
มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 



ความหมาย  เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกันในการ

ท างานในองค์กรหรือหน่วยงาน   เพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น    

 

ความส าคัญ   คือ สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกันสร้างความเข้าใจอันดีและ

ความสามัคคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกันเป็นปัจจัย

ทีช่่วยเพิ่มผลผลิตและเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง 

 

มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 

 



คุณลักษณะของบุคคลที่มมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



1. มีท่าทางท่ีดี 

2. มีบุคลิกภาพที่ดี 

3. มีความเป็นเพื่อน 

4. มีความอ่อนน้อม 

5. มีน ้าใจช่วยเหลือ 

6. ให้ความร่วมมือ 

7. มีความกรุณา 

8. สร้างประโยชน์ 

9. การสร้างสรรค์ 

10. มีอารมณ์ดี 

11. มีความกระตือรือร้น 

12. มีความรับผิดชอบ 

13. มีความอดทน 

14. มีความขยัน 

15. มีความพยายาม 

16. มีปฏิภาณ 

คุณลักษณะของบุคคลที่มมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 



หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 



1.พูดจาไพเราะ ทักทายด้วยไมตรี 

 ใครๆ ก็อยากให้ทุกคนพดูดีๆ กบัตนเอง นี่เป็นเคล็ดลับแรกสุดที่ง่ายที่สุดที่จะสร้าง

มนุษยสัมพันธ์อนัดีระหว่างกัน ควรพูดจาไพเราะ พูดจาดี และสื่อสารกันอย่างเป็นมิตร กล่าวทัก

ไทยด้วยไมตรี หรือแม้แต่เพียงแค่มอบรอยยิ้มให้แก่กัน เม่ือเรามอบสิ่งดีๆ ต่อกันด้วยค าพูดที่ดีก็

ย่อมเป็นการเริ่มต้นสร้างมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีได้ ซึ่งการสื่อสารกันด้วยค าพูดนั้นก็ถือว่าเป็นหวัใจ

ส าคัญของมนุษยสัมพันธ์เลยทีเดียว 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



2.จรงิใจตอ่กนั 

 การมอบความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ควรท าอย่างยิ่ง ไม่ใช่ต่อหน้าท าอกีอย่าง ลับหลงัท า

อีกอย่าง การซื่อสัตย์ต่อการกระท านั้นจะท าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ การมอบความจริงใจให้แก่

กันจะท าให้เกิดความไว้วางใจกัน และเป็นบ่อเกิดมนุษยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นได้ 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



3.ไม่นนิทาวา่ร้าย 

 การนินทาว่าร้ายอาจเป็นการกระท าที่ตรงกันข้ามกบัความจริงใจต่อกัน เราไม่ควร

นินทาเพื่อนร่วมงาน หากมีอะไรเปิดอกพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหากันได้ก็ควรท า การพูดจานินทา

ว่าร้ายกนัหากอีกฝ่ายรู้ก็อาจท าให้เกิดความไม่พอใจ น าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

และอาจท าให้เกิดผลเสียกบัการท างานได้ในที่สุด และสร้างรอยร้าวระหว่างกันจะท าให้มนุษย

สัมพันธ์แย่ลง 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



4.ให้ความร่วมมือ 

 หลักการท างานร่วมกันที่ดีก็คือการให้ความร่วมมือกันในการท างาน         ไม่เกี่ยง

งานกันท า ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท าให้ดีที่สุด เมื่อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แล้วก็ย่อมท าให้เกิดความร่วมมอืในการท างานที่ดีด้วย ในขณะเดียวกันการให้ความร่วมมือที่ดีใน

การท างานก็ส่งผลให้สร้างมนุษยสัมพนัธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นได้ด้วย และน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



5.ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 

 เม่ือทุกคนมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกันย่อมท าให้อยากช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั 

โดยเฉพาะยามที่อีกฝ่ายเกิดปัญหาอีกฝ่ายก็สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจได้ หรือยามไม่

เกิดปัญหาใดๆ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็อาจเป็นการช่วยกันอุดรอยรั่วข้อบกพร่องของแต่

ละฝ่ายได้ ท าให้การท างานส าเร็จได้ด้วยดี 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



6.กล่าวค าชมเชยเมื่อส าเร็จ ปลอบประโลมเมื่อล้มเหลว 

 มนุษย์มักชอบถูกชมเชย ในองค์กรนั้นหากเกิดการท าดี สร้างผลส าเร็จ ก็ควรชมเชย

ซึ่งกันและกนั ให้ก าลงัใจซึ่งกันและกัน รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ด้วย การชมเชยนั้น

ไม่ใช่การยกยอปอปั้นจนเกิดเหตุ ไม่ชมเชยโดยไม่มีเหตุผล ไม่ชมเชยโดยขัดจากความเป็นจริง 

ควรชมเชยตามเนื้อผ้าที่ดี และไม่ชมเชยในแบบประชด ควรชมเชยจากการยินดีด้วยใจบริสุทธิ์ 

ค าชมเชยนั้นก็เปรียบได้กับน้ าที่รดต้นไม้ให้เติบโต ท าให้เพื่อนร่วมงานมีก าลังใจในการท างาน

ต่อไป ในขณะเดียวกันหากเกิดความล้มเหลว ผู้ร่วมงานที่ดีก็ไม่ควรอยู่เฉย ต้องรู้จักกันพูดคุย 

ปลอบประโลม หรือให้ก าลังใจให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อได้ด้วย 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



7.ให้ค าปรกึษาชว่ยเหลอืเมื่อยามแย่ 

 เม่ือยามเกิดปัญหา นอกจากการพูดคุยเพื่อให้ก าลังใจแล้ว การที่ผู้ร่วมงานสามารถให้

ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาได้ย่อมท าให้เกิดความประทับใจระหว่างกัน และน ามาซึ่ง

ความสัมพนัธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นได้ การให้ค าปรึกษาที่ดีจะท าให้เพ่ือนร่วมงานเกิดความไว้วางใจ 

และก้าวข้ามผ่านปัญหาได้โดยไม่เกิดความทุกข์ 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



8.รับฟงัความคิดเหน็ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้เป็น เป็นผู้ฟังที่ดี บางสถานการณ์การ

เป็นผู้ฟังที่ดีอาจดีกว่าการเป็นผู้พูดที่ดีก็ได้ การรับฟังปัญหาให้ถ้วนถี่อาจน ามาซึ่งการหาวิธี

แก้ปัญหาได้รอบคอบและถูกต้องมากขึ้น อย่างที่บอกไปแล้วว่าองค์กรที่ประกอบด้วยคนหลายคน

ย่อมมีความเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง เราต้องรู้จักฟังไปจนถึงยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

ด้วย ไม่เอาตนเองเป็นใหญ่ เม่ือเกิดการรับฟังระหว่างกันย่อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกด้วย 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



9.มีความรบัผิดชอบ 

 ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการท างาน หากเป็นคนที่พูดดี คิดดี 

ท าดี มีสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูง แต่ขาดความรับผิดชอบในการท างาน ท้ายที่สุดแล้วก็ท าให้งาน

ไม่เสร็จ ภาระกิจไม่ส าเร็จ และก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้ในที่สุด แล้วก็เป็นบ่อเกิด

ของความสัมพันธ์ที่แย่ตามมาได้ ฉะนั้นการมีความรับผิดชอบในทุกๆ เรื่องจึงเป็นคุณสมบัติ

ส าคัญของทุกคน เพราะการมีความรับผิดชอบที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกบัผู้อื่น 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



10.รู้จกัการใหอ้ภัย 

 ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะท าอะไรผิดพลาด แล้วทุกคนก็ย่อมจะมีโอกาสในการแก้ตัวได้

เช่นกัน หากเราไม่ให้โอกาส ไม่ให้อภัยในข้อผิดผลาดในอดีต ไม่รู้จักมองข้ามสิ่งที่แย่ที่แก้ไข

แล้ว การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ก็ย่อมไม่เป็นผล หากเรารู้จักที่จะให้อภัย มองข้ามบางเหตุผลไป

ได้ เพื่อรักษาผลที่ดีซึ่ งมีมากกว่าไว้ ก็จะเป็นการดีส าหรับการท างานร่วมกันตลอดจน

ความสัมพันธ์ร่วมกันด้วย เรื่องที่ดีเหมือนง่ายแต่ก็ท าไม่ได้ง่ายนี้ก็สามารถสร้างและท าลาย

ความสัมพนัธ์ที่ดีได้ในคราวเดียวกันเหมอืนกัน 

 

หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี



วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 



1. เอาใจใส่ในทุกข์สุข 

2. มีความจริงใจและมคีวามยุติธรรม 

3. ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา 

4. โอบอ้อมอาร ี

5. เป็นกันเอง 

6. สร้างกิจกรรมในกลุ่มสัมพนัธ์ ต่างๆ 

7. ยกย่องให้เกียรต ิ

วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 



 การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเป็นเทคนิคของแต่ละคนที่ไม่

เหมือนกัน แต่การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาน้ันผู้ที่

บังคับบัญชาควรจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ แล้วก็ต้องรู้จักการ

บริหารคนให้เป็น ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องรู้จักการส่ังการ ควบคุมการท างาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มักต้องการผู้บังคับบัญชาที่เก่ง เข้าใจงาน เข้าใจ

ลูกน้อง สั่งงานเป็น ตรวจงานได้ และให้ความเป็นธรรมในทุกๆ เรื่อง 

สื่อสารกันให้เข้าใจ 

มิติมนุษยสัมพนัธ์กับผู้ใต้บงัคับบัญชา 



การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 



ส าหรบัผู้ที่ท างานในระดบัเดยีวกัน การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างกันนั้นต้องอยู่บน

พื้นฐาน ดงันี้ 

1  สร้างความเชื่อมั่นให้กบัเพ่ือนร่วมงาน  6  การเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน 

2  การปรบัตัวให้เข้าได้กบัเพ่ือนร่วมงาน  7  มอบความจริงใจให้แกก่นั 

3  สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน   8  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

4  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน    9  เป็นที่ปรึกษาให้กับและกัน  

5  สร้างความสนิทสนมให้มากที่สุด 

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 



มนุษยสัมพันธท์ีด่ีเป็นบ่อเกิดของการท างานทีม่ีประสิทธิภาพ 

ทีท่ าให้องค์กรประสบความส าเร็จ  

การทีม่นษุยสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้นัน้ต้องมีองค์ประกอบหลัก 

 3 ประการ  



1.เข้าใจตนเอง : 

  ทุกคนต้องรู้จักตัวเราเองให้มากที่สุด รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อน จุดแข็ง ควร

จะปรับแก้จุดอ่อนอย่างไรให้ดีขึ้น ควรจะใช้จดุแข็งของตนให้เป็นประโยชน์

อย่างไร ข้อดี ข้อเสีย ของตนเองคืออะไร อะไรที่จะท าให้การท างานไม่เกิด

ปัญหา อะไรที่เราโดดเด่นที่จะช่วยเพิ่มความส าเร็จของงานได้ดี เมื่อเรารู้จัก

ตนเองดีอย่างถ่องแท้แล้ว เราก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสมว่าอะไรควรหรือไม่ควรท า อะไรท่ีเกิดประโยชน์ อะไรท่ีท าแล้วจะสร้าง

ผลกระทบ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบหลัก 3 ประการ  



2.เข้าใจผู้อืน่ :  

 เมื่อเรารู้จักตนเองอย่างดีแล้วเราก็ควรที่จะเรียนรู้การรู้จักผู้อื่น

ด้วยเช่นกัน การเรียนรู้น้ียังหมายถึงการใส่ใจ ให้ความส าคัญระหว่างกัน 

รวมไปถึงการเคารพซึ่งกันและกันด้วย การรู้จักความสามารถ จุดอ่อน จุด

แข็งของผู้อื่น ท าให้เราสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกันได้ดี หรือช่วย

สนับสนุนเกื้อกูลกันได้ ช่วยอุดช่องโหว่ให้แก่กัน ตลอดจนรู้ข้อบกพร่อง

ที่น าไปสู่การช่วยกันแก้ปัญหาได้ด ีเป็นต้น 
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3.ยอมรบัความแตกต่างระหวา่งบคุคล :  

 เม่ือรู้เขารู้เราแล้ว ก็ควรที่จะเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่มีใครในโลกนี้ที่

เหมือนกนั ทุกคนย่อมมคีวามคิดเป็นของตัวเอง แต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะฟงัความคิดเห็นของ

ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างกนั การยอมรับความแตกต่างไม่ใช่การที่จะต้องปรับ

ความคิดให้เหมือนกนัหรือไปในทิศทางเดียวกนัเสียหมด การเห็นต่างนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่การ

ยอมรับฟังจะท าให้เราสามารถเห็นข้อมลูได้รอบด้านขึ้น วิเคราะห์ได้หลายมิติขึ้น และอาจได้

หนทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็ได้ แล้วก็ต้องเข้าใจว่าความแตกต่างไม่ใช่การแบ่งพวก แบ่งฝักแบ่ง

ฝ่าย แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่มเีหตุผลคนละรูปแบบ เห็นต่างได้ แต่ก็ต้องยอมรับ

ความเห็นต่างระหว่างกัน และท้ายที่สุดต้องยอมรับข้อสรุปสุดท้ายร่วมกันให้ได้ เพื่อที่จะด าเนิน

ร่วมกนัในทิศทางเดียวกนั 
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