแตโดยทั่วไป
ภารกิจหรือหนาที่ขององคการจะกําหนดไวอยางถาวรมากกวาจะกําหนดไวชั่วคราว
3. การแบงงานกันทํา (Division of Work) หมายถึงการแบงงานหรือจัดกลุมงานแลวมอบหมายแตละคน
หรือแตละหนวยงานรับผิดชอบอยางเปนกิจจะลักษณะ และจัดใหมีการประสานงานกันอยางมีระบบ
4. สายการบั ง คั บ บั ญ ชา (Hierarchy) หมายถึ ง ความสัม พั น ธ ต ามลํ า ดั บขั้ น ระหว า งผู บั ง คั บบั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อแสดงใหทราบวาใครมีอํานาจหนาที่มากกวากันอยางไร สายการบังคับบัญชาจะบอกให
ทราบวาตําแหนงใดมีความรับผิดชอบลดหลั่นกันอยางไรและใครรับผิดชอบตอใคร
5. ชวงการควบคุม (Span of Control) คือสิ่งที่แสดงใหทราบวาผูบังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตแหง
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพียงไร มีผูใตบังคับบัญชากี่คน มีหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบกี่หนวย
การจัดชวงการควบคุมเปนเทคนิคที่สําคัญในการจัดองคการเพราะ หากชวงการควบคุมกวางหรือยากเกินไป อาจ
ทําใหการปกครองบังคับบัญชาหรือการควบคุมงานไมทั่วถึงได
6. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึงอํานาจการควบคุมบังคับบัญชาซึ่งรวมอยูที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหการปฏิบัติหนาที่กาวกายกัน
และมุงทําใหเกิดเอกภาพในการบริหาร

พฤติกรรมองคการ
องคการเปนหนวยสังคมประกอบดวยทรัพยากรบุคคล (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ (Material) และ
การจัดการ (Management) ถาจะเปรียบองคการเสมือนรางกายของมนุษย และการจัดการเสมือนการเคลื่อนไหว
ของมนุษย ยอมจะเห็นไดวามนุษยยอมมีพฤติกรรมมีบุคลิกภาพ ในทํานองเดียวกันองคการยอมมีพฤติกรรมและมี
บุคลิกภาพ องคการเคลื่อนไหวไดเจริญเติบโตได หยุดเจริญไดเจ็บปวยได เสื่อมได และสิ้นสุดไดเชนเดียวกับ
มนุษยเรา
วันใดองคการเฟองฟู ฟูฟา ชื่อเสียงขจรขจาย นั่นแสดงวาองคการนั่นมีพฤติกรรมที่ดี จะเปลี่ยนอิริยาบถ
ไปทางที่ใดก็งดงามทั้งสิ้น ภาพพจนที่ปรากฏจะเปนไปในทางที่ดีงามเสมอ เชน กรมการปกครอง การไฟฟาฝาย
ผลิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปนตน
ในทางตรงกันขาม ถาวันใดองคการยอบแยบ และยอหยอน แสดงวาองคการนั้นเริ่มมีพฤติกรรมที่เปน
ปญหา เชน เจ็บปวย หงอยเหงา และเศราซึม อาจตองเขารับการผาตัดใหม เชน กรณีธนาคาร...ประสบภาวะ
ขาดทุน, รัฐวิสาหกิจ...จะถูกขาย และกรณียุบกระทรวงวัฒนธรรม เปนตน
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เคริ์ท เลวิน (Kurt Lewin) ไดชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมขององคการเปนผลมาจาก ความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสิ่งแวดลอมขององคการนั้น อาจเขียนตัวยอเปนสูตรไดวา
B = f (P,E)
B = Behavior
P = Personality

f = Function
E = Environment

นั่นคือถาบุคคลในองคการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี จะมีพฤติกรรมโดยสวนรวมขององคการที่ดี
หากบุคคลปรับตัวไมได จะสรางปญหาตาง ๆ ขึ้น ถามีมีมากอาจทําใหองคการลมปวยลงได
อรุณ รักธรรม (2526 : 10 – 17) กลาววา พฤติกรรมหรือประสิทธิผลขององคการใหพิจารณาจากเกณฑ 4
ประการดังนี้ คือ
1. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคการ ผูบริหารองคการจะตองผสมผสานความตองการและ
บุคลิกภาพของสมาชิกใหผสมกลมกลืนกันกับความตองการ และเปาหมายขององคการใหไดทุกอยางจะเรียบรอย
เกิดสันติสุขและประสิทธิภาพในองคการนั้น
2. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เชน กรณีน้ํามันขาดแคลนแตกิจการของ
องคการหรือบริษัทก็สามารถดําเนินการตอไปได เปนตน
3. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมได เชน ธนาคารที่กิจการคากําไรดีก็แบงกําไรบางสวนนั้น
คืนใหแกสังคม ทําใหสังคมยอมรับ ธนาคารนั้นก็ดําเนินกิจการไดอยางดีตอไป
4. ผลผลิตขององคการ ความอยูรอดขององคการเปนผลมาจากผลผลิตขององคการนั้น ๆ เชน กรณี
โรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแหง ผลิตนักศึกษาออกไปแลวไมมีใครรับเขาทํางานตอไปจะไมมีคนสมัครเขาเรียนก็
จําเปนตองปดตัวเองไป ในทางตรงกันขามถาผลผลิตดีโรงเรียนก็มีชื่อเสียง ใคร ๆ ก็อยากจะสงบุตรหลานไปเขา
เรียน เปนตน

วิธีสรางมนุษยสัมพันธในองคการ
โดยทั่วไปองคการจะเปนแหลงที่รวมของบุคลากรซึ่งมาจากสถานที่ตางกัน ทุกคนมีความแตกตางกันใน
แตละดาน เชน นิสัยใจคอ พื้นฐานความรู บุคลิกลักษณะ ความแตกตางในดานตาง ๆ นี้อาจจะกอใหเกิดความ
ขัดแยงขึ้นได เพราะตางคนตางก็จะมองในจุดสูงสุดทุก ๆ ดานในทัศนะของตนเองดังนั้นการสรางมนุษยสัมพันธ
ในองคการควรปฏิบัติดังนี้
1. มีความเขาใจที่ถูกตองในเปาหมายขององคการ ทุกองคการยอมมีเปาหมายของตนเอง ซึ่งอาจจะ
แบงเปนสาขาหรือองคการหรือหนวยงานยอย ๆ ก็ยอมจะมีเปาหมายยอย ๆ เหลานั้นดวย เชน บริษัท การคา
โรงแรมสยาม จํากัด มีเปาหมายเพื่อขายบริการขอมูลโรงแรมทั่วประเทศ บริษัทนี้ยอมแบงเปนแผนกบัญชี แผนก
บริการ แผนกธุรการ เชน แผนกบัญชี มีเปาหมายในเรื่องการจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน โดยยืมเงินทดรองจาย
แลวไมสงตามกําหนดจะถูกเตือน ถายังไมสงคืนก็จะหักเงินเดือน เราควรถือวาแผนกบัญชีเขาปฏิบัติตามหนาที่
ตามเปาหมายของเขา การปฏิบัติตามหนาที่ถือเปนความดีอยางหนึ่ง เราไมควรไปโกรธเคืองเขา เพราะเปนเปน
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ฝายผิดสัญญาเอง สัญญาวาจะใช...แลวก็ไมใช ถาเราเขาใจเปาหมายขององคการไดเชนนี้มนุษยสัมพันธใน
องคการจะเปนไปดวยความราบรื่น
2.
ตองรูจักตนเอง สมาชิกทุกคนในองคการควรทราบถึงความตองการ แรงจูงใจในดานตาง ๆ
บุคลิกภาพของตนเอง และควรเขาใจสิ่งแวดลอมตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเราดวย เราตองมีวิธีการพูดที่รักษาน้ําใจผูฟง
หรือเพื่อนรวมงาน ควรใชคําพูดใหสุภาพนาฟง การรักตนเองตองคํานึงถึง 2 ขอตอไปนี้
2.1 ตัวเรามองตัวเราอยางไร
2.2 คนอื่นมองเราอยางไร
ทั้งสองขอนี้สําคัญมาก เพราะทําใหมีโอกาสปรับปรุงตนเองไดงายขึ้น ควรระลึกเสมอเสมอวาคนอื่น
เปรียบเสมือนกระจกเงา ทําใหเรารูจักตัวเรามากขึ้น ควรเปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นผูอื่นโดยไมมีความ
โกรธ จําไวเสมอวา “Nobody Perfect” และควรถามตนเองเสมอ ๆ วา Why และ How จะเปนการเปดใจตนเอง
ใหกวางขึ้น และพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นไดเสมอ เพื่อที่จะไดนําความคิดเห็นนั้นไปปรับปรุง
ตนเองใหดียิ่งขึ้น
3. มีความทะเยอทะยาน ความทะเยอทะยานเปนสิ่งที่ดี แตควรมีไมมากและไมนอยจนเกินไปควรดําเนิน
“สายกลาง”
การมีความทะเยอทะยานนอยเกินไปจะทําใหไมเกิดความกาวหนาในทุก ๆ ดาน ไมสรางความเจริญใหแก
องคการ ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคและจะเปนตัวถวงความเจริญของผูอื่น และสถาบันความทะเยอทะยาน
จะตองเปนไปในรูปเคลื่อนไหว (Dynamic) คือจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อย ๆ และเปนไปในทิศทางที่สูงขึ้น ไม
ควรอยูคงที่
ถารูจักตนเองและมีความทะเยอทะยานอยางมีเหตุผลแลวจะทําใหการทํางานในองคการเปนไปอยาง
“เปดเผย” แตถามีการซอนจุดบอดหรือปกปดสิ่งใดไวจะทําใหเกิดความระแวงระหวางเพื่อนรวมงานได
4. สรางและบริหารเสนหในตนเอง การมีนิสัยที่ดีจะสําคัญกวาการมีรูปรางหนาตาดี การมีนิสัยที่ดีเปน
เสนหอยางหนึ่ง วิธีการสรางและบริหารเสนหมีดังนี้
4.1 อยาพูดถึงแตเรื่องของตนเอง และตองไมนึกถึงตนเองมากเกินไป ไมพูดความยากลําบาก
ของตนเอง และควรหลีกเลี่ยงการบน ไมควรพูดถึงความดีของตนเองเปนการยกตนเอง ทําใหคนฟงเกิดความเบื่อ
หนายรําคาญ อาจจะตําหนิเราได
4.2 รูจักชมผูอื่นบางจะเปนการเพิ่มเสนหใหตนเองซึ่งทุกคนจะชื่นชอบเมื่อไดรับคําชม
4.3 รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นบาง และควรคลอยตามถาความคิดนั้นสมเหตุสมผลและเปน
ความคิดที่ดี
4.4 การขอรองใหผูอื่นชวยเหลือ ควรใชประโยคคําถาม ไมควรใหผูอื่นรูสึกวาเราออกคําสั่ง
เชน จะใหเพื่อนรวมงานเฝาโตะใหเราควรจะถามเพื่อนกอนวาชวงนี้คุณจะอยูที่นี่นานไหมถานานคุณชวยกรุณาดู
โตะของเราใหดวยนะ...
ในการทํางานใด ๆ ก็ตาม ควรถือหลักของครู คือ
สระน้ํา : ทําตัวใหนาคบ ผูใดอยูใกลจะเกิดความรมรื่นสบายใจ
ลูกยอ : รูจักใชคําชมเชยในโอกาสอันควร
กอไผ : กอใหเกิดความสามัคคี รักกันเปนกลุมกอนเหมือนกอไผและปรับตัวงาย
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จะลูลมเมื่อลมแรง จะตั้งตรงเมื่อลมสงบ
5. ทํางานเปน บุคคลจะเจริญกาวหนาในองคการนั้นควรปฏิบัติดังนี้
5.1 ตองรูจักชวยเหลือคนตามโอกาสอันควร เชน เขาชวยเหลือเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนแบกของ
หนัก หรือหอบของมากมายก็ชวยแบงเบาหรือเขาไปถามหัวหนาวา “จะใหผมดิฉัน หนู... ไดรับใชทานในงาน
อะไรอีกบาง...” ตามโอกาสที่เหมาะสม
5.2 ตองรักงานที่ทําและรับผิดชอบงานนั้น ใหถือวางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตหรือชีวิตคือการ
ทํางาน เราจะมีความสุขถาไดทํางาน
5.3 อยาปฏิเสธกอนที่จะไดพยายาม ถาหัวหนาสั่งหรือมอบหมายงานที่ไมเคยทําหากไมเกิน
ความสามารถใหรับไวกอน แลวพยายามศึกษาเพื่อจะทําตามเปาหมาย หรือนโยบายของหัวหนาอาจจะทําไดมาก
ไดนอยก็สุดแทแตโอกาสและเวลาจะอํานวย
5.4
รูจักคิดสรางงาน อยาทํางานแตเฉพาะงานที่เคยทําเทานั้น ควรคิดสรางงานใหมเพื่อ
ยกระดับความสามารถของตนเองใหได
6. รูจักใหขาวสารและขอเท็จจริง บุคคลในองคการสวนมากอยากจะใหเราดี แตถาเราทําเดนจะเปนภัย
ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใหขอเสนอแนะหรือการเสนอความเห็นกอนที่หัวหนา หรือผูอื่นจะถามหรือรองขอ
มิฉะนั้นจะถูกมองวาเปนคนอวดดี อวดรู ซึ่งไมคอยมีใครชอบนัก ทางที่ดีควรใหขอมูลหรือการแสดงความ
คิดเห็นตามโอกาสที่เหมาะสม
7. รูจักเกรงใจ บุคคลจะอยูรมกันในองคการไดดี จะตองรูจักเกรงใจกัน ความเกรงใจเปนคุณลักษณะ
ประการหนึ่งของคนดี ซึ่งจะชวยใหเกิดมีคนรักใคร เมตตา และเอ็นดูบุคคลควรรูจักเกรงใจใน 3 ประการ คือ
7.1 เกรงใจในการใชเวลา คือ การเขาพบเจรจากับผูอื่น และการใชโทรศัพทเปนตน ไมควรอยู
นานจนเขารําคาญ หรือใชโทรศัพทนานเกินควร จงจําไววา “จะใชเวลากับใครอยาใชนานจะเสียงานทั้งสองฝาย”
7.2 เกรงใจในการใชคําพูด เชน ใชคําพูดที่สุภาพ ออนโยน รูจักใชคําชมที่เหมาะสมแกบุคคล
เวลา สถานที่ และโอกาส เปนตน
7.3 เกรงใจในการขอ เชน รูจักเลือกที่จะขอแกบุคคล เวลา สถานที่ และโอกาส ไมขอพร่ํา
เพรื่อ เปนตน
8. ตองเปนคนที่รักตนเองแตไมหลงตนเอง วิธีการสรางมนุษยสัมพันธในองคการวิธีหนึ่งนั้นไดแก การ
สรางความรูสึกในการรักตนเอง แตไมหลงใหลตนเอง ซึ่งมีวิธีปฏิบัติงาย ๆ ดังนี้
8.1 พยายามคนหาสิ่งที่ดีในตัวเราและจงรักษาสิ่งที่ดีนั้นไว
8.2 ควรจะกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองไวใหสูง
8.3 ควรจะคาดหวังผลงานของผูอื่นตามความเหมาะสมแหงศักยภาพของเขา
8.4 หลีกเลี่ยงการเฝาจับผิดในพฤติกรรมของผูอื่น
9. ตองเปนคนที่มีอารมณดีเสมอ บุคคลจะทํางานไดดี และเพื่อนรวมงานสบายใจ ตนเองจะตองมีอารมณ
ดีเสมอ วิธีปฏิบัติงาย ๆ เพื่อใหมีอารมณดี มีดังนี้
9.1 รักษาสุขภาพกายใหแข็งแรง รับประทานอาหารและออกกําลังกายใหถูกสุขลักษณะ
9.2 ทําใจใหกวาง มีความเมตตากรุณาตอผูอื่นตามความเหมาะสม
9.3 เปนคนมองโลกในแงดี
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9.4 เปนคนที่นารักและมีอารมณรวมกับผูอื่นไดตามความเหมาะสม
9.5 รูจักวางตัวตามบทบาทที่บานและที่ทํางานตามความเหมาะสม
10. รูจักใชบันได 6 ขั้น เพื่อสรางมนุษยสัมพันธในองคการ
ขั้นที่ 1 มีคํา 6 คํา คือ “ยอมรับผิดถาเราผิด”
(I admit if I make mistake)
ขั้นที่ 2 มีคํา 5 คํา คือ “คุณทําดีมาก”
(You did a good job)
ขั้นที่ 3 มีคํา 4 คํา คือ “คุณคิดอยางไร”
(What do you think)
ขั้นที่ 4 มีคํา 3 คํา คือ “ฉันชอบมัน” (คือ เห็นดวยกับคุณ)
(I like it)
ขั้นที่ 5 มีคํา 2 คํา คือ “ขอบคุณ”
(Thank you)
ขั้นที่ 6 มีคํา 1 คํา คือ “เรา”
(We)
6
5
ขอบคุณ
4
ฉันชอบฟง
3
คุณคิดอยางไร
2
คุณทํางานดีมาก
1 ยอมรับผิดถาเราผิด

เรา

แผนภาพแสดง บันได 6 ขั้นเพื่อสรางมนุษยสัมพันธในองคการ

การใชมนุษยสัมพันธเพื่อพัฒนาองคการ
การพัฒนาองคการจะตองเริ่มตนที่ตัวบุคคล โดยเฉพาะผูนําและกลุมคน สมาชิกในองคการหรือทีมงาน
ซึ่งเปนหนวยพื้นฐานขององคการควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นเพื่อที่จะกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคการควรจะมุงไปที่การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งของผูนําและ
สมาชิกในองคการ โดยการสรางและพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพ การสรางทีมงานสมาชิกจะตองเรียนรูวาทํา
อยางไร พวกเขาจึงจะทํางานรวมกันไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ
ในบางโอกาสสถานการณบังคับใหองคการตองจัดทีมงานขึ้นมาใหม เชน ทีมงานโครงการ...ทีมงาน...
ทีมงานดังกลาวสวนใหญจะประสบปญหาตาง ๆ เชน
1. จะเกิดความสับสนในบทบาทและความสัมพันธระหวางสมาชิกในองคการ
2. จะขาดความเขาใจในเปาหมายอยางแทจริง
3. ผูนําทีมมักจะลืมนึกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลในทีม เพราะมัวแตสนใจเปาหมายของ
งานเพียงอยางเดียว
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ในสังคมมนุษยเมื่อเรามุงแตเรื่องงาน สิ่งที่ตามมาก็คือปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นเราควร
พิจารณาถึงวิธีการทํางานเปนทีม ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จะตองแจงขอมูลใหสมาชิกในองคการไดทราบ มีการทําความเขาใจในภารกิจของกลุม โดยเฉพาะ
เปาหมายของกลุม ระยะเวลาของงานและงานตาง ๆ ที่กลุมจะตองทําใหเสร็จ
2. จะตองเปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถาม เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้น
3. จะตองอธิบายใหทราบถึงแผนงานหรือแนวคิดของผูนํากลุมในการวางแผน การดําเนินการและการ
ติดตามผลงาน
4. จะตองกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันของแตละบุคคลทั้งผูนํา และสมาชิกใหชัดเจน
5. จะตองจัดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองคการ ผูนําอาจสอบถามความเห็นจากสมาชิกแลวประมวล
จากเสียงสวนใหญเพื่อสนองความตองการของมวลสมาชิก พรอมกันนั้นผูนําก็ถือโอกาสแถลงใหทราบถึงลักษณะ
การบริหารงานของตนใหสมาชิกทราบดวย เชน สมาชิกในองคการอาจโทรศัพทปรึกษาเรื่องงานกับผูนําก็ได
ผูนําจะไมถือตัวในเรื่องนี้ หรือสมาชิกมีปญหาประการใดใหมาพบผูนําไดทุกเวลาที่เปน เปนตน
6. ผูนําอาจเปลี่ยนบรรยากาศโดยนําคณะสมาชิกขององคการไปประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) นอก
สถานที่ อาจจะไปตางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งตัดขาดจากภาวะงานประจํา และครอบครัว ประมาณ 3
– 5 วัน โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อพัฒนาทีมงานหรือหนวยงานของตน ใหเริ่มจากสถานการณจริง มุงพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคล การปรับพฤติกรรมและการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของทีมงาน และสรางเปน
มาตรฐานการปฏิบัติสําหรับสมาชิกในองคการดวย

แบบวินิจฉัยปญหาของทีมงาน
ตอไปนี้เปนการวิเคราะหปญหาทีมงานในองคการหรือในทีมงาน (ประทีบ แตงเลี่ยน สิริวรรณ พุทธิสาร
สิชฌน ดัดแปลงจกแบบสอบถามของ Woodcock อางจาก จรูญ ทองถาวร 2531)

คําแนะนํา
1. โปรดอานขอความตอไปนี้ หากขอความใดตรงกับความเปน จริง กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ทีมงานของทานใหวงกลมที่เลขหมายขอในตารางวิเคราะหปญหาทีมงาน หากทาน
รูสึกวาขอใด ไมจริง ใหเวนเลขหมายขอนั้นไว
2. ใชเวลาเพียง 2 – 3 วินาทีในการตัดสินใจแตละขอ
3. ผลการวินิจฉัยนี้จะมีผลประโยชนตอทานเมื่อทานตัดสินใจตรงไปตรงมาเทานั้น
4. นับจํานวนวงกลม และใสจํานวนรวมในแตละชองของตารางวิเคราะห
5. ยกคะแนนรวมไปใสในตารางวิเคราะหองคประกอบของทีม พรอมทั้งระบุชื่อสมาชิก
ในทีมดวย
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1. โดยทั่วไปทีมงานของทานทํางานตามคําสั่ง
2. สมาชิกไม ไดรับการสงเสริมใหแสดงความคิดเห็น
3. เมื่อถึงคราวคับขันสมาชิกแกปญหาแบบตัวใครตัวมัน
4. ควรมีการปรับปรุงการสื่อความหมายในทีมงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การตัดสินใจไมเปนไปตามขั้นตอน
6. หัวหนาบางคนหลงอํานาจ
7. ในการประชุม สมาชิกไมคอยซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสําคัญในเรื่องที่ประชุม
8. สมาชิกไมมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางเพียงพอ
9. สมาชิกมีปญหาขัดแยงกับสมาชิกในหนวยงานอื่นเปนประจํา
10. ไมมีสมาชิกคนใดเขาใจแจมแจงวาจดหมายปลายทางของงานที่เขาปฏิบัติอยูนั้น คืออะไร
11. สมาชิกไมพูดอยางที่ตนคิดจะพูด เขาทํานองปากกับใจไมตรงกัน
12. สมาชิกมักมีความคิดวา “สําหรับผมไมเปนไรครับ...จะอยางไรก็ได”
13. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นมักเปนไปในทางทําลายทีมงาน
14. ขอมูลซึ่งจะใชในการตัดสินใจมักไดมาไมเพียงพอ
15. หัวหนาบางคนไมไดรับความไววางใจจากสมาชิก
16. สมาชิกไมไดนําความผิดพลาดที่ผานมาเปนบทเรียน
17. หัวหนาไมไดชวยใหลูกนองเกิดการเรียนรูหรือพัฒนาตนเอง
18. สมาชิกมีความรูสึกเฉยเมยตอสมาชิกกลุมอื่น
19. สมาชิกทํางานกันไมไดหยุดหยอน แตก็ไมไดอะไรเปนชิ้นเปนอันมากนัก
20. ปญหาที่เกิดขึ้นในทีมงานสมาชิกมักจะปดบังซอนเรนไว “เก็บปญหาไวในลิ้นชัก”
21. หากสมาชิกเต็มใจยอมรับความผิดพลาดของตน ทุกสิ่งทุกอยางจะดีขึ้น
22. สมาชิกไมมีความไววางใจตอกันและใสรายปายสีกัน
23. สมาชิกไมมีความผูกพันหรือปรารถนาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือสิ่งที่ตัดสินใจไปแลว
24. สมาชิกไมมีความรูสึกจงรักภักดีตอทีมงาน
25. สมาชิกไมยอมรับความคิดเห็นหรือคําปรึกษาจากภายนอก
26. นาจะมีการหมุนเวียนหนาที่การงานระหวางสมาชิกใหมากกวานี้
27. สมาชิกทํางานรวมกับทีมอื่นไมคอยได
28. เวลาที่ใชในการวางแผนงานไมเพียงพอและเหมาะสม
29. ปญหาที่เกี่ยวกับความรูสึกและอารมณไมไดรับการสนใจ
30. สมาชิกนินทาวารายลับหลัง หรือไมก็พยายามเลื่อยขาเกาอี้กันเสมอ
31. สมาชิกใหความรวมมือในการทํางานอยางผิวเผิน
32. ผูซึ่งไมเหมาะสมในการติดสินใจเปนผูตัดสินใจเสียเอง
33. หัวหนาเปนคนไมเขมแข็งเปนที่พึ่งของลูกนองไมได
34. สมาชิกไมไดใหขอมูลปอนกลับตอกันเทาที่ควร
35. สมาชิกไดรับการฝกฝนทักษะที่ไมตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ทีมงานของเราไมไดยึดความซื่อตรงเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
สมาชิกไมทราบแนชัดวาพวกเขาตองทําอะไรบาง
ในทีมงานของทานไมไดยึดความซื่อตรงเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
เพื่อนรวมทีมไมไดชวยเหลือกันใหเกิดความเขมแข็งและความมั่นใจ
สมาชิกไมไดแลกเปลี่ยนความรูและทักษะกันอยางเพียงพอ
บุคคลที่ไมยอมใครหรือเอาแตไดมักจะไดในสิ่งที่ตนตองการ
สมาชิกมักไมคอยใหเกียรติซึ่งกันและกัน
สมาชิกใชเวลาเพื่อการปรึกษาทบทวนวิธีการทํางานกันนอย ควรทําใหมากกวานี้
หัวหนาไมสนใจการพัฒนาตนเองอยางจริงจัง
ทีมงานอื่นในองคการไมเขาใจทีมงานของเรา
สิ่งที่สมาชิกไดรับไมตรงกับความตองการของเขานัก
การทํางานในองคการ สมาชิกมีความลับตอกันมากเกินไป
สมาชิกพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงทั้งหลายทั้งปวง
สิ่งที่ตกลงกันไมไดนั้น กอใหเกิดความกินแหนงแคลงใจกันมากขึ้น
เมื่อมีการตัดสินใจอะไรไปแลวมักจะไมคอยมีการนําไปปฏิบัติ
หัวหนาที่มีความเชื่อวาในการทํางานนั้นยิ่งมีการควบคุมเขมงวดยิ่งจะไดผลงานดี
ในทีมงานมีกฎระเบียบและขอหามมากเกินไป
สมาชิกมีความรูสึกวาในหนวยงานอื่นมีโอกาสกาวหนาดีกวา
สมาชิกมัวพะวงอยูกับการปองกันไมใหทีมงานอื่นมากาวกายงานของตน
ไมมีการจัดลําดับความสําคัญของงานในองคการ
สมาชิกไมมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเพียงพอ
ความสัมพันธระหวางมวลสมาชิกเขาทํานองขิงก็รา ขาก็แรง
สมาชิกไมรับฟงความคิดเห็นกันอยางเพียงพอ
เราไมไดใชทักษะที่พวกเรามีอยูใหเปนประโยชนเทาที่ควร
หัวหนามีความเชื่อวาโดยทั่วไปคนมีนิสัยขี้เกียจ จําเปนตองบังคับใหทํางาน
สมาชิกใชเวลาสวนใหญลงมือปฏิบัติงานกันเลย ไมมีเวลาคิดวางแผนเพียงพอ
สมาชิกแตละคนไมไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเอง
เราไมพยายามที่จะทําความเขาใจความคิดเห็นของทีมงานอื่น
เราไมเขาใจวาทีมงานอื่น ในองคการของเรามีเปาหมายอะไร
สมาชิกบางคนหลบหนีปญหาขอขัดแยงงานเกินไป
โดยทั่วไป สมาชิกไมมีความไววางใจกัน
สมาชิกไมคอยสนใจความคิดเห็นของผูอื่น
ในกระบวนการตัดสินใจ สมาชิกไมไดพิจารณาใครครวญทางเลือกในการแกปญหาเทาที่ควร
หัวหนายังยึดติดอยูกับความคิดเห็นเกา ๆ ที่ลาสมัยอยูมาก
คําสั่งที่สมาชิกไดรับไมชวนใหเกิดการปฏิบัติ
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71. หัวหนาขาดทักษะในการพัฒนาผูอื่น
72. ทีมงานของเราไมคอยมีความสําคัญตอทีมงานอื่นในองคการ
73. คนในระดับหัวหนาไมไดวางแผนงานรวมกัน
74. สมาชิกมีความรูสึกวาพูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง
75. สมาชิกใชเวลาสวนใหญในการตีความวางานนั้นเปนหนาที่ของใคร
76. มีการทะเลาะเบาะแวงกันมากเกินไป
77. สมาชิกมีความคับของใจเพราะวาเขาไมไดรวมแสดงความคิดเห็น
78. หัวหนาไมสนใจวาสมาชิกมีความสุขในการทํางานหรือไม
79. แทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเลย เคยทํากันมาอยางไรก็ทํากันไปอยางนั้น
80. เราควรหาโอกาสใหสมาชิกอาวุโสไดรับการพัฒนาใหมากขึ้น
81. เราไมไดใหความชวยเหลือทีมงานอื่นเลย
82. หนวยงานยอยในองคการตางมีการทํางานที่ไมขึ้นตอกัน เปนลักษณะงานของใครของมัน
83. สมาชิกไมเห็นคุณคาของความเปดเผยจริงใจตอกัน
84. สมาชิกไมไดรับความชวยเหลืออยางจริงจังเพื่อที่จะพัฒนาตนเอง
85. บางคราวสถานที่ทํางานมีสภาพเหมือนสนามรบ
86. สมาชิกมีความรูสึกวาตองการความเปนประชาธิปไตยมากกวาที่เปนอยูขณะนี้
87. หัวหนาแทบไมมีสวนในการทําใหงานของลูกนองมีความนาสนใจ หรือมีความหมายเลย
88. ปญหาที่ละเอียดออนไมไดรับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา
89. สมาชิกที่องคการฝกฝนอบรมจนมีฝมือเปนจํานวนมากไดยายไปอยูกับองคการที่เปนคูแขง
90. ไมมีการนําความคิดเห็นจากภายนอกมาใชในทีมงาน
91. เปาหมายของทีมงานไมไดรับการเห็นพองตามแบบประชาธิปไตยจากสมาชิก
92. สมาชิกไมไดรับขอมูลปอนกลับอยางจริงใจจากเพื่อนรวมงาน
93. สมาชิกควรพึ่งตนเองใหมากกวานี้
94. เราควรมีการอภิปรายถึงความแตกตางของกันและกันใหมากกวานี้
95. สมาชิกไมไดเขารวมในการตัดสินใจอยางเพียงพอ
96. หัวหนาไมไดใชความรูความสามารถของสมาชิกอยางเต็มที่
97. เราควรพิจารณาถึงจุดประสงคของการประชุมทุกครั้งอยางจริงจังเพื่อใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน
98. การทํางานเปนทีมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง
99. การสื่อความหมายระหวางทีมงานอยูในสภาพที่ไมคลองตัวเทาที่ควร
100. เราควรเนนผลงานของทีมใหมากขึ้น
101. สมาชิกรับฟงในสิ่งที่เขาอยากรูมากกวาที่จะรับฟงความเปนจริง
102. เราควรหาเวลาพูดกันถึงคานิยมพื้นฐานใหมากขึ้นเพื่อความเขาใจตรงกัน
103. เราไมไดเนนใหลึกลงไปถึงสาเหตุของความแตกตางของเราเอง
104. การตัดสินใจไมเปนไปตามขั้นตอน
105. หัวหนาไมปฏิบัติตามความเชื่อของตนเอง
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106. เราควรคํานึงถึงภาพพจนที่ผูอื่นมองเราใหมากกวานี้
107. สมาชิกมีความรูสึกหวาดกลัวที่จะแสดงความเปนตัวของตัวเอง
108. องคการโดยสวนรวมไมเปนที่ทํางานที่สงบสุข
(ประทีป แตงเลี่ยน - สิริวรรณ พุทธิสารสิชฌน ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ Woodeock อางจาก
จรูญ ทองถาวร 2531 : 138 – 143)
ตารางวิเคราะหปญหาทีมงาน
ก
1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100

ข
2
11
20
29
38
47
56
65
74
83
92
101

ค
3
12
21
30
39
48
57
66
75
84
93
102

ง
4
13
22
31
40
49
58
67
76
85
94
103

จ
5
14
23
32
41
50
59
68
77
86
95
104

ฉ
6
15
24
33
42
51
60
69
78
87
96
105

ช
7
16
25
34
43
52
61
70
79
88
97
106

ซ
8
17
26
35
44
53
62
71
80
89
98
107

ฌ
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
99
108

รวม
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ยกคะแนนในแตละชอง (ก-ฌ) ไปใสในชองคะแนนรวมในหนาถัดไป
องคประกอบของทีม
ก. วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายที่เห็นพองกัน
ข. ความเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา
ค. การสนับสนุนและความไววางใจ
ง. ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค
จ. กระบวนการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม
ฉ. ภาวะผูนําที่เหมาะสม
ช. การประเมินผลวิธีการทํางานอยางสม่ําเสมอ
ซ. การพัฒนาตนเองของสมาชิก
ฌ. ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น

หมายเหตุ

:

คะแนนรวม
จากตาราง
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

รวม
ขอใดไดคะแนนนอย เปนการชี้ใหเห็นจุดออนถึงปญหาของทีมงาน
นั้น ๆ จึงจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป

คําถามทายบทที่ 9
1.
2.
3.
4.

จงอธิบายความหมายของคําวา องคการ
ทําไมจึงตองมีมนุษยสัมพันธในองคการ
จงอธิบายถึงการแบงองคการตามความมุงหมายที่จัดตั้ง พรอมยกตัวอยางประกอบ
จงอธิบายถึงความแตกตางขององคการที่เปนทางราชการ (Formal Organization)
และองคการที่ไมเปนทางการ (Information Organization)
5. จงอธิบายถึงองคประกอบของโครงสรางองคการ
6. จงอธิบายคําวา พฤติกรรมองคการ
7. จงอธิบายคําวา พฤติกรรมองคการ B = f (P,E)
8. จงบอกถึงวิธีการสรางมนุษยสัมพันธในองคการที่สําคัญมา 10 ขอ
9. จงอธิบายถึงการสรางและบริหารเสนหในตนเอง
10. จงอธิบายถึงบันได 6 ขั้น เพื่อสรางมนุษยสัมพันธในองคการ

เอกสารประกอบการสอบ CE วิชา 00 5000 มนุษยสัมพันธ

อาจารยญานพินิจ วชิรสุรงค

135/135

