
“มนษุยสัมพันธ
         กับ

       อ.ณรงค มโนวชิรสรรค

         กับ
การมีทัศคติที่ดี ”



ธรรมชาติของมนุษย

1. ไมชอบ..........................
2. อุปนิสัย.........................ตามวัย
3. ................................เปนสิ่งสําคัญ
4. ชอบ............................................
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4. ชอบ............................................
5    ชอบ...........................................
6 ไมชอบ.......................................
7 ชอบใหคนอื่น.............................
8 มักสนใจ.....................................
9 ชอบความ...................................



“มนุษยสัมพันธ”

“สําคัญอยางไร”



สิ่งที่ไดเรียนรู

1. “ความหมาย” มนุษยสมัพันธ 
2. ความสําคญัของมนุษยสัมพันธ
3. หลักการสรางมนุษยสัมพันธ3. หลักการสรางมนุษยสัมพันธ
4. เทคนิคและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ
5. ทัศนคตทิี่ดีในการทํางาน
6. การนําไปปรับใช

             4



  การตดิตอเกีย่วของระหวางบคุคลกบับคุคล 
บุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุม ทั้งที่เปน
เรื่องสวนตัวและเกีย่วของกบัการทํางาน ทั้ง

มนุษยสัมพันธหมายถงึ 

เรื่องสวนตัวและเกีย่วของกบัการทํางาน ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเกิด
ความรัก ความศรัทธาชวยเหลือและรวมมือ
รวมใจกนัทํางานใหบรรลเุปาหมาย



กจิกรรมการสรางองคกร
“เปด” “ปรับ” “เปลี่ยน”



ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ

� ไดรับความรวมมือ
� งานมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมากขึ้น� งานมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิตมากขึ้น
� ความพึงพอใจในการทํางาน
� มีความสุขกับงานที่ทํา
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สงมอบ
(Delivery)

รับบริการ

ลูกคาภายนอก
(Customer)

นโยบาย
ลูกคาภายใน

ความพึงพอใจ

ความมั่นใจ

ความประทบัใจ

ความผิดหวัง

จุดสัมผัสบริการ
(Service Interface)

External
Customer

Feedback

บริษัทและฝายจัดการ

พนักงานสนับสนุน
Backend Support: BS

บริการ (พนักงานสวนหนา)
Frontline Staff: FS

ความเปนผูนํา
ระบบงาน

อุปกรณ
สิ่งแวดลอม

การจูงใจ

นโยบาย

เปาหมาย

การบังคบั
บัญชา

Internal
Customer



จุดมุงหมายมนุษยสัมพันธ

  1. เสริมสรางความเขาใจอันดตีอกัน 
2. สงเสริมใหมีการยอมรับนับถือ ไววางใจ   

       เลื่อมใสศรัทธา        เลื่อมใสศรัทธา 
  3. รักษาและคงไวซึ่งความรวมมือ 
  4. ลดความขัดแยง 
  5. สงเสริมการอยูรวมกนัดวยความเมตตา



จุดมุงหมายมนุษยสัมพันธภาย (ตอ)

   6. เพื่อใหรูจกัและเขาใจตนเอง
   7. เพื่อใหรูจกัและเขาใจผูอื่น   7. เพื่อใหรูจกัและเขาใจผูอื่น
   8. เพื่อใหเกิดความรักใคร เชื่อถือ
   9. ศรัทธา และไววางใจผูอื่น
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หลักทั่วไปในการสรางมนุษยสัมพันธ

�การมีความจริงใจ
�การมีความรักและความปรารถนาดีตอบคุคลอื่น�การมีความรักและความปรารถนาดีตอบคุคลอื่น
�การรูจกัจิตใจผูอืน่ รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
�การมีมารยาททางสังคมรูวา สิ่งใดควรทํา สิ่งใด

ควรละเวน



วิธีสรางมนุษยสัมพันธ

1. สรางความคุนเคย
2. แสดงความจริงใจ
3. รับฟงความคดิเห็น3. รับฟงความคดิเห็น
4. เขาใจเพื่อนรวมงาน
5. ยอมรับ (ขอดแีละขอเสีย)
6. ยกยองชมเชยตามควร



7. ไมวิพากษวิจารณและไมนินทา
8. ใหเกยีรติ
9. มีอารมณขันควรแกกาลเทศะ

วิธีสรางมนุษยสัมพันธ

9. มีอารมณขันควรแกกาลเทศะ
10. เปนผูใหมากกวาผูรับ
11. ใหความรวมมือ
12. ไมยกตนขมเพื่อน



13. มีความสุขุม เยอืกเยน็ หนักแนน เสมอตน
เสมอปลาย

14. อยาซัดทอดความผิดใหเพื่อน

วิธีสรางมนุษยสัมพันธ

14. อยาซัดทอดความผิดใหเพื่อน
15. พบปะสังสรรคกบัเพือ่นตามสมควร
16. ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงาน
17. มีคุณธรรม



ปจจัยสําคัญในการสรางมนุษยสัมพันธ

1. การรับรูหรือความเขาใจ
2. ความเชื่อ2. ความเชื่อ
3. ทัศนคติเชิงบวก-ลบ
4. คานิยม



ทักษะดานมนุษยสัมพันธ

�  �  �  �  การสื่อสาร  พูด ฟง ถาม ตอบ

�       การปฎิสัมพนัธ

�       มารยาทและการเขาสังคม

�  �  �  �  การแสดงความคดิเห็น

�      ในการประชมุ



มนุษยสัมพันธกับการทํางาน
����  รับผิดชอบ

����   เขาใจบทบาท

����   เปดใจรับฟง

����   เคารพมติประชุม

����  เปนนักแกปญหา

����  ตรงตอเวลา

����  มีการสื่อสารที่ดีมาก
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ปจจัยความสําเร็จในการทํางาน

������

ทีมงาน+ =

- ความรู 
ความสามารถ

- ทักษะ


�����
1. ตองมีระบบการ
วางแผน
 2. การกําหนดหนาที่
การทําและคุณสมบัติ
3. เทคโนโลยี่ 
เครื่องมือในการ

- ทัศนคติ

รูเวลา รูจัก รูใจ

เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานรวมทั้ง
ระเบียบปฏิบัติ
4.  การรายงานผล 
ระบบการพิจารณา
ผลตอบแทน



ความสําคัญของการทัศนคติเชิงบวก

1. เปนแรงขับเคลือ่นที่สําคญั
ตอการกระทําตอการกระทํา

2. ทําใหบุคคลมีความมานะ 
อดทน บากบั่น 

3. ทาทายการเปลีย่นแปลง
4. เกดิแรงจูงใจในการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ



ทัศนคติที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

�การมองโลกในทางบวกการมองโลกในทางบวก
�คิดที่จะเปน “ ผูให ” มากกวา“ ผูรับ ”
�ทุกอยางยอมตองเปนไปได –
�“ วันพรุงนี้ ” ยอมดีกวา “ วันนี้ ”



พื้นฐานสําคัญของการมีทัศนคติเชิงบวก

���� เขาใจตัวเอง���� เขาใจตัวเอง

���� เขาใจผูอื่นในทางที่ดี

���� เขาใจงาน



ลักษณะการคิดเชิงบวก

�ยอมรับความเปนจริง
�มองทุกอยางสดใส�มองทุกอยางสดใส
� เรียนรูฝกฝนและพัฒนาได
� เห็นคุณคาตนเองและผูอื่น
�  มีวินัยกบัตนเอง



เปาหมาย
ลงมือทํา

สุขภาพ
(กาย+ใจ)

5’ H for Success

มุงมั่นแนวคิดลงมือทํา(กาย+ใจ)



แนวทางพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

�  เขาใจเรื่องความคิดสรางสรรค
�  มองปญหาใหเปนโอกาส
� เชื่อวาทุกสิ่งเปนไปไดหากพยายาม� เชื่อวาทุกสิ่งเปนไปไดหากพยายาม
� ลองทํากอนปฏิเสธ
� อโหสิกรรมกอนนอน
� สรางสมดุลยแหงชีวติ
� เลือกมองภาพใหญ



คุณภาพของทํางานขึ้นอยูกับ
การสื่อสารกับตนเอง



การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองคกร
�  เขาใจตนเอง
�  สามารถใชชีวติกบัผูอื่นไดอยางมั่นคง
� ควบคุมตัวเองไดดี มีสต ิสมาธิ
� มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก� มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก
�  มีการพฒันาอยางตอเนื่อง ทําไดดขีึ้นเรื่อยฯ
�  คิดแบบ ชนะ ชนะ
�  กลาที่จะเปลีย่นแปลง
�  มีเปาหมายที่ชดัเจน มีเสนทางในการเดนิ



�  คิดกอนทําเสมอ 
�  จัดลําดบัความสาํคญัของงาน
�  มีวินัยในการทํางาน

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองคกร

�  มีวินัยในการทํางาน
�  สะสมความรู และแสวงหาความรูใหม
�  เขาใจ
�  เปนนักฟง
�  ทํางานเปนทีมเปน
�  เปดใจ
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