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มนษุยสมัพนัธ์ (Human Relation) เป็นปัจจยัความสามารถในด้านหนึง่ที่ท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ ซึ่ง

การมีมนษุยสมัพนัธ์หมายถึง การสร้างความเป็นมิตรหรือความสมัพนัธ์เชิงบวกกบับคุคลอื่นโดยการเร่ิมต้นทกัทายก่อน 

การให้ความสนับสนุนและอาสาที่จะช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆการแสวงหาโอกาสและวิธีการที่จะรักษาและพัฒนา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลให้เกิดขึน้ตอ่ไปรวมทัง้การแสดงออกด้วยการให้เกียรติบคุคลต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงาน

ด้วย โดยทัว่ไปบุคคลที่มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีมักจะมีคนอยากเข้ามาหา มาพูดคุยปรึกษาหารือด้วย และที่ส าคัญบุคคล

เหลา่นีม้กัจะได้รับความช่วยเหลอืและความร่วมมือในการท างาน รวมทัง้จะได้รับข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ จากบคุคลรอบข้าง

ด้วยเช่นกนั ซึง่ตรงกนัข้ามกบับคุคลที่ไมม่ีมนษุยสมัพนัธ์ พบวา่กลุม่คนเหลา่นีห้ากไปขอความช่วยเหลือหรือติดต่องานกบั

หนว่ยงานใดมกัจะไมม่ีใครให้ข้อมลูหรือความช่วยเหลอืใด ๆ ด้วย  

ดงันัน้ การมีมนษุยสมัพนัธ์จึงเป็นปัจจยัหนึง่ที่ส าคญัและมีผลตอ่การท างาน โดยทัว่ไปปัจจยัดงักลา่วจะถกูจดัให้

อยูใ่นกลุม่ของความสามารถที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน (Technical Competency) ซึ่งความสามารถ

ในด้านมนษุยสมัพนัธ์จะเป็นหนึง่ในปัจจยัหนึง่ที่ถกูน ามาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการท างาน ทัง้นีร้ะดบัของพฤติกรรม

ของผู้มีมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานจะมีระดบัที่แตกต่างกนัไปโดยมีระดบัที่ต ่ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไปจนถึงระดบัที่สงู

หรือเกินกวา่มาตรฐานท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้



 

ทัง้นีค้วามสามารถด้านการมมีนษุยสมัพนัธ์ในการท างานจงึเป็นสิ่งที่พฒันาและปรับปรุงได้เพียงขอให้คณุมใีจ

ปรารถนาที่จะพฒันาและปรับปรุงตนเองให้มีมนษุยสมัพนัธ์ในการท างาน ที่ดใีห้เกิดขึน้ เพราะ “มนษุยสมัพนัธ์” นอกจาก

จะสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการท างานแล้วยงัสง่ตอ่สขุภาพจิตในการท างานของคณุอีกด้วย ทัง้นีผู้้ที่มีมนษุยสมัพนัธ์ในการ

ท างานท่ีดีโดยสว่นใหญ่จะเป็นบคุคลที่มองโลกในแง่ดี หรือมองในด้านบวก (Positive Thinking) อยูเ่สมอเป็นผู้ที่มี

สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี มใีบหน้าที่ยิม้แย้มแจ่มใส 

การพฒันามนษุยสมัพนัธ์ให้เกิดขึน้ไมใ่ชเ่ร่ืองยากมากนกั ทกุๆ คนสามารถสร้างให้เกิดขึน้มาได้เป็นเสมือนพร

แสวงที่หากใครต้องการจะมี ก็ยอ่มมีได้ ขึน้อยูก่บัใจวา่จะปรับเปลีย่นตนเองมากน้อยอยา่งไร ดิฉนัขอเสนอหลกัปฏิบตัิง่าย 

ๆ ในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ให้เกิดขึน้ด้วยหลกัของ“R-E-L-A-T-I-O-N” ดงัตอ่ไปนี ้

      R  Reality เป็นตวัของเรา...น าพาความจริงใจ 

      E  Energetic กระตือรือร้น...สร้างความประทบัใจ  

      L  Listening รับฟังที่ดี...เข้าถงึจิตใจ 

      A  Adaptability ปรับตวัเป็นเลศิ...สร้างสายสมัพนัธ์ 

      T  Tolerance อดทนสกันิด...ชีวิตสขุสนัต์ 

      I  Integrity มีความซื่อสตัย์...สร้างความไว้ใจ 

      O  Oral Communication วาจาไพเราะ...รักษามิตรภาพ 

      N  Networking แสวงหาเครือขา่ย...ขยายมติรสมัพนัธ์ 



Reality (เป็นตวัของเรา...น าพาความจริงใจ) 

การจะคบหรือรู้จกัใครสกัคน สิง่แรกที่ส าคญัก็คือ ความเป็นตวัของเราเอง การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดย

พฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ีแสดงออกควรมาจากใจและความเป็นตวัตนของเราเองอยา่งแท้จริงไมเ่สแสร้งแกล้งท า คิดอยา่งไรก็ควร

แสดงออกเช่นนัน้ มิใช่วา่ปากอยา่งแตใ่จกลบัคิดอีกอยา่ง ซึง่สิง่เหลา่นีเ้องจะเป็นเสนห์่ของตวัเราที่จะท าให้คนอื่นอยากเข้า

มาพูดคุยและคบหาสมาคมด้วย มีหลายคนถามมาว่า หากเราแสดงความเป็นตัวตนของเราเอง จะท าให้ขาดความ

นา่เช่ือถือในการคบหาสมาคมหรือไม ่หรือจะได้รับการดถูกูดแูคลนหรือไม ่หรือจะเป็นเหตใุห้คนอื่นไม่พอใจหรือไม่ชอบใจ

บ้างหรือไม่ ค าตอบก็คือ ไม่อย่างแน่นอน เพราะความเป็นตวัของเราเองจะสะท้อนความจริงใจ ความปรารถนาดี ความ

ต้องการมอบสิง่ดี ๆ ให้อีกฝ่ายหนึง่ ซึง่คณุเองไมต้่องพะวง วิตกกงัวล หรือเกรงว่าบคุคลที่คณุพดูคยุด้วยจะไม่ชอบหรือไม่

พอใจ 

Energetic (กระตือรือร้น...สร้างความประทับใจ) 

และกิจกรรมตา่ง ๆ ที่จดัขึน้ นอกจากนีเ้สนห์่อีกอยา่งหนึง่ที่จะสร้างความประทบัใจและสร้างสมัพนัธ์ที่ดี นัน่ก็คือ 

ความกระตือรือร้นท่ีจะอาสาด าเนินการและให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการท างานต่าง ๆ โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่าย

หนึ่งมาร้องขอ ความกระตือรือร้นที่จะช่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อย หรือแม้กระทัง่งานใหญ่ ๆ ก็ตาม จะท าให้

บคุคลต่าง ๆ ที่ท างานร่วมด้วยเกิดความประทบัใจและรู้สึกยินดีที่จะให้ความสนบัสนนุ ความช่วยเหลือและร่วมมือด้วย

เช่นกนั ทัง้นีค้ณุสามารถเลอืกใช้ค าพดูตา่ง ๆ มากมายเพื่อแสดงออกถึงการมีความกระตือรือร้น การเอาใจใสท่ี่จะให้ความ 

ช่วยเหลอืผู้อื่นก่อน เช่น มีอะไรที่จะให้ช่วยเหลอืหรือไม ่หรือหากต้องการความช่วยเหลอื บอกได้ทกุเมื่อเลย เป็นต้น 

Listening (รับฟังที่ดี...เข้าถงึจติใจ) 

อีกคุณลกัษณะหนึ่งของผู้ที่มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดีก็คือ การเป็นผู้ ฟังที่ดี ซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ 

และความรู้สกึตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากผู้อื่นอยา่งตัง้ใจและเต็มใจ รวมทัง้การไมพ่ดูสอดแทรกและ ขดัจงัหวะในระหว่างการพดู 

เทคนิคหนึ่งส าหรับการเป็นผู้ ฟังที่ดี นัน่ก็คือ การไม่พดูถึงบคุคลอื่นในทางที่ไม่ดี พยายามอย่าวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น หาก

บคุคลที่เราก าลงัสนทนาด้วยก าลงัวิจารณ์ถึงผู้อื่นอยู่ ดิฉนัขอแนะน าว่า ขอให้รับฟังด้วยความสงบ โดยอย่าพยายามพูด

สนบัสนุนหรือพูดขดัแย้งความคิดหรือความรู้สกึของบุคคลที่เราก าลงัสนทนาด้วย แต่ควรจะพยายามรับฟังปัญหาและ

เร่ืองราวทัง้หมดที่เกิดขึน้ขอให้พงึตระหนกัไว้เสมอวา่ คนบางคนอาจไมต้่องการความช่วยเหลือ เพียงแค่ขอให้มีใครสกัคน

รับฟังปัญหาหรือความรู้สกึที่ไมส่บายใจ…แคน่ี…้ก็พอแล้ว  

Adaptability (ปรับตัวเป็นเลศิ...สร้างสายสัมพันธ์) 

ก่อนที่เราจะมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับคุคลต่าง ๆ ได้นัน้ การปรับตวัจึงเป็นสิ่งส าคญัโดยเฉพาะการปรับตวัให้เข้า

กบัวฒันธรรมองค์กร วฒันธรรมกลุม่ที่เราเข้าไปอยูด้่วย แน่นอนว่าทกุคนย่อมต้องผ่านช่วงเวลาของการปรับตวั การสร้าง

ความคุ้นเคยกับองค์กรหรือกลุ่มคนที่เราเข้าไปร่วมด้วย หากคุณปรับตวัเองได้นั่นย่อมเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีในการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลต่าง ๆ ผู้ที่มีการปรับตวัที่ดีโดยสว่นใหญ่จะเป็นผู้ที่มองชีวิต มองโลกในทางบวก มองเหตผุล

ของการกระท าและเข้าใจพฤติกรรมที่บคุคลรอบข้างแสดงออกกบัคณุเอง นอกจากการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมใน

องค์กรไมว่า่จะเป็นหวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลกูน้อง ลกูค้า และปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ รอบตวัเราแล้ว คณุควรจะปรับตวั



ให้เข้ากบัเนือ้งานท่ีได้รับมอบหมายด้วย การปรับตวัให้เข้ากบัหน้าที่งานที่รับผิดชอบ ย่อมจะน าพาความสขุในการท างาน 

และความสขุนีเ้องจะสง่ผลให้คณุมีสหีน้า แววตาสดใส มีใบหน้าที่ยิม้แย้มอยูเ่สมออนัจะสง่ผลดีตอ่การสร้างมนษุยสมัพนัธ์

กบับคุคลรอบตวัคณุเอง 

Tolerance (อดทนสกันิด...ชีวติสุขสนัต์) 

หนทางในการเข้าถึงคนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีนัน้ ไมใ่ช่วา่จะโรยด้วยกลบีกหุลาบเสมอไปบางครัง้อาจต้องใช้

ความพยายามในการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์อนัดี และเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ ความอดทนและความพยายามอย่างสงูใน

การสร้างความสมัพนัธ์กบัคนท่ีปิดกัน้ตวัเองและไมย่อมเปิดรับสมาชิกใหม ่สิง่ส าคญัอยู่ที่  ตวัคณุเองมีความพยายามมาก

น้อยเพียงไรในการท าลายก าแพงที่ปิดกัน้เหลา่นัน้ จงเอาชนะก าแพงเหล่านัน้ด้วยความอดทนอดกลัน้ ความอดทนต่อ

ค าพูดและการกระท าต่าง ๆ การให้อภัยผู้ อื่น ไม่คิดมาก ใจกว้างยอมรับฟังค าวิจารณ์จากผู้ อื่นอย่างจริงใจจึงเป็น

คณุลกัษณะที่ส าคญัในการสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ให้ดีขึน้ได้ เคล็ดลบัที่ส าคญัในการสร้างความอดทน อดกลัน้ก็

คือ การไมใ่สใ่จตอ่ค าพดูและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้คณุรู้สกึไม่สบายใจหรืออึดอดัใจ บางครัง้จะต้องใช้ความเงียบด้วย

การไมพ่ดูตอบโต้ สยบปัญหาหรือความขดัแย้งที่จะเกิดขึน้ตามมา 

      Integrity (มีความซื่อสัตย์...สร้างความไว้ใจ) 

บคุคลที่มีความซื่อสตัย์ไมว่า่จะเป็นทัง้ตอ่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้อื่น และงานที่คณุท า ย่อมจะสง่ผลให้ คณุเป็น

คนนา่คบหาสมาคมด้วย ผู้ที่มีความซื่อสตัย์ยอ่มเป็นบคุคลที่ไว้วางใจได้ และการเป็นท่ีไว้วางใจได้นีเ้อง จึงเป็นคุณลกัษณะ

ขัน้สงูที่สามารถพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลตา่ง ๆ ไว้ได้แนน่อนว่าคงไม่มีใครอยากจะสานต่อหรือคบหา

สมาคมกบัคนท่ีไว้วางใจไมไ่ด้ ชอบปัน้น า้เป็นตวัหรือโกหกหลอกลวงผู้อื่นอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ผู้ที่มีความซื่อสตัย์ตอ่ตนเอง 

หน้าที่การงาน และผู้อื่นยอ่มจะได้รับโอกาสในการท างานใหม่ ๆ มากขึน้ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สงูขึน้ เพราะ

พวกเขาเหลา่นัน้จะได้รับความไว้เนือ้เช่ือใจจากบคุคลรอบข้าง ผลที่ตามมาก็คือการรักษาสมัพนัธภาพทีดีระหว่างกนัให้

เกิดขึน้ตอ่เนื่องไป 

Oral Communication (วาจาไพเราะ...รักษามิตรภาพ) 

ค าพดูทีดีย่อมรักษามิตรภาพไว้ได้ มีหลายต่อหลายคนที่ต้องโกรธเคืองกนัเพราะค าพูดมนษุยสมัพนัธ์สามารถ

สร้างและท าให้เกิดได้ด้วยค าพดู และในทางตรงกนัข้ามมนษุยสมัพนัธ์ สามารถถกูลบล้างไปได้ก็เพราะค าพดูเช่นเดียวกนั 

ดงัที่สนุทรภูไ่ด้กลา่วไว้ในบทกลอนบทหนึง่ที่วา่ 

                                    ถึงบางพดู พดูดี เป็นศรีศกัดิ ์

                                    มีคนรัก รสถ้อย อร่อยจิต 

                                    แม้พดูชัว่ ตวัตาย ท าลายมิตร 

                                    จะชอบผิด ในมนษุย์ เพราะพดูจา 



และเพื่อให้คณุความสมัพนัธ์ที่ดีกบับคุคลตา่ง ๆ จงระวงัค าพดูที่สือ่ออกมา ในบางสถานการณ์ การที่ไม่พดูอะไร

ออกมาเลย ยอ่มดีกวา่การพดูออกมา ดงันัน้ก่อนท่ีจะพดูอะไร ขอให้คิดก่อนพดูคิดถึงผลลพัธ์แห่งสมัพนัธภาพที่จะเกิดขึน้

หรือสิน้สดุลงด้วยค าพดูที่เป็นได้ทัง้สะพานเช่ือมและ เคร่ืองปิดกัน้สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล 

       Networking (แสวงหาเครือข่าย...ขยายมิตรสัมพันธ์) 

ผู้ที่มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดียอ่มจะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสเพื่อรู้จกักบับคุคลใหม่ ๆ และการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบั

บคุคลที่เพิ่งจะรู้จกั รวมทัง้การรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบับคุคลต่าง ๆ ทัง้ที่เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องในสายอาชีพหรือ

แวดวงเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบสร้างเครือข่าย ก็คือ การเข้ากลุ่ม สมาคม หรือสโมสรต่าง ๆ ที่จดัขึน้ การ

แนะน าตนเองเพื่อท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่ก่อนเสมอ รวมทัง้การอาสาที่จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการ

ท างานกับบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลที่รู้จัก ตลอดจนการ

แสวงหาช่องทางหรือโอกาสในการเช่ือมสายใยแหง่ความผกูพนัเพื่อที่จะมีสมัพนัธภาพกบับคุคลเหลา่นัน้ตอ่ไป 

      ดงันัน้ การเสริมสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในการท างานจึงเป็นศกัยภาพในการท างานอีกด้านหนึง่ที่สามารถพฒันา

ได้ ทัง้นีก้ารเสริมสร้างและพฒันาให้บุคคลมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี ย่อมต้องอาศยัคุณลกัษณะรวมหลายประการร่วมกนัซึ่ง

ประกอบไปด้วยหลกัปฏิบตัิของ “R-E-L-A-T-I-O-N”ตามที่ได้กลา่วถึงไว้แล้ว และดิฉนัมีความเช่ือว่าหากคณุปฏิบตัิตาม

เทคนิคดงักลา่วคณุเองจะเป็นผู้หนึง่ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานด้วยการมีมนษุย์ 

***มนุษยสัมพนัธ์ที่ด…ีย่อมส่งผลต่อความส าเร็จในหน้าที่การงาน และความสุขในการท างานร่วมกบัผู้อื่น*** 

 

 


