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มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) เป็ นปั จจัยความสามารถในด้ านหนึง่ ที่ทาให้ การทางานประสบผลสาเร็ จ ซึ่ง
การมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้ างความเป็ นมิตรหรื อความสัมพันธ์ เชิงบวกกับบุคคลอื่นโดยการเริ่ มต้ นทักทายก่อน
การให้ ค วามสนับ สนุน และอาสาที่ จ ะช่ ว ยเหลือ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆการแสวงหาโอกาสและวิ ธี ก ารที่ จ ะรั ก ษาและพัฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ เกิดขึ ้นต่อไปรวมทังการแสดงออกด้
้
วยการให้ เกียรติบคุ คลต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงาน
ด้ วย โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีมักจะมีคนอยากเข้ ามาหา มาพูดคุยปรึ กษาหารื อด้ วย และที่สาคัญบุคคล
เหล่านี ้มักจะได้ รับความช่วยเหลือและความร่วมมือในการทางาน รวมทังจะได้
้
รับข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคคลรอบข้ าง
ด้ วยเช่นกัน ซึง่ ตรงกันข้ ามกับบุคคลที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ พบว่ากลุม่ คนเหล่านี ้หากไปขอความช่วยเหลือหรื อติดต่องานกับ
หน่วยงานใดมักจะไม่มีใครให้ ข้อมูลหรื อความช่วยเหลือใด ๆ ด้ วย
ดังนัน้ การมีมนุษยสัมพันธ์จึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญและมีผลต่อการทางาน โดยทัว่ ไปปั จจัยดังกล่าวจะถูกจัดให้
อยูใ่ นกลุม่ ของความสามารถที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน ( Technical Competency) ซึ่งความสามารถ
ในด้ านมนุษยสัมพันธ์จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหนึง่ ที่ถกู นามาใช้ ในการประเมินพฤติกรรมการทางาน ทังนี
้ ้ระดับของพฤติกรรม
ของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานจะมีระดับที่แตกต่างกันไปโดยมีระดับที่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไปจนถึงระดับที่สงู
หรื อเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด ดังต่อไปนี ้

ทังนี
้ ้ความสามารถด้ านการมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานจึงเป็ นสิ่งที่พฒ
ั นาและปรับปรุงได้ เพียงขอให้ คณ
ุ มีใจ
ปรารถนาที่จะพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ที่ดใี ห้ เกิดขึ ้น เพราะ “มนุษยสัมพันธ์” นอกจาก
จะส่งผลต่อความสาเร็ จในการทางานแล้ วยังส่งต่อสุขภาพจิตในการทางานของคุณอีกด้ วย ทังนี
้ ้ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางานทีด่ ีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นบุคคลที่มองโลกในแง่ดี หรื อมองในด้ านบวก (Positive Thinking) อยูเ่ สมอเป็ นผู้ที่มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ มแจ่มใส
การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ให้ เกิดขึ ้นไม่ใช่เรื่ องยากมากนัก ทุกๆ คนสามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นมาได้ เป็ นเสมื อนพร
แสวงที่หากใครต้ องการจะมี ก็ยอ่ มมีได้ ขึ ้นอยูก่ บั ใจว่าจะปรับเปลีย่ นตนเองมากน้ อยอย่างไร ดิฉนั ขอเสนอหลักปฏิบตั ิง่าย
ๆ ในการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ให้ เกิดขึ ้นด้ วยหลักของ“R-E-L-A-T-I-O-N” ดังต่อไปนี ้
R

Reality เป็ นตัวของเรา...นาพาความจริ งใจ

E

Energetic กระตือรื อร้ น...สร้ างความประทับใจ

L

Listening รับฟั งที่ดี...เข้ าถึงจิตใจ

A

Adaptability ปรับตัวเป็ นเลิศ...สร้ างสายสัมพันธ์

T

Tolerance อดทนสักนิด...ชีวิตสุขสันต์

I

Integrity มีความซื่อสัตย์...สร้ างความไว้ ใจ

O

Oral Communication วาจาไพเราะ...รักษามิตรภาพ

N

Networking แสวงหาเครื อข่าย...ขยายมิตรสัมพันธ์

Reality (เป็ นตัวของเรา...นาพาความจริ งใจ)

การจะคบหรื อรู้จกั ใครสักคน สิง่ แรกที่สาคัญก็คือ ความเป็ นตัวของเราเอง การแสดงออกอย่างเป็ นธรรมชาติโดย
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกควรมาจากใจและความเป็ นตัวตนของเราเองอย่างแท้ จริ งไม่เสแสร้ งแกล้ งทา คิดอย่างไรก็ควร
แสดงออกเช่นนัน้ มิใช่วา่ ปากอย่างแต่ใจกลับคิดอีกอย่าง ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เองจะเป็ นเสน่ห์ของตัวเราที่จะทาให้ คนอื่นอยากเข้ า
มาพูดคุยและคบหาสมาคมด้ วย มีหลายคนถามมาว่า หากเราแสดงความเป็ นตัวตนของเราเอง จะทาให้ ขาดความ
น่าเชื่อถือในการคบหาสมาคมหรื อไม่ หรื อจะได้ รับการดูถกู ดูแคลนหรื อไม่ หรื อจะเป็ นเหตุให้ คนอื่นไม่พอใจหรื อไม่ชอบใจ
บ้ างหรื อไม่ คาตอบก็คือ ไม่อย่างแน่นอน เพราะความเป็ นตัวของเราเองจะสะท้ อนความจริ งใจ ความปรารถนาดี ความ
ต้ องการมอบสิง่ ดี ๆ ให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ซึง่ คุณเองไม่ต้องพะวง วิตกกังวล หรื อเกรงว่าบุคคลที่คณ
ุ พูดคุยด้ วยจะไม่ชอบหรื อไม่
พอใจ
Energetic (กระตือรื อร้ น...สร้ างความประทับใจ)

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น นอกจากนี ้เสน่ห์อีกอย่างหนึง่ ที่จะสร้ างความประทับใจและสร้ างสัมพันธ์ ที่ดี นัน่ ก็คือ
ความกระตือรื อร้ นที่จะอาสาดาเนินการและให้ ความร่ วมมือ ความช่วยเหลือในการทางานต่าง ๆ โดยไม่ต้องรอให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งมาร้ องขอ ความกระตือรื อร้ นที่จะช่วยงานไม่ว่าจะเป็ นงานเล็กงานน้ อย หรื อแม้ กระทัง่ งานใหญ่ ๆ ก็ตาม จะทาให้
บุคคลต่าง ๆ ที่ทางานร่ วมด้ วยเกิดความประทับใจและรู้ สึกยินดีที่จะให้ ความสนับสนุน ความช่วยเหลือและร่ วมมือด้ วย
เช่นกัน ทังนี
้ ้คุณสามารถเลือกใช้ คาพูดต่าง ๆ มากมายเพื่อแสดงออกถึงการมีความกระตือรื อร้ น การเอาใจใส่ที่จะให้ ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นก่อน เช่น มีอะไรที่จะให้ ช่วยเหลือหรื อไม่ หรื อหากต้ องการความช่วยเหลือ บอกได้ ทกุ เมื่อเลย เป็ นต้ น
Listening (รั บฟั งที่ดี...เข้ าถึงจิตใจ)

อีกคุณลักษณะหนึ่งของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีก็คือ การเป็ นผู้ฟังที่ดี ซึ่งเป็ นการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
และความรู้สกึ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากผู้อื่นอย่างตังใจและเต็
้
มใจ รวมทังการไม่
้
พดู สอดแทรกและ ขัดจังหวะในระหว่างการพูด
เทคนิคหนึ่งสาหรับการเป็ นผู้ฟังที่ดี นัน่ ก็คือ การไม่พดู ถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดี พยายามอย่าวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ อู ื่น หาก
บุคคลที่เรากาลังสนทนาด้ วยกาลังวิจารณ์ถึงผู้อื่นอยู่ ดิฉนั ขอแนะนาว่า ขอให้ รับฟั งด้ วยความสงบ โดยอย่าพยายามพูด
สนับสนุนหรื อพูดขัดแย้ งความคิดหรื อความรู้ สึกของบุคคลที่เรากาลังสนทนาด้ วย แต่ควรจะพยายามรับฟั งปั ญหาและ
เรื่ องราวทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นขอให้ พงึ ตระหนักไว้ เสมอว่า คนบางคนอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือ เพียงแค่ขอให้ มีใครสักคน
รับฟั งปั ญหาหรื อความรู้สกึ ที่ไม่สบายใจ…แค่นี…้ ก็พอแล้ ว
Adaptability (ปรั บตัวเป็ นเลิศ...สร้ างสายสัมพันธ์ )

ก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ได้ นนั ้ การปรับตัวจึงเป็ นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะการปรับตัวให้ เข้ า
กับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมกลุม่ ที่เราเข้ าไปอยูด่ ้ วย แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้ องผ่านช่ วงเวลาของการปรับตัว การสร้ าง
ความคุ้นเคยกับองค์ กรหรื อกลุ่มคนที่เราเข้ าไปร่ วมด้ วย หากคุณปรั บตัวเองได้ นั่นย่อมเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ผู้ที่มีการปรับตัวที่ดีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ที่มองชีวิต มองโลกในทางบวก มองเหตุผล
ของการกระทาและเข้ าใจพฤติกรรมที่บคุ คลรอบข้ างแสดงออกกับคุณเอง นอกจากการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมใน
องค์กรไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง ลูกค้ า และปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ รอบตัวเราแล้ ว คุณควรจะปรับตัว

ให้ เข้ ากับเนื ้องานที่ได้ รับมอบหมายด้ วย การปรับตัวให้ เข้ ากับหน้ าที่งานที่รับผิดชอบ ย่อมจะนาพาความสุขในการทางาน
และความสุขนี ้เองจะส่งผลให้ คณ
ุ มีสหี น้ า แววตาสดใส มีใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ มอยูเ่ สมออันจะส่งผลดีตอ่ การสร้ างมนุษยสัมพันธ์
กับบุคคลรอบตัวคุณเอง
Tolerance (อดทนสักนิด...ชีวต
ิ สุขสันต์ )

หนทางในการเข้ าถึงคนเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีนนั ้ ไม่ใช่วา่ จะโรยด้ วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางครัง้ อาจต้ องใช้
ความพยายามในการสร้ างและรักษาความสัมพันธ์อนั ดี และเป็ นเรื่ องที่ต้องใช้ ความอดทนและความพยายามอย่างสูงใน
การสร้ างความสัมพันธ์กบั คนที่ปิดกันตั
้ วเองและไม่ยอมเปิ ดรับสมาชิกใหม่ สิง่ สาคัญอยู่ที่ ตัวคุณเองมีความพยายามมาก
น้ อยเพียงไรในการทาลายกาแพงที่ปิดกันเหล่
้ านัน้ จงเอาชนะกาแพงเหล่านันด้
้ วยความอดทนอดกลัน้ ความอดทนต่อ
คาพูด และการกระท าต่า ง ๆ การให้ อ ภัยผู้อื่ น ไม่คิ ด มาก ใจกว้ างยอมรั บฟั ง คาวิ จารณ์ จ ากผู้อื่น อย่า งจริ ง ใจจึ งเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญในการสร้ า งและพัฒนาความสัมพันธ์ ให้ ดีขึ ้นได้ เคล็ดลับที่สาคัญในการสร้ างความอดทน อดกลันก็
้
คือ การไม่ใส่ใจต่อคาพูดและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ คณ
ุ รู้ สกึ ไม่สบายใจหรื ออึดอัดใจ บางครัง้ จะต้ องใช้ ความเงียบด้ วย
การไม่พดู ตอบโต้ สยบปั ญหาหรื อความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นตามมา
Integrity (มีความซื่อสัตย์ ...สร้ างความไว้ ใจ)

บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ไม่วา่ จะเป็ นทังต่
้ อตนเอง เพื่อนร่ วมงาน ผู้อื่น และงานที่คณ
ุ ทา ย่อมจะส่งผลให้ คุณเป็ น
คนน่าคบหาสมาคมด้ วย ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยอ่ มเป็ นบุคคลที่ไว้ วางใจได้ และการเป็ นที่ไว้ วางใจได้ นี ้เอง จึงเป็ นคุณลักษณะ
ขันสู
้ งที่สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ไว้ ได้ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากจะสานต่อหรื อคบหา
สมาคมกับคนที่ไว้ วางใจไม่ได้ ชอบปั น้ น ้าเป็ นตัวหรื อโกหกหลอกลวงผู้อื่นอยูต่ ลอดเวลา ดังนันผู
้ ้ ที่มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง
หน้ าที่การงาน และผู้อื่นย่อมจะได้ รับโอกาสในการทางานใหม่ ๆ มากขึ ้น มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานที่สงู ขึ ้น เพราะ
พวกเขาเหล่านันจะได้
้
รับความไว้ เนื ้อเชื่อใจจากบุคคลรอบข้ าง ผลที่ตามมาก็คือการรักษาสัมพันธภาพทีดีระหว่างกันให้
เกิดขึ ้นต่อเนื่องไป
Oral Communication (วาจาไพเราะ...รั กษามิตรภาพ)

คาพูดทีดีย่อมรักษามิตรภาพไว้ ได้ มีหลายต่อหลายคนที่ต้องโกรธเคืองกันเพราะคาพูดมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
สร้ างและทาให้ เกิดได้ ด้วยคาพูด และในทางตรงกันข้ ามมนุษยสัมพันธ์ สามารถถูกลบล้ างไปได้ ก็เพราะคาพูดเช่นเดียวกัน
ดังที่สนุ ทรภูไ่ ด้ กล่าวไว้ ในบทกลอนบทหนึง่ ที่วา่
ถึงบางพูด พูดดี เป็ นศรี ศกั ดิ์
มีคนรัก รสถ้ อย อร่อยจิต
แม้ พดู ชัว่ ตัวตาย ทาลายมิตร
จะชอบผิด ในมนุษย์ เพราะพูดจา

และเพื่อให้ คณ
ุ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลต่าง ๆ จงระวังคาพูดที่สอื่ ออกมา ในบางสถานการณ์ การที่ไม่พดู อะไร
ออกมาเลย ย่อมดีกว่าการพูดออกมา ดังนันก่
้ อนที่จะพูดอะไร ขอให้ คิดก่อนพูดคิดถึงผลลัพธ์ แห่งสัมพันธภาพที่จะเกิดขึ ้น
หรื อสิ ้นสุดลงด้ วยคาพูดที่เป็ นได้ ทงสะพานเชื
ั้
่อมและ เครื่ องปิ ดกันสั
้ มพันธภาพระหว่างบุคคล
Networking (แสวงหาเครื อข่ าย...ขยายมิตรสัมพันธ์ )

ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอ่ มจะเป็ นผู้ที่แสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกั กับบุคคลใหม่ ๆ และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั
บุคคลที่เพิ่งจะรู้ จกั รวมทังการรั
้
กษาความสัมพันธ์ อนั ดีกบั บุคคลต่าง ๆ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ องในสายอาชีพหรื อ
แวดวงเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบสร้ างเครื อข่าย ก็คือ การเข้ ากลุ่ม สมาคม หรื อสโมสรต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้น การ
แนะนาตนเองเพื่อทาความรู้ จกั กับเพื่อนใหม่ก่อนเสมอ รวมทังการอาสาที
้
่จะให้ ความช่ว ยเหลือและความร่ วมมือในการ
ทางานกับบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ ต่าง ๆ ของบุคคลที่ร้ ู จัก ตลอดจนการ
แสวงหาช่องทางหรื อโอกาสในการเชื่อมสายใยแห่งความผูกพันเพื่อที่จะมีสมั พันธภาพกับบุคคลเหล่านันต่
้ อไป
ดังนัน้ การเสริ มสร้ างมนุษยสัมพันธ์ ในการทางานจึงเป็ นศักยภาพในการทางานอีกด้ านหนึง่ ที่สามารถพัฒนา
ได้ ทังนี
้ ้การเสริ มสร้ างและพัฒนาให้ บุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ย่อมต้ องอาศัยคุณลักษณะรวมหลายประการร่ วมกันซึ่ง
ประกอบไปด้ วยหลักปฏิบตั ิของ “R-E-L-A-T-I-O-N”ตามที่ได้ กล่าวถึงไว้ แล้ ว และดิฉนั มีความเชื่อ ว่าหากคุณปฏิบตั ิตาม
เทคนิคดังกล่าวคุณเองจะเป็ นผู้หนึง่ ที่ประสบความสาเร็ จในหน้ าที่การงานด้ วยการมีมนุษย์
***มนุ ษยสัมพันธ์ ท่ ด
ี …
ี ย่ อมส่ งผลต่ อความสาเร็จในหน้ าที่การงาน และความสุขในการทางานร่ วมกับผู้อ่ นื ***

