บทที่ 5
มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ
4. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ได้
***********************
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จาเป็นต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม จึงต้องคิดว่าทาอย่างไรจึง
จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์
ทุกคน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
คาว่า “มนุษยสัมพันธ์” (Human Relation) มาจากคา 2 คา คือ มนุษย์ กับ สัมพันธ์
มนุษย์ (Human) หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง ซึ่งลักษณะความเป็นมนุษย์ พิจารณาในด้านพฤติกรรม
การแสดงออก จิตใจ ความรู้สึก วิธีคิด ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น
สัมพันธ์ (Relation) หมายถึง การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ผูกพันกัน การอยู่ร่วมกัน
สรุป มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์โดยอาศัยศาสตร์
และศิลป์ในการเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกัน ความ
รักใคร่นับถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือกัน ซึ่งส่งผลทาให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความสุข
ที่กล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นั้น
ศาสตร์ หมายถึง มีหลักการแนวคิด ทฤษฎี องค์ความ
รู้ที่เป็นระบบเชื่อถือได้ และสามารถศึกษาหาความรู้ดัง
กล่าวได้ ส่วนศิลป์ หมายถึง การนาความรู้ที่เป็นศาสตร์
มาประมวลใช้ให้ผสมกลมกลืนกันในการติดต่อกับผู้อื่นอย่าง
มีศิลป์
ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากสติปัญญา ประสบการณ์ ความรู้
ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ที่จะนามา
บูรณาการให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
**** และที่น่าสนใจก็คือ การนาความรู้เรื่องมนุษยสัมพันธ์

มาใช้นั้น ผลที่ได้ ถ้าเป้นสัญญลักษณ์ ก็จะเป็น เครื่องหมาย + X หรือยกกาลัง เพราะผลที่มีค่าเกิดผล
ดีมากกว่าหลายเท่าตัว เช่น
***แม่ค้าขายของ ด้วยรอยยิ้ม คาพูดที่นิ่มนวล มีเสียงหัวเราะ กับลูกค้า ผลที่ตามมาก็จะทาให้ลูกค้ารู้สึก
พอใจกับท่าทีของแม่ค้า กลับมาอุดหนุนในโอกาสหน้า เพราะลูกค้ารู้สึกพอใจ ต้องการซื้อเพราะท่าทีของ
แม่ค้า
***แม่ฟังเรื่องที่ลูกเล่า ด้วยท่าที่สนใจ ตั้งใจฟัง ลูกก็จะรู้สึกว่า แม่ให้ความสาคัญและสนในตัวลูก เวลาที่ลูก
มีเรื่องราวอะไรที่เกิดกับตนเอง ก็จะเล่าให้แม่ฟัง เพราะลูกรู้สึกปลอดภัย และอบอุ่บใจ และรักแม่

หลักการทางคณิตศาสตร์

หลักการทางมนุษยสัมพันธ์

5-1 = 4
10 หาร 2 = 10

เครื่องหมาย - ไม่มี
เครื่องหมาย หาร ไม่มี

1+ 1 = 10
2x2 = 8
5 ยกกาลัง 2 = 100

1+ 1 = 2
2x2 = 4
5 ยกกาลัง 2 = 10

ทาไมเครื่องหมาย - กับ หาร ไม่มี เพราะมนุษยสัมพันธ์ โดยเนื้อแท้ไม่เคยทาร้าย หรือทาลายใครเลย
การที่เกิดการทาร้ายกัน ทะเลาะกัน เป็นเพราะความไม่เข้าใจกับ โกรธกัน อคติต่อกันต่างหาก
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มนุษยสัมพันธ์

รู้จักตนเอง

เข้าใจตนเอง

ศึกษาสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ตนเอง

วิเคราะห์ผู้อื่น

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงตนเอง

ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาตนเองให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

มนุษยสัมพันธ์

ตนเองมีความสุข

ผู้อื่นมีความสุข

สังคมดี สงบสุข

รูปที่ 1 องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์
นอกจากนี้จะเห็นว่าผลที่เกิดจากมนุษยสัมพันธ์นั้น จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตทั้งตนเอง
เป็นสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีมีความสุข และสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมสงบสุข อีกด้วย โดยมีองค์ประกอบ
ดังรูปข้างต้น
ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์
สถาบันเทคโนโลยี คาร์เนกี้ ได้วิเคราะห์ประวัติของบุคคลสาคัญนับหมื่นคนได้ข้อสรุปว่า ทัก ษะ
ความสามารถในการทางาน หรือความสามารถทางสมองของคนเรานั้น ทาให้คนเราพบความสาเร็จเพียง 15
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% แต่ความสามารถในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นให้เป็นที่พอใจของกันและกัน ทาให้คนประสบความสาเร็จถึง
85 % (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2534 : 52)
นอกจากนี้ ดร.หลุย จาปาเทศ ได้ให้คาแนะนาในการสัมมนา เรื่อง “จิตวิทยาเพื่อความสาเร็จใน
หน้าที่การงาน” ไว้ว่า ในการปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไป จะคานึงถึงความสามารถของคนใน 2 ลักษณะ คือ
เก่งคนและเก่งงาน ซึ่งบรรดาหัวหน้าหรือผู้นาในทุกวงการ ควรต้องมีความสามารถใน 2 ลักษณะนี้ควบคู่
กันไป คาว่า “เก่งงาน” หมายถึง การมีความรู้ความสามารถในงานที่ทา ส่วน “เก่งคน” หมายถึง การ
ใช้มนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับ เห็นอกเห็นใจคนด้อยกว่า อ่อนแอกว่า โดยให้ความเมตตากรุณาต่อ
เขา ช่วยเหลือเขา เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างการทางานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น (วิจิตร
อาวะกุล , ม.ป.ป. : 5-6)
ความสามารถในการทาตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ๆ ได้ เป็นสิ่งที่สาคัญในการดาเนินชีวิตของคนเรา ผู้ที่
ล้มเหลวในการดาเนินชีวิตก็คือ ผู้ที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ แม้บุคคลนั้นจะมีความรู้ความสามารถสูงสักเพียงใดก็
ตาม แต่ถ้าไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ได้ หรือไม่สามารถเข้ากับใครในสังคมได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลนั้นมีอยู่
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ร่างกายและชีวิต ก็จะไร้ค่าหมดความหมาย นาไปสู่ความล้มเหลวของชีวิต
ได้ ดังนั้น เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะทาให้เป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลรอบข้าง โดยการศึกษาและ
ใช้ศิลปะในการที่จะเข้ากับบุคคลอื่นได้ รวมถึงการฝึกฝนตนเองจนสามารถปฏิบัติเป็นนิสัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้
บรรลุผลดังต่อไปนี้ (วิจิตร อาวะกุล, 12-13)
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหากัน
2. เพื่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจกัน เข้าใจดีต่อกัน
3. เพื่อส่งเสริมและธารงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้บังเกิดความร่วมมือร่วมใจเกิดความพอใจใน
การทางานร่วมกัน
4. เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง และบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือหน่วยงานร่วมกันทางานด้วยความราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันความขัดแย้ง ระแวงสงสัย
ไม่ไว้วางใจกัน
6. เพื่อก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการทางานให้เกิดค ความสาเร็จในงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ร่วมกัน
7. เพื่อนาความหวัง ความตั้งใจของชีวิตให้ไปสู่ความสาเร็จและความรุ่งโรจน์
การกระทาของตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การคิดหรือการกระทาที่แสดงออก ย่อมมีผลกระทบ
และเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดด้วยทั้งสิ้น และโดยส่วนใหญ่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมักไม่ได้รับการแก้ไข
ปล่อยให้ความขัดแย้งสะสมและค่อยขยายตัวลุกลามใหญ่โตขึ้น
จนกลายเป็นปัญหาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทางาน รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของชีวิต
ดังนั้นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและเราควรให้ความสนใจ
หลักการของมนุษยสัมพันธ์
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ดังที่กล่าวข้างต้น มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของคนเรามากและการจะเป็นผู้มี
มนุษยสัมพันธ์นั้น จะต้องเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งควรศึกษาหลักและเทคนิค
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หลักการต่าง ๆ ที่จะ
กล่าวถึงนี้
จึงเป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานในการนาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ง่ายและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการด้วย
การทากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หรือการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนั้น จะประสบความสาเร็จ หรืออยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ควรคานึงถึง 3 ข้อนี้
1. หลักของการได้ประโยชน์ร่วมกัน
2. หลักของการมีความสุขร่วมกัน
3. หลักของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
อีกทั้ง เดล คาร์เนกี้ (Dale Carnegie) ได้ให้หลักมนุษยสัมพันธ์ไว้ว่า (วิจิตร อาวะกุล , ม.ป.ป. :
47-48) “ให้สิ่งที่เขาต้องการแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการ” (Give people what they want and
then you can get what you want) ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้ ต้องทาด้วยความจริงใจ จึงจะได้ผลไม่ว่า
จะเป็นการยิ้มให้ การยกมือไหว้ หรือการให้วัตถุสิ่งของก็ตาม
ศาสนาคริสต์ก็บัญญัติ กฎทองคา (Golden Rule) ไว้ว่า “จงปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านของท่าน
เหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติต่อตัวท่านเอง” (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2534 : 47)
นอกจากนี้ โคลงโลกนิติ ก็ได้กล่าวถึงหลักมนุษยสัมพันธ์ไว้สอดคล้องกับหลักการข้างต้นด้วย ดังนี้
ให้ท่านท่านจักให้
นบท่านท่านจักปอง
รักท่านท่านควรครอง
สามสิ่งนี้เว้นไว้

ตอบสนอง
นอบไหว้
ความรักเรานา
แต่ผู้ทรชน

จากโคลงฯ ข้างต้น ยังแสดงให้เห็นว่าหลักการดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคนที่เป็นคนทรชน
เท่านั้น ซึ่งอาจพบว่ามีคนบางคนที่สอนไม่ได้ คบไม่ได้ แฝงอยู่บ้าง ดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมนุษย์ว่ามี 4
จาพวก คือ บัวเหนือน้า บัวปริ่มน้า บัวใต้น้า และบัวในโคลนตม อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรหมดความพยายาม
ที่จะทาความดีกับคนทุกๆ คนในสังคม การให้ดังกล่าวก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เขาต้องการอะไร ต้องการ
หรือไม่ เพราะการให้มิใช่จะทาให้ผู้รับถูกใจเสมอไป แต่การให้ที่ทาให้ผู้รับพอใจ ต้องเป็นการให้ในสิ่งที่เขา
กาลังต้องการเท่านั้น จึงจะได้ผลตามโคลงบทนี้
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กล่าวโดยสรุปก็คือ ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ควรมีหลักปฏิบัติ (บรรจง หมายมั่น, 2534 : 11-12) ดังนี้
1. ยิ้มไว้เสมอ เพราะการยิ้มทาให้แก่ช้า และทาได้ง่ายกว่าการทาหน้าบึ้งตึง
2. จาชื่อและเรียกชื่อคนอื่นได้อย่างแม่นยา
3. ทาตัวเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน
4. พูดและทาด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง
5. พยายามชอบและสนใจคนทั่วไป
6. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับผู้อื่น ไม่เหยียดหยามใคร
7. ยอมรับและเคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น
8. มีใจพร้อมบริการผู้อื่นเสมอ มีความอดทน และมั่นคงในอารมณ์
9. รู้จักประมาณตน อ่อนน้อม ถ่อมตน
10. รู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง
11. รู้จักผู้อื่น ยอมรับผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
นอกจากนี้ นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์มีพฤติกรรมไปตาม
สิ่งแวดล้อม ถ้าหากเราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ เราก็สามารถกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไป
ตามที่เราต้องการได้ นักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความชอบพอของคนเราต่อคนอื่น ๆ โดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ ปรากฏผลพอสรุปได้ ดังนี้
1. ผู้มีรูปร่างหน้าตาดี ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลต่าง ๆ มากกว่าคนที่หน้าตาไม่ดี ถ้าทาผิดก็ได้
รับการอภัยให้มากกว่า
2. คนเก่งหรือมีความสามารถ ย่อมเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นมากกว่าคนไม่เก่ง แต่ขณะเดียวกัน
ก็อาจถูกอิจฉาริษยาด้วย
3. ความคล้ายคลึงกัน ย่อมทาให้คนอื่นชื่นชอบมากกว่าการมีอะไร ๆ ที่แตกต่างกัน แต่ในทาง
ตรงกันข้าม บางครั้งการมีอะไรที่ตรงข้ามกันก็ทาให้คนเราชอบพอกันได้ เช่น คนช่างพูดกับเงียบขรึม คน
เจ้ากี้เจ้าการกับคนเฉื่อยชา เป็นต้น
4. การมีวาจานุ่มนวล จะทาให้เกิดความประทับใจในทางบวกในช่วงแรกที่พบกัน แต่ถ้านานวัน
ไปพบว่าเป็นคาพูดที่ไม่จริงใจ และมีความแตกต่างกันในทางความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกทางลบต่อกันก็จะ
เกิดขึ้น
5. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ก็เป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดความชื่นชอบต่อกันอีกข้อหนึ่ง แต่ต้อง
ทาด้วยความจริงใจไม่ใช่ทาแบบหว่านพืชหวังผล ซึ่งจะทาให้เปลี่ยนความรู้สึกไปในทางลบได้
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เทคนิคการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์
ดังได้กล่าวแล้วว่า มนุษยสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ จึงมี
นักปราชญ์ นักจิตวิทยาและบุคคลที่ สาคัญอื่น ๆ ให้ความสนใจศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างและรักษา
มนุษยสัมพันธ์ไว้มากมาย ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถนาหลักและเทคนิคเหล่านี้ ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองใน
ด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้
วิธีสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ มีหลักการ(หรือวิธีการหรือแนวคิด) ดังนี้
1. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
2. ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ
3. ทฤษฎีความสมดุลย์ของไฮเดอร์ (Heider / เป็นแนวคิดด้านจิตวิทยา)
4. หลัก “การรู้จักและเข้าใจตนเอง”
5. หลัก “มนุษย์มีความคล้ายคลึงกัน”
6. หลัก “มนุษย์มีความแตกต่าง”
7. หลัก “การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ผู้อื่น”
8. หลัก “การจูงใจ”
9. หลัก “การศึกษาบุคคลทั้งตัว”
10. หลัก “การมีผลประโยชน์ร่วมกัน”
11. หลัก “ตนเองมีความสุข ผู้อื่นมีความสุข และสังคมสงบสุข
12. หลักคิดคาคม พระอริยนันทมุนี ( ท่านพุทธทาส อิณทปัญโญ)
1. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม : 2546 )
ได้มีพระราชดารัสพระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดประชุมประจาปีวันที่ 10
เมษายน 2525 ซึ่งเป็นแนวคิดที่นามาใช้ในการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
และมีความสุข ดังนี้คือ
คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น
ประการหนึ่ง การให้ คือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน ไม่ถือโทษกัน
ให้คาแนะนาตักเตือนที่ดีต่อกัน
ประการที่สอง การมีวาจาดี คือ พูดแต่คาสัตย์ คาจริงต่อกัน พูดให้กาลังใจกัน พูดแนะนา
ประโยชน์ให้แก่กัน และพูดให้รักใครปรองดองกัน
ประการที่สาม การทาประโยชน์แก่กัน คือ ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่กัน
และกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม
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ประการที่สี่ การวางตนให้สม่าเสมออย่างเหมาะสม คือ ไม่ทาตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น
และไม่ด้อยต่าทรามไปจากหมู่คณะ
หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคง
2. ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ
ขงจื้อเป็นนักปราชญ์ชาวจีนที่ได้รับการยกย่องนับถือมาก เขาได้ตั้งทฤษฎีลิง 3 ตัว โดยลิงแต่
ละตัวปิดทวารดังนี้ ลิงตัวที่ 1 ปิดหู ลิงตัวที่ 2 ปิดตา และลิงตัวที่ 3 ปิดปาก ทั้งนี้เพื่อลดการได้
ยิน ได้เห็น และการพูดลงบ้าง ถ้าการกระทาเหล่านี้เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หรือความยุ่งยากใจต่อกัน
หลักคาสอนนี้สามารถนาไปใช้ได้มาก ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นกล่าวคือ บุคคล
จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นได้ ต้องรู้จักว่าอะไรควรฟัง ไม่ควรฟัง ควบคุมตาของตัวเองให้ได้ว่า สิ่ง
ใดควรมอง สิ่งใดไม่ควรมอง ควบคุมปากของตนเองให้ได้ว่า อะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูด สรุปแล้วก็คือ
จะต้องพิจารณาทาตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเอง
3. ทฤษฎีความสมดุลย์ของไฮเดอร์ (Heider / เป็นแนวคิดด้านจิตวิทยา)
ไฮเดอร์ได้สร้างทฤษฎี (Heider’s Balance Theory) ขึ้นจากหลักที่ว่า คนเรามักจะชอบหร
พอใจคนที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่คล้าย ๆ กันกับตัวเรา จากแนวคิดแสดงภาพได้ดังนี้
C

C

+

+

A

B

B

+

-

A

B

B

+

ภาพซ้าย หมายถึง ถ้า A และ B ต่างก็ชอบ C จะมีผลให้ A และ B มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เพราะมีความชอบในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน (เครื่องหมายเป็นบวก)
ภาพขวา หมายถึง การที่ A และ B ต่างก็ไม่ชอบ C เหมือนกัน จะมีผลให้ A และ B
มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน เพราะมีความรู้สึกต่อ C ไปในทิศทางเดียวกัน (เครื่องหมายเป็นลบ)
จากแนวคิดนี้ทาให้ได้ข้อคิดและแนวปฏิบัติว่า การที่จะผูกมิตรและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนั้น
ถ้าเราศึกษาให้รู้ถึงความชอบ ไม่ชอบของบุคคลนั้น ๆ เราจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ ในการผูก
สัมพันธ์กับเขาได้ เช่น การสนทนาในเรื่องที่เขาชอบก็ย่อมทาให้เขาพอใจ และต้องการสนทนาด้วย
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4. หลัก “การรู้จักและเข้าใจตนเอง”
การสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้นต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน การเริ่มที่ตนเองนั้น คือ บุคคลจะต้องรู้จัก
ตนเอง เข้าใจตนเองพร้อมทั้งต้องพัฒนาตนเอง เพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ดังนี้
1) ศึกษาตนเองให้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงว่า เป็นคนอย่างไร ต้องการอะไร มีบุคลิกภาพ
อย่างไร มีส่วนดีและส่วนบกพร่องอะไรบ้าง มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร เป็นต้น
2) ยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
3) พิจารณาว่าสังคมยอมรับเราแค่ไหน เราควรพิจารณาว่าบุคคลรอบข้างเห็นชอบทั้งความคิด
และการกระทาของเราเพียงใด เช่น เมื่อเราเสนอความคิดออกไป บุคคลอื่นเชื่อถือและยอมทาตามหรือไม่
4) พิจารณาสุขภาพ ลักษณะนิสัยของตนเองก่อนร่วมกิจกรรมทางสังคม
5) ยอมรับคาตาหนิจากผู้อื่นและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง
6) สร้างภาพพจน์ที่ดีสาหรับตนเองและผู้อื่น
7) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้น
8) พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
9) มีสติ ทั้งในขณะอยู่คนเดียวและเมื่ออยู่กับผู้อื่น
10) รู้จักประมาณตน ไม่หลงตนหรือเห่อเหิมตามผู้อื่น
11) มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน
5. หลัก “มนุษย์มีความคล้ายคลึงกัน”
โดยธรรมชาติมนุษย์จะมีบางอย่างร่วมกัน เช่น มีความต้องการพื้นฐาน มีอารมณ์ ความรู้สึก
รัก โลภ โกรธ หลง มีความสุข มีความทุกข์ ฯลฯ เช่น การกระทาอย่างหนึ่งเราไม่ชอบ เราก็ต้อง
ตระหนักว่า ผู้อื่นก็คงไม่ชอบด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ควรปฏิบัติ ดังนี้
1) แสดงความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เข้าใจว่าเหตุใดคนที่ถูกตาหนิจึงมีความรู้สึก
เสียใจ เพราะตัวเราเองก็ไม่ชอบการตาหนิ
2) แสดงความเห็นใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น แสดงความเห็นใจ เพื่อนเมื่อประสบกับ
เหตุการณ์เลวร้าย เป็นต้น
3) ให้อภัยในความผิดพลาดที่ผู้อื่นกระทา
4) มีความยืดหยุ่นในการทางานหรือการดาเนินชีวิต ไม่เข้มงวดกวดขัน เช่น บุคคลที่
เข้าใจในเรื่องความคล้ายคลึงของมนุษย์ จะไม่เข้มงวดกับระเบียบกฎเกณฑ์มากนัก เพราะตัวเขาเองก็ไม่ชอบ
ความเข้มงวดกวดขันเช่นกัน
5) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ การรู้สึกอย่างที่เขารู้สึก เช่น เมื่อเพื่อนต้องประสบกับ
เหตุการณ์ที่เลวร้าย ทาให้เขาจะรู้สึกเศร้าโศก เสียใจ ถ้าเรารับรู้ถึงความรู้สึกนั้นก็จะทาให้เรารู้สึกเห็นใจ
สงสาร และให้อภัยต่อเพื่อน
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6. หลัก “มนุษย์ มีความแตกต่ าง”
บุคคลโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะร่วมกันในหลาย ๆ ลักษณะ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว
จะพบว่า มนุษย์มีลักษณะแตกต่างกันหลายประการ วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับหลัก “มนุษย์
มีความแตกต่าง” มีดังนี้
1) แสดงความเข้าใจผู้อื่น เพราะผู้อื่นไม่เหมือนเราจึงทาให้เราต้องผิดหวังอยู่เสมอ เราจึง
ต้องเข้าใจว่ามนุษย์มีความแตกต่างกัน
2) แสดงความเห็นใจ เมื่อรู้ว่าคนอื่นไม่เหมือนเรา เราจะต้องแสดงความเห็นใจเขา เช่น
เรามีความอดทนต่อความยากลาบากในระดับสูง แต่เพื่อนของเราอาจจะไม่สามารถทนได้อย่างเรา เป็นต้น
3) ยอมรับความแตกต่างด้วยความเข้าใจ ไม่ยึดติด จะทาให้เรารู้สึกสบายใจ
4) ควรรู้จักสังเกตความต้องการของผู้อื่นว่า เขาต้องการอะไร พอใจอะไร
5) ให้อภัยในความผิดพลาด เราอาจจะคิดว่าเราเคยทางานชนิดนี้ โดยไม่เคยผิดพลาด
เพราะถนัดและชอบงานนี้ แต่คนอื่นอาจทาผิดพลาดได้เพราะเขาไม่ถนัดและไม่ชอบงานนี้ เราจึงควรให้อภัย
แก่เขา
6) มีความเกรงใจผู้อื่น เพราะบุคคลชอบสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ดังนั้น สิ่งที่เราชอบคน
อื่นอาจจะไม่ชอบ เช่น ถึงแม้เราชอบฟังเพลงเสียงดัง เราก็คงไม่กล้าเปิดเพลงให้รบกวนผู้อื่นเพราะมีความ
เกรงใจ
7) แยกตนออกมาเมื่อไม่สามารถยอมรับความแตกต่างนั้นได้ รอให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือ
ควบคุมอารมณ์ได้ แล้วค่อยกลับเข้าไปในสถานการณ์นั้นใหม่
8) ให้ในสิ่งที่ผู้อนื่ พอใจ มิใช่ให้ในสิ่งที่เราพอใจ
9) พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเสมอ
7. หลัก “การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่ผู้อื่น”
มนุษย์ทุกคนชอบการชมเชย ยกย่องให้เกียรติ และชอบสิ่งที่ดี ๆ แต่ไม่ชอบการดูถูกเหยียด
หยาม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามหลักข้อนี้ คือ การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีแก่มนุษย์ ดังนี้
1) จดจาชื่อและนิสัยใจคอ ตลอดจนสิ่งที่ผู้อื่นชอบได้อย่างแม่นยา
2) แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อผู้ที่เราติดต่อด้วย
3) ศึกษาส่วนดีเด่นของผู้อื่น และกล่าวถึงส่วนดีเด่นของเขาในที่ชุมชน
4) พูดจาชมเชย ยกย่องและให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจ
5) ยอมรับนับถือในฐานะมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าเขาจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร
6) พูดในสิ่งที่ทาให้ผู้อื่นรู้สึกภาคภูมิใจ
7) ยอมรับฟังความคิดเห็น และยอมรับผู้อื่นให้อยู่ในกลุ่ม
8) ไม่พูดจาและไม่แสดงกิริยาท่าทาง ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
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9) รู้จักขอบคุณและขอโทษตามควรแก่โอกาส
10) รู้จักไหว้หรือแสดงความเคารพ ตามควรแก่ฐานะและตาแหน่ง
11) รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับผู้ที่เราพบเห็น
12) รู้จักอดทนและควบคุมอารมณ์ได้
13) เห็นคุณค่าของสิ่งของที่ผู้อื่นให้ โดยการเก็บรักษาสิ่งนั้นไว้แม้สิ่งนั้นจะไม่มีราคา
8. หลัก “การจูงใจ”
จากความเชื่อพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ว่า “พฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นได้และ
พฤติกรรมเกิดจากแรงจูงใจ” ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่า “พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ได้รับแรง
เสริมหรือที่เรียกว่าสิ่งจูงใจ พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นอีก” การจูงใจในทีน่ ี้ หมายถึง การกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม โดยการใช้สิ่งจูงใจซึ่งมีวิธีการดังนี้
1) รักที่จะเข้าไปหาผู้อื่นก่อน ไม่ว่าจะเข้าไปคุย ขอความช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือ
2) รักที่จะต้อนรับ เมื่อมีผู้อื่นมาหาหรือเยี่ยมเยียน
3) รักที่จะบริการหรือทาให้ผู้อื่นได้รับความสะดวกสบายขึ้น
4) รู้จักชมเชยยกย่องผู้อื่น
5) รู้จักยิ้มกับคนทั่วไป การยิ้มครั้งเดียวมีคุณค่ามากกว่าคาพูดหลาย ๆ คา เพราะการยิ้ม
บ่งบอกถึงไมตรีจิต
6) รู้จักทักทายปราศรัยผู้อื่นด้วยถ้อยคาสุภาพอ่อนหวาน การพูดที่อ่อนหวานจะเป็นการ
สร้างเสน่ห์ให้แก่ตนเอง และทาให้คนอื่นรู้สึกประทับใจยากที่จะลืมเลือนได้
7) รู้จักให้ความช่วยเหลือในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อเขาร้องขอให้ช่วยก็ต้องไม่ปฏิเสธ
8) แสดงการมีน้าใจ การมีน้าใจ คือ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยเขาไม่ต้องขอร้อง เช่น
ช่วยหยิบของให้ ช่วยทางานบ้านให้โดยไม่นั่งดูดาย การแสดงน้าใจย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
9) แสดงความเคารพ หรือเชื่อถือในเกียรติของผู้อื่น
10) ให้สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ เป็นต้น
11) ให้ความสนใจแก่ผู้อื่น เช่น ฟังเรื่องที่ผู้อื่นพูดอย่างตั้งใจ เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดและ
เราเป็นผู้ฟังมากกว่า
12) เอาใจใส่ผู้อื่น เพื่อน บุคคลรอบข้างบ้าง เช่น รู้จักถามข่าวคราวทุกข์สุขของเขาและคน
ในบ้านบ้างตามสมควร
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9. หลัก “การศึกษาบุคคลทั้งตัว”
การศึกษาบุคคลทั้งตัว รวมความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นด้วย เนื่องจากมนุษย์ มี
ความซับซ้อน พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่เกิดจากความต้องการมากมาย ทั้ง
ที่เกิดขึ้นตรง ๆ และแอบแฝงซ่อนเร้น หรือพฤติกรรมอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อม ซึ่งทาให้
สามารถทานายหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้ และบางครั้งอาจมี ลักษณะตรงกันข้ามเช่นกัน การ
สร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดนี้ มีดังนี้
1) การติดต่อสัมพันธ์ หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรคานึงถึงอารมณ์ ความรู้สึกของเขาด้วย
มิใช่ดูที่ความสามารถเพียงอย่างเดียว เช่น การมอบหมายงาน ควรดูว่าผู้รับงานพอใจหรือไม่ด้วย
2) พิจารณาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น พิจารณาว่าวันนี้ทาไมเพื่อนจึง
อารมณ์เสีย อาจพบว่าเพิ่งถูกแม่ตาหนิมาเรื่องใช้เงินมากเกินไป ก็จะทาให้เราเข้าใจเพื่อนของเรามากขึ้น
3) ศึกษาภูมิหลังของบุคคลที่ต้องติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น สภาพครอบครัวเป็นอย่างไร
เติบโตในวัฒนธรรมเช่นไร เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลนั้น อันเป็นแนวทางในการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์
4) มีความยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัดจนเกินไป การศึกษาภูมิหลังและสถานการณ์รอบตัว
บุคคล ทาให้เข้าใจบุคคลอื่นและทาให้รู้จักยืดหยุ่น เมื่อพบปัญหาบางอย่างจะไม่อึดอัดใจ
10. หลัก “การมีผลประโยชน์ร่วมกัน”
ตามแนวคิดนี้ ผลประโยชน์ อาจหมายความถึง เงินทอง วัตถุ สิ่งของ ฯลฯ ซึ่งเป็นรูปธรรมจับ
ต้องได้ และรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วย เช่น ความรู้สึก ความอบอุ่นใจ ความสบายใจ ฯลฯ การสร้าง
และรักษามนุษยสัมพันธ์ตามแนวคิดดังกล่าว มีดังนี้
1) รู้จักแบ่งปันทั้งสิ่งของและความคิด
2) รู้จักให้และรับตามความเหมาะสม ตามควรแก่โอกาส ไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่น
3) มีความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส
4) ตอบแทนความดีของผู้อื่นบ้างตามสมควร
5) พยายามทาให้ผู้อื่นหรือคนรอบข้างมีความสุขเมื่ออยู่กับเรา เช่น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจบริการและให้ความช่วยเหลือ
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11. หลัก “ตนเองมีความสุข ผู้อื่นมีความสุข และสังคมสงบสุข
เป็นแนวคิดการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์ตามหลักธรรม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
แนวคิดดังกล่าว มีดังนี้
1) มีความเมตตา คือ ให้ความรักแก่ผู้อื่น
2) เข้าใจ เห็นใจ และให้อภัยแก่ผู้อื่น
3) มีความรับผิดชอบ
4) ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
5) รู้จักเกรงใจ คิดถึงใจเขาใจเรา
6) สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้อื่นสม่าเสมอ
7) ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นคลายทุกข์
8) ให้ความร่วมมือในกิจการงานของผู้อื่นตามโอกาสอันควร
12. หลักคิดคาคม พระอริยนันทมุนี ( ท่านพุทธทาส อิณทปัญโญ)
ท่านเป็นที่รู้จักของศาสนิกชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะท่านเป็นพระภิกษุที่เป็นนักปฎิบัติ
เป็นผู้ที่สืบสานศาสนาพุทธ ถึงเม้ขณะนี้ท่านลาลับโลกนี้ไปแล้า แต่คาสอนของท่านที่สั้น ๆ เข้าใจง่ายก็
สามารถทาให้เราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเห็นแนวทางที่จะให้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสุข
สงบ เมตตา และเอื้อเฟื้อต่อกัน ดังนั้นขอยกคาสอน คาคมที่ท่านพุทธทาสภิกขุ มีจานวนมาก ขอยกมา
กล่าว ดังตัวอย่างเช่น
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมนั้น ต้องมีพื้นฐานจากหลักการที่ว่า มนุษยสัมพันธ์
ต้องเริ่มที่ตนเองก่อน โดยการพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ ใ ห้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ และเริ่ม
จากการสร้างและรักษาสัมพันธภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในเอกสารก่อนหน้านี้ สาหรับเนื้อหา
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม สรุปตามลาดับดังนี้
1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวเป็นกลุ่ มที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคม มีหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคมและเลี้ยงดูให้
เจริญเติบโต อบรมให้รู้ระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไปใน
ครอบครัวจะประกอบไปด้วย บิดา มารดา และบุตร ควรปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความ
รักและความผูกพัน ความอบอุ่นในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัวโดยอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา มีดังนี้
1.1 หลักปฏิบัติของบิดามารดาต่อบุตร
1) ห้ามไม่ให้ชั่ว ต้องทาความดี และบิดามารดาต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2) เลี้ยงดูบุตร ให้ความรักความเมตตา ส่งเสริมให้บุตรมีพัฒนาการด้านต่าง ๆเ ต็มศักยภาพ
3) ให้การศึกษาแก่บุตร สนับสนุนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
4) มอบทรัพย์ให้ในเวลาอันควร
5) หาภรรยาสามีที่สมควรให้
1.2 หลักปฏิบัติของบุตรต่อบิดามารดา
1) ต้องเคารพเชื่อฟังบิดามารดา ปฏิบัติตนเป็นคนดี
2) ช่วยทากิจธุระต่าง ๆ ให้ตามที่ท่านขอร้อง และช่วยแบ่งเบาภาระของท่านด้วยความเต็มใจ
3) มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา เลี้ยงดูบิดามารดายามเมื่อท่านแก่เฒ่า
4) ดารงวงศ์สกุลของบิดามารดา
1.3 หลักปฏิบัติของสามีต่อภรรยา
1) ยกย่องนับถือภรรยา
2) ไม่ดูหมิ่นภรรยาของตนเอง
3) ไม่ประพฤตินอกใจ
4) มอบความเป็นใหญ่ให้
5) จัดหาทรัพย์และปัจจัยในการดารงชีวิตให้
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1.4 หลักปฏิบัติของภรรยาต่อสามี
1) จัดการงานให้ดี โดยต้องให้เกียรติ ยกย่อง ดูแล ปรนนิบัติสามี และดูแลงานบ้านให้เรียบร้อย
2) สงเคราะห์คนในครอบครัวของฝ่ายสามี
3) ไม่ประพฤตินอกใจ
4) รักษาทรัพย์สินที่สามีหามาให้
5) ขยันทางานทั้งปวง ช่วยสร้างฐานะของครอบครัวให้มั่นคงตามความสามารถ
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
1) จงยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน
2) ตั้งใจสนทนา เป็นผู้พูด-และผู้ฟังที่ดี
3) เจรจาไพเราะ พูดน่าฟัง ไม่นินทาว่าร้ายใคร
4) สงเคราะห์เกื้อกูล มีน้าใจกับทุก ๆ คน
5) จงรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม อย่าแสดงจนเกินบทบาท
3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน / มิตรแท้
มนุษย์ทุกคนจาเป็นต้องมีมิตร มีสหาย มีเพื่อน จะอยู่ลาพังคนเดียวไม่ได้ ดังนั้นในการสร้างสัม
พันธภาพที่ดีกับเพื่อน/มิตรแท้ มีดังนี้
1) มีความจริงใจต่อกัน คบหากันโดยไม่มุ่งหาประโยชน์ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมในการคบหาสมาคม
2) มีความไว้วางใจกัน การปิดบังหรือไม่ไว้วางใจจะทาให้คบหากันลาบาก และถ้ามีความไว้วาง
ใจกัน จะทาให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาต่อกัน
3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนกัน-มิตรกันต้องช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยเหลือได้ และช่วยกันในสิ่ง
ที่ถูกต้องด้วย
4) มีความปรารถนาดีต่อกัน มีมุทิตาจิตที่ดีต่อกัน ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา
5) มีความใส่ใจต่อกันกัน รวมทั้งความเอื้ออาทร ห่วงใย และเกรงใจกัน
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม/ชุมชน มีวิธีการ ดังนี้
1) เข้าร่วมงานของชุมชน / สังคม ตามโอกาสอันควร
2) ไม่ทาตัวให้เป็นภาระหรือเป็นปัญหาแก่ชุมชน / สังคม
3) เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน / สังคม และเคารพกฎ กติกาของสังคม
4) ช่วยเหลือชุมชน / สังคมเท่าที่จะทาได้ตามกาลังของเรา
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5. การสร้างความสัมพันธ์อที่ดีกับสิ่งแวดล้อม มีวิธีการ ดังนี้
1) ใช้ทรัพยากร น้า ไฟ ฯลฯ อย่างประหยัด และคุ้มค่า
2) ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
3) ลดขยะ โดยการรีไวเคิล หรือหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์มาก ๆ
4) ทะนุบารุงและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี
5) เป็นตัวอย่างที่ดี และแนะนาการใช้ทรัพยากร /สิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคคลอื่นด้วย
4) ทาหน้าที่ดูแล ตรวจตราสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสมดุล เมื่อพบว่ามีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่
ทาให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสียหาย ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลให้ทราบทันที
วิธีสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์แบบง่าย ๆ ในการอยู่ร่วมกัน
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน หมายถึง การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนที่เราต้องอยู่ด้วย
นาน ๆ เช่น อยู่หอพัก อยู่ที่ทางาน ฯลฯ พอสรุปได้ดังนี้
1. สร้างความเป็นกันเอง
ถ้าหากเราเป็นกันเองกับบุคคลอื่น เขาก็จะมีความรู้สึกเป็นกันเองกับเราด้วย ก็จะอยู่ร่วมกัน
ทางานร่วมกันด้วยความสบายใจ เพราะเขาจะมีเจตคติที่ดีต่อเรา มีความสบายใจที่จะพูดคุย ขอร้อง ขอความ
ช่วยเหลือจากเรา
2. พูดจาด้วยความสุภาพอ่อนโยน
การพูดจาสุภาพอ่อนโยนจะทาให้ผู้อื่นสบายใจ คาพูดที่ควรใช้ ได้แก่ คาว่า “กรุณา…
ได้โปรด… ขอบคุณ… เสียใจ…ขอโทษ… ไม่เป็นไร…” นอกจากนี้ยังควรใช้คาตาหนิอย่างสุภาพ เช่น “ผมก็
ทาผิดแบบนี้เหมือนกัน คราวต่อไปก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้น”
3. แสดงความร่าเริง แจ่มใส มีชีวิตชีวา
การแสดงความร่าเริงแจ่มใส ทาให้คนที่อยู่ใกล้หรือคนที่พบเห็นเกิดความสบายใจ ทาให้เราเป็น
คนที่มีเสน่ห์ การแสดงความร่าเริงแจ่มใสนั้น สามารถทาได้ดังนี้
1) ยิ้มเมื่อพบปะกัน หัวเราะเมื่อมีเรื่องตลก ขาขัน
2) ร้องเพลงหรือฮัมเพลงเบา ๆ บ้างตามโอกาส
3) มีอารมณ์ขัน มองเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก บางครั้งเล่าเรื่องขาขันให้เพื่อนฟังบ้าง
4) แสดงความยินดีที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ไม่ทาหน้าบึ้งหรือบ่นจนหน้าราคาญ
5) พร้อมที่จะยิ้มรับปัญหาและแก้ปัญหาอย่างอารมณ์เย็น
6) มองโลกแง่ดี ไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในแง่ลบ และไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
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4. ไม่เอาเปรียบผู้ที่อยู่ด้วยกัน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน รู้จักรับและให้ในสัดส่วนที่เท่า ๆ
กัน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน ถ้าเพื่อนนาอาหารมา 2 อย่าง เราอาจจะซื้อเพิ่มเติม 1–2 อย่าง
หรือเพื่อนเคยซื้อขนมมาให้เรา เราก็ต้องหาโอกาสอื่น ทดแทนบ้าง การอยู่ด้วยกัน ใช้ของร่วมกัน หรือ
รับประทานอาหารด้วยกัน ควรใช้วิธีแบ่งกันจ่าย จะช่วยให้ทุกคนสบายใจ
5. แสดงน้าใจ ควรดูแลให้ความช่วยเหลือกัน โดยไม่ต้องรอให้ผู้อื่นร้องขอ
6. ดูแลเอาใจใส่กัน เช่น ยามเมื่อเพื่อนเจ็บป่วยก็ต้องช่วยเหลือดูแลกัน
7. เป็นที่ปรับทุกข์ของเพื่อนได้ คือ ต้องเป็นที่ไว้วางใจ เก็บความลับได้ดี แสดงความเห็นใจ ไม่ดู
หมิ่นเหยียดหยาม หรือเยาะเย้ยความผิดพลาดของเพื่อน
8. เมื่อทาผิดต้องยอมรับผิด และพร้อมที่จะแก้ไข
9. มีความอดทนต่อความบกพร่องบางอย่างของเพื่อน
10. แสดงความจริงใจต่อกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนหรือเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็ต้องเปิดเผยและไว้ใจเล่าสู่กันฟัง และเมื่ออีกฝ่ายรับฟังจะต้องเห็นใจกัน และเก็บความลับของเพื่อนไว้
ข้อควรระวังในการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์
การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้รับความรัก ความพอใจ ความเชื่อถือ
ความศรัทธาและร่วมมือร่วมใจในการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
1. ระวังเรื่องการแสดงสีหน้า กิริยาท่าทาง น้าเสียง และการแสดงออก
2. การโต้แย้ง การถกเถียงเพื่อเอาชนะ
3. การตาหนิติเตียนผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
4. การพูดเรื่องของตนเอง การพูดโอ้อวด ยกตนข่มท่าน
5. การพูดเพ้อเจ้อ การพูดประชดประชัน นินทาว่าร้าย
6. การไม่สนใจฟังผู้อื่น
7. การแสดงความอิจฉา
8. การแสดงความอยากได้ ใจแคบ
9. การแสดงความเห็นแก่ตัว มากกว่าการเห็นแก่ส่วนรวม
10. การแสดงความโมโหฉุนเฉียว
11. การแสดงการเลือกที่รักมักที่ชัง
12. การแสดงอานาจเหนือผู้อื่น
13. การแสดงความไม่แน่นอน ลังเล ไม่รักษาคาพูด
14. การโยนความผิดให้ผู้อื่น
15. การแสดงความเป็นระเบียบ จู้จี้จุกจิกเกินไป
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16. การลืมนึกไปว่าผู้อื่นก็มีความสาคัญ
17. การมีอคติ ลาเอียง โดยเฉพาะเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ
18. การแสดงพฤติกรรมบางอย่างจนเคยชิน เช่น การนั่งเหยียดแข้งเหยียดขาต่อหน้า
ผู้อื่นจนเป็นนิสัย ชอบโยนของ ฯลฯ อาจทาให้เสียสัมพันธภาพได้
ข้อเสนอแนะในการสร้างและรักษามนุษยสัมพันธ์
1. ควรระวังในเรื่องสุขภาพ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต้องเริ่มต้นที่สุขภาพดีด้วย ถ้าบุคคลมีสุขภาพ
ที่ดี หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ทาให้คนอื่นอยากเข้าใกล้
2. ควรระงับอารมณ์ไว้ให้ได้ ไม่ว่าจะมีอารมณ์ค้างจากไหน ควรทิ้งอารมณ์ไว้ที่นั่น พยายามทา
อารมณ์ให้แจ่มใสก่อนจะพูดคุยกับใคร
3. การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้เหมาะสม เช่น ปรับปรุงเรื่องการแต่งกายให้สะอาด
เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ปรับปรุงเรื่องการใช้สีหน้า ไม่บึ้งตึง ไม่เครียด ฝึกการใช้
สายตาให้ดูอ่อนโยน มีเมตตา
4. มีมารยาทในการติดต่อสัมพันธ์ คนที่มีมารยาทดี ย่อมเป็นบุคคลที่น่ารักใคร่ น่านับถือ
5. ควรปรับปรุงการพูดจา ทั้งการใช้ถ้อยสานวน น้าเสียง
6. ควรรักษาสัญญา มีความรับผิดชอบต่อการพูดและการกระทาของตนเอง
7. ควรรู้จักให้และรับที่เหมาะสม
8. คานึงถึงความต้องการของผู้อื่นเป็นสาคัญ
9. ควรให้ความสาคัญแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตน
10. ยิ่งใกล้ชิดสนิทกับใครมากเท่าไร ควรเกรงใจเขาให้มากขึ้นเท่านั้น เพราะคนเรามักลืมรักษา
น้าใจของคนที่ใกล้ชิดเสมอ
11. ไม่ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง จนลืมนึกถึงจิตใจของผู้อื่น ซึ่งทาให้พูดจา และแสดง
ท่าที่เห็นแก่ตัวออกไป
************************
คาถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์คืออะไร
หลักการของมนุษยสัมพันธ์ว่ามีอะไรบ้าง
บอกเทคนิคมนุษยสัมพันธ์ที่นักศึกษาสนใจ และจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ มา 1 เทคนิค
บอกวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว
บอกวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน / มิตรแท้
บอกวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อม
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