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มนุษยส์มัพนัธ ์              
เพื่อ 

การท างานร่วมกนั 
ในองคก์ร 
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ขอบเขตเน้ือหา 

1. แนวคิดและเหตผุลการสร้างมนุษยส์มัพนัธใ์นองคก์ร  

2. แนวทางเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธใ์นการปฏิบติังาน  

3. การส่ือความในเชิงบวกเพ่ือสร้างมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี 
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บคุคลท่ีประสบความส าเรจ็ในชีวิต 

1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
2. มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในชีวิตอนาคต 
3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาตนเอง 
4. มีความเข้าใจธรรมชาติความต้องการของผูอ่ื้น 
5. มีมนุษยส์มัพนัธก์ารส่ือสารท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 
6. มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี 
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ME  &  WE 

บคุคลท่ีประสบความส าเรจ็ในชีวิต 



5 

เราอาจใช้เงินซ้ือร่างกาย  ความรู้  ความสามารถ      
และเวลาในชีวิตของพนักงานได้   แต่เราไม่อาจ 
ใช้เงินซ้ือจิตใจ  ความกระตือรือร้นในการท างาน  

ความรกัใคร่  นับถือศรทัธา   ขวญัก าลงัใจ   
และความจงรกัภกัดีของบคุคล 

ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีจะได้มากโ็ดยคณุธรรมความดี    

และสมัพนัธภาพท่ีมอบให้แก่กนั  
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มนุษยส์มัพนัธ ์

กระบวนการติดต่อสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล           
ในกระบวนการบริหารงาน   เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และมิตรภาพท่ีดีต่อกนั  ซ่ึงส่งผลต่อเป้าหมาย 

ท่ีต้องการ  และน าความพึงพอใจมาสู่ 
ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกคนในองคก์รนัน้  
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กระบวนการบริหาร 

บริหารงาน + บริหารคน 
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  วิธีด าเนินการอย่างเป็นระบบ      
  โดยใช้ทรพัยากร (คน) ท่ีมีอยู่ขององคก์ร 
  เพื่อให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 

Make the Things                     

done through the Others 

กระบวนการบริหาร 
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กระบวนการบริหาร 

เป้าหมาย 
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เหตผุลการสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์

   ผูมี้มนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี  จะสามารถติดต่อส่ือสาร      
พบปะสงัสรรคก์บับคุคลทกุคนทกุประเภทได้ด้วย
บรรยากาศท่ีราบรื่น   ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม 
หรือบคุคลต่างๆ    ได้รบัความร่วมมือช่วยเหลือ 
ผลกัดนัให้ภารกิจบรรลสุู่เป้าหมาย  วตัถปุระสงค ์    

ท่ีต้องการ  หรือร่วมมือกนัแก้ไขปัญหา                     
ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประโยชน์ของมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี 

1. เกิดความราบร่ืนในการติดต่อระหว่างบคุคลหน่วยงาน  

2. เกิดความยินดีพอใจ  และความร่วมมือในการท างาน 

3. เกิดความเช่ือถือรกัใคร่  นับถือศรทัธาระหว่างกนั 

4. เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั  และความร่วมมือกนั 

5. เกิดความส าเรจ็ในกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงคร่์วมกนั 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อมนุษยส์มัพนัธ ์

1. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 

2. การเข้าใจธรรมชาติของพฤติกรรมบคุคลในองคก์ร 

3. สถานภาพพืน้ฐานส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนั 

4. รปูแบบการจดัการความขดัแย้งในองคก์ร  

5. วิธีการติดต่อส่ือสารในเชิงบวกระหว่างบคุคล  
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เราทกุคนล้วนมีความแตกต่างกนั
แต่ส่ิงส าคญักคื็อ 

การรู้จกัน าความแตกต่างท่ีมีอยู่ 
มาร่วมกนัสร้างคณุค่าเพ่ิม 
ให้เกิดขึน้ต่อองคก์รของเรา 
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ลกูน้องแบบใด 
ท่ีท่านต้องการท างานด้วย 
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ดี 

ความรู้ทกัษะ 
Go       

Day Day 

ทศันคติ 

ไม่ดี 

ดี ไม่ดี 

Work Hard 

No Smart 

Better  
Man 

No Action 

Talk Only 

ลกัษณะลกูน้องท่ีพึงประสงค ์

ME 
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1. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังาน 
2. มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู 
3. มีความคิดสรา้งสรรคใ์นการพฒันางาน 
4. มีศรทัธาและจริยธรรมในการท างาน 
5. มีระเบยีบวินัยควบคมุตนเองได้ดี 
6. ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้เรว็และดี 

BETTER MAN 
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หวัหน้าแบบใด 
ท่ีท่านต้องการท างานด้วย 



19 

มาก 

มุ่งคน 

พวก        
ทวิภพ 

มุ่งงาน 

น้อย 

มาก น้อย 
สขุกนั    
เถอะเรา 

ลกัษณะหวัหน้าท่ีพึงประสงค ์

ME & WE 
เผดจ็การ      

ไม่สนใจใคร 

Team 
Driver 
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1. มีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาเปล่ียนแปลง 
2. มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีในการบงัคบับญัชา 
3. มีทกัษะติดต่อส่ือสารในเชิงบวก 
4. สามารถสร้างทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความยติุธรรมต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
6. มีความสามารถในการบริหารงาน 

TEAM DRIVER 
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เพ่ือนร่วมงานแบบใด 
ท่ีท่านต้องการท างานด้วย 
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มาก 

มุ่งผูอ่ื้น 

ไม่สนใจ 

มุ่งตน 

น้อย 

มาก น้อย 

ยอมแพ้ 

ลกัษณะเพ่ือนร่วมงานท่ีพึงประสงค ์

WE 
ต้องชนะ 

สรา้งสรรค ์
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1. มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย ์
2. มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีในการปฏิบติังาน 
3. ติดต่อส่อสารกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมได้อย่างต่อเน่ือง 
5. มีทกัษะในการประสานพลงัร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
6. สามารถจดัการความขดัแย้งได้อย่างเหมาะสม 

PARTICIPATOR 
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แนวทางการเสริมสร้าง 
มนุษยส์มัพนัธ ์
ในผูป้ฏิบติังาน 
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1. สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้น  

รู้จกัเข้าใจ และเหน็ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น  

2. ใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

รู้จกัสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนั ฝึกการเป็นผูพ้ดูและผูฟั้ง 

ท่ีดีและไม่ลืมท่ีจะใส่ใจในความรู้สึกของผูฟั้งด้วย  

หลกัส าคญัในการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
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3. แสดงความมีน ้าใจ   

รู้เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ รู้จกัการให้และรบั  

4. ให้เกียรติผูอ่ื้นอย่างจริงใจ       

รู้จกัและยอมรบัในความสามารถของผูอ่ื้น  

5. แสดงความช่ืนชมให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั   

รู้จกัการแสดงออกให้เหมาะสมตามวาระโอกาส 

หลกัส าคญัในการสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
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วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์

1. มนุษยส์มัพนัธก์บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

2. มนุษยส์มัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

3. มนุษยส์มัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 
4. มนุษยส์มัพนัธก์บับคุคลภายนอก 
5. มนุษยส์มัพนัธก์บัลกูค้า  
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วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
1. มนุษยส์มัพนัธก์บัผูใ้ต้บงัคบับญัชา  
 รู้จกัควบคมุอารมณ์ของตนเอง  
 รู้จกัส่งเสริมให้ก าลงัใจในการท างาน  
 รู้จกัใช้ศิลปะในการวิพากยวิ์จารณ์  
 รู้จกัมีศิลปะในการรบัฟังความคิดเหน็ 
 รู้จกัดแูลรกัษาผลประโยชน์ของเขา   
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2. มนุษยส์มัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 ศึกษาลกัษณะนิสยัในการท างานของผูบ้งัคบับญัชา 
 พยายามท างานให้เตม็ความสามารถท่ีสดุ    
 อย่าก่อเรือ่งกวนใจเฝ้าบน่แต่ความยากล าบากในการท างาน 
 ไม่แสดงความคิดเหน็หรอืปฏิเสธโดยขาดเหตผุลท่ีเหมาะสม 
 ควรดคูวามพรอ้มและโอกาสท่ีเหมาะสมในการปรึกษาหารือ 
 ไม่แสดงอารมณ์โกรธเม่ือผูบ้งัคบับญัชาไม่เหน็ด้วย 

วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
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3. มนุษยส์มัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 
 ควรเข้าหาก่อนเสมอ   ไม่ต้องกลวัเสียฟอรม์ 
 จริงใจกนัในการติดต่อสมัพนัธก์นัทุกเรือ่ง 
 อย่าซดัทอดความผิดเพ่ือนรว่มงาน  ไม่นินทาว่ารา้ยลบัหลงั 
 ให้การยกย่องชมเชยตามสมควรแก่เวลาและโอกาส 
 ไม่อวดท าตวัเหนือกว่าหรอืข่มผูอ่ื้น 
 เข้าใจพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของบคุคล 
 มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีเสมอต้นเสมอปลาย  

วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
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4. มนุษยส์มัพนัธก์บับคุคลภายนอก 
 แสดงความสภุาพเป็นมิตร และให้ความเป็นกนัเอง 
 จดจ าข้อมลูรายละเอียดของผูม้าติดต่อ  
 ตัง้ใจฟังโดยสงบ  อย่าโต้เถียงหากเกิดข้อขดัแย้งใดๆขึน้ 
 อย่าแสดงท่าทางต าหนิ  โดยการนัง่น่ิงเฉยไม่รบัรูใ้ดๆ 
 แสดงความจริงใจอยู่เสมอ  ตลอดเวลาการสนทนา 
 สรา้งบรรยากาศรว่มกนัตริตรองเพ่ือแก้ไขปัญหารว่มกนั  

วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
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5. มนุษยส์มัพนัธก์บัลกูค้า 
 ศึกษาเข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า 
 ตอบสนองให้ตรงหรอืเกินกว่าความคาดหวงัของลกูค้า 
 สนใจเรือ่งของลกูค้าไม่ว่าจะใหญ่หรือเลก็กต็าม   
 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ   
 ใช้ทัง้ภาษากายและภาษาใจท่ีเป็นมิตรกบัลูกค้าทุกคน 
 จงเรียนรูจ้ากลกูค้าอยู่เสมอ  เพราะลูกค้าคือ ปัจจยั
ความส าเรจ็ทางธรุกิจของเรา 

วิธีการเสริมสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์
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เรากบัลกูน้อง 
  

เป็นเพราะรูจ้กัให้ ผลตอบแทนกจ็ะกลบัมาจากลกูน้อง 
ไม่ใช่เป็นความสมัพนัธเ์ฉพาะเบือ้งบนกบัเบือ้งล่างเท่านัน้ 

ยงัมีความสมัพนัธท์างด้านจิตใจอยู่ด้วย 
หากรูจ้กัเข้าใจและให้อภยัซ่ึงกนัและกนั 
หากรูจ้กัท่ีจะยอมรบัมากกว่าจบัผิด 

ให้รอยย้ิมมากกว่าสายตาอนัต าหนิติเตียน 
ผลตอบแทนท่ีทัง้สองฝ่ายจะได้รบักจ็ะย่ิงมากตามไปด้วย..  
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เรากบัหวัหน้า 
  

บางครัง้...กเ็อาใจใส่เค้ามาใสใจเราบา้ง 
เค้ามกัจะต่อว่ามากกว่าจะยอมรบั 

ส่ิงท่ีเค้าให้ท า  กม็กัจะเหมือนกบัไม่รูจ้กัจบจกัส้ิน 
หากลองกลบักนัให้เราไปอยู่ในต าแหน่งท่ีเค้ายืนอยู่บา้ง 
เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย...และให้อภยัเค้าได้ 
กบัหวัหน้า...ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นคู่ปรบักนัเสมอไป  
แต่ต้องรูจ้กัท่ีจะแบง่ปันเรียนรูแ้ละเติบโตไปด้วยกนั 
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เรากบัเพ่ือนร่วมงาน 
 

ไม่ใช่แค่ว่าท างานรว่มกนั..... 
อยู่รว่มกนัไม้น้อยกว่าวนัละ 8 ชัว่โมง... ทุกวนั... 

ไม่เพียงแต่พดูคยุกนัเรือ่งงานเท่านัน้ 
หากแต่จะต้องมีความรูสึ้กท่ีดีต่อกนัด้วย... 
แม้บางครัง้จะมีความสมัพนัธท่ี์ตรงึเครียด... 

กค็วรจะปล่อยตวัตามสบายบา้ง... 
พบกนัถือว่ามีวาสนาต่อกนั... 

อยู่รว่มกนักย่ิ็งควรจะเข้าใจ ให้อภยั... และใส่ใจกนัและกนั...  
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การสร้างมนุษยส์มัพนัธ ์              
ตามแนวคิด 
พทุธศาสนา 
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สงัคหวตัถธุรรม 

1. ทาน 
 การแบง่ปันช่วยเหลือผูอ่ื้น  ให้ความโอบอ้อมอารี  
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่   เสียสละแบง่ปัน   ช่วยเหลือสงเคราะหแ์ก่
ผูอ่ื้น   ให้ความรูสึ้กท่ีดีแก่กนัและกนั   ค านึงถึงส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน   โดยเป็นได้ทัง้   อามิสทาน  วิทยาทาน  
และอภยัทาน  
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สงัคหวตัถธุรรม 

2. ปิยวาจา 
 เจรจาด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะรืน่หสูภุาพ   มีค าพดูท่ีสจัจะ
เช่ือถือได้   พดูด้วยเหตผุลมากกว่าความรู้สึกของตนเอง   
พดูให้เกิดความรกัสามคัคีกนัในองคก์ร  พดูเหมาะสมกบั
โอกาส  เวลาและสถานท่ี  ไม่พดูค าเทจ็ส่อเสียด   พดูค า
หยาบหรือพดูเพ้อเจ้อ      แต่ควรเป็นการพดูไพเราะ   
สรา้งสรรคใ์ห้ก าลงัใจ   พดูแต่ส่ิงท่ีบนัเทิง เป็นประโยชน์ต่อ
ผูฟั้ง  



39 

อนัอ้อยตาลหวานล้ินแล้วส้ินซาก  
แต่ลมปากหวานไม่รู้หาย 

แม้นเจบ็อ่ืนหมื่นแสนจะแคลนคลาย  
เจบ็จนตายนัน่เพราะเหน็บให้เจบ็ใจ 

ถึงบางพดู  พดูดีเป็นศรีศกัด์ิ 
มีคนรกั  รสถ้อย  อร่อยจิต 

แม้พดูชัว่  ตวัตาย  ท าลายมิตร 
จะชอบผิดในมนุษย ์ เพราะพดูจา  

                                                            สนุทรภู่ 
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สงัคหวตัถธุรรม 

3. อตัถจริยา 
 รว่มปฏิบติังานเกือ้กลูต่อกนั  ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็น
ประโยชน์ทัง้แก่ตนเองและผูอ่ื้นร่วมกนั  ไม่นัง่น่ิงดดูาย
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ขององคก์ร   เป็นผูท่ี้มีน ้าใจงาม   เป็นผูใ้ห้
มากกว่าผูร้บั  
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สงัคหวตัถธุรรม 

4. สมานัตตตา 
 ประพฤติตนวางตวัเสมอต้น  เสมอปลาย  ท าตวัของเราให้
เข้ากบัคนทัง้หลายได้    ปฏิบติัเหมาะสมกบักาละและเทศะ   
ไม่เป็นคนลืมตวั 
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การส่ือความในเชิงบวก 
เพื่อ 

สร้างมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี 
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การส่ือความท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ท าความเข้าใจกบัความคิดท่ีต้องการส่ือความให้ชดัเจน 

2. ตรวจสอบความมุ่งหมายท่ีแท้จริงในการส่ือความ 

3. พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและพืน้ฐานของผูร้บัสาร 

4. ด าเนินการวางแผนเพ่ือส่ือความ 

5. เลือกใช้สารท่ีตรงกบัสาระของข้อความ 
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6. สนับสนุนในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูร้บัสาร 

7. ติดตามผลการส่ือความท่ีได้เกิดขึน้ 

8. หวงัผลท่ีมีต่อของการส่ือความในอนาคตด้วย 

9. ภาษากายต้องสอดคล้องกบัส่ิงท่ีก าลงัส่ือความ 

10. นอกจากเป็นผูส่ื้อความท่ีดี  จะต้องเป็นผูฟั้งท่ีดีด้วย 

การส่ือความท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การส่ือความในเชิงบวก 
 เป็นการส่ือความท่ีมุ่งหวงัให้เกิดการแสวงหาหนทาง
ท่ีใช้ปรบัปรงุ    และแก้ไขเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต
ให้ดีย่ิงขึน้   ซ่ึงไม่ใช่เป็นการพดูเพ่ือจบัผิด    หรือหา
ข้อผิดพลาดจากผูห้น่ึงผูใ้ดทัง้ส้ิน    และไม่พดูต าหนิ
ติเตียนหรือวิจารณ์ข้อบกพร่องของผูอ่ื้น    แต่จะเป็น
การส่ือเพ่ือแสวงหาวิธีการท่ีจะน ามาปรบัปรงุ
เปล่ียนแปลงแก้ไขในทกุๆเรื่องให้ดีขึน้ 
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หลกัการส่ือความในเชิงบวก 

 ตระหนักและเหน็คณุค่าของการส่ือความในเชิงบวก    

 เหน็ถึงประโยชน์ทัง้ในระดบัส่วนตนและส่วนรวม 

 ควบคมุปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหรือความเคยชินเดิมๆ 

 มีการตรวจสอบตนเองอย่างสม า่เสมอ  
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วิธีการส่ือสารแบบมนุษยนิ์ยม 

 เป็นการปฏิบติัต่อมนุษยอ์ย่างมีคณุค่าและเหน็ว่าทุกคนมี
ความส าคญั   มีพืน้ฐานจิตใจท่ีดีงามมีคณุค่า   ต้องการ
ได้รบัการยอมรบัและความรกัจากสงัคม       ต้องการให้
ผูอ่ื้นได้ตระหนักถึงคณุค่าความหมายและศกัยภาพของ
ตนเอง    

 เป็นการส่ือความท่ีมีจดุมุ่งหมาย   เพ่ือสรา้งความรกัความ
เมตตาให้แก่ทุกๆคน    เป็นการส่ือความเพ่ือจงูใจ     ไม่ใช่
การบงัคบั    โดยผูส่ื้อสารจะต้องเร่ิมจากการสรา้งหวัใจการ
ส่ือสารด้วยความรกัให้แก่ตนเองและผูอ่ื้น 
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1. การมอบความรกัท่ีจริงใจให้แก่กนั 
2. การสบตาด้วยความรกัความเมตตา 
3. การให้รอยย้ิมท่ีเป็นมิตร 
4. การใช้ค าพดูในด้านบวก 
5. การสมัผสัทางกายท่ีอบอุ่น 
6. การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้น 

วิธีการส่ือสารแบบมนุษยนิ์ยม 
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ลกัษณะบคุคลท่ีส่ือความเชิงบวก 
1. มีความเช่ือมัน่ในตนเองและผูอ่ื้นสงู 

2. มีความเคารพให้เกียรติตนเองและคนรอบข้างสงู 

3. มีความคิดสรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเองสงู 

4. มีมมุมองต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นโอกาสมากกว่าเป็น 

    อปุสรรคอยู่เสมอ 

5. มีจิตส านึกท่ีมุ่งมัน่จะพฒันาส่ิงต่างๆให้ดีขึน้ตลอดเวลา 
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Key Learning 
1. เน้ือหาใดท่ีท่านจดจ าได้มากท่ีสดุ 

2. ท่านจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ปฏิบติังานอย่างไร 

3. ถ้าท่านต้องน าความรู้จากการอบรมไปแนะน า
ผูอ่ื้นท่านจะเลือกหวัข้อใด 


