
เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๑  

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อษุณีย์ เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารย์มาโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย์ วิจิตรา จามจรีุ 

 
บทที่ ๑ 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
เรียบเรียงโดย อ. มาโนช  พรหมปัญโญ 

หัวข้อ 
 ๑.๑ ความหมายทัว่ไปเร่ืองมนษุยสมัพนัธ์ 
 ๑.๒ จดุมุง่หมายของมนษุยสมัพนัธ์  
 ๑.๓ ความส าคญัของมนษุยสมัพนัธ์  
 ๑.๔ ปรัชญาพืน้ฐานด้านมนษุยสมัพนัธ์  
 
แนวคดิ 

๑.มนษุย์สมัพนัธ์มีความส าคญัอยา่งยิ่งที่มนษุย์ต้องอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่เป็นสงัคม ต้องท ากิจกรรม
ร่วมกนั  ต้องติดตอ่ประสานงานกนั  และต้องพึง่พาอาศยักนัเพื่อความอยูร่อด  ตลอดจนกิจกรรมงานตา่ง ๆ 
ประสบผลส าเร็จ  การพึง่พาอาศยักนันัน้จะต้องรู้จกัทัง้การให้และการรับด้วยไมตรีเพื่อให้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลกบับคุคล  และระหวา่งกลุม่บคุคลกลักลุม่บคุคลซึง่ต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการเข้าใจ  และครอง
ใจบคุคลในระดบัสงูเพื่อให้เกิดความจงรักภกัดี  และร่วมมือร่วมใจด้วยความเต็มใจ  และรู้สกึเป็นสขุด้วยกนัทัง้
สองฝ่าย  

๒. การเข้าใจในจดุมุง่หมายและตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ตอ่การด าเนินชีวติสว่นตวั  
สงัคม  ประกอบอาชีพ  การบริหารงาน  เศรษฐกิจ การเมอืง  เป็นอยา่งยิ่งเพราะท าให้บคุคลพบกบัความส าเร็จ
และความสขุในบัน้ปลาย  พร้อมทัง้ครองใจเพื่อให้บคุคลอื่นยอมรับนบัถือ  ศรัทธา  ยินดใีห้ความช่วยเหลอื  
ร่วมมือในการท างานด้วยความเต็มใจ   

๓. ความเช่ือพืน้ฐานเก่ียวกบัมนษุยสมัพนัธ์ในเร่ืองมนษุย์ทัง้เร่ืองมนษุย์ทกุคนมีศกัดิ์ศรีและมนษุย์ทกุ
คนต้องการแรงจงูใจคือปรัชญาพืน้ฐานส าคญัในการศกึษาธรรมชาติของมนษุย์ในเร่ืองความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล  การค านงึถงึบคุคลในลกัษณะองค์รวม  พฤตกิรรมเป็นสิง่ที่ก่อให้เกิดขึน้ได้และจงูใจได้  มนษุย์มคีณุคา่
และศกัดิ์ศรี  และมนษุย์มคีวามซบัซ้อน ภาตใต้ปริบทสงัคมไทย  
 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด จดุประสงค์ เก่ียวกบัมนษุยสมัพนัธ์ได้   
๒. นกัศกึษาสามารถเห็นความส าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ทัง้ตอ่ตนเองและการด าเนินชีวติเชิงบวกได้ 
๓. นกัศกึษาสามารถอธิบายทฤษฎีทางมนษุยสมัพนัธ์  
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กิจกรรมระหว่างการเรียน  

๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๑  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

สาระส าคัญ   
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ หมายถงึ  การติดตอ่เก่ียวข้องกนัระหวา่งบคุคลเพื่อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอ  
ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมให้บรรลเุปา้หมายและการด าเนินชีวติให้มคีวามราบร่ืน  เพื่อให้ตนเองเป็น
สขุ  ผู้อื่นเป็นสขุ  และสงัคมมีประสทิธิภาพ  
 
จุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพนัธ์ คือ  

๑. เพื่อให้รู้จกัและเข้าใจตนเอง  
๒. เพื่อให้รู้จกัและเข้าใจผู้อื่น  
๓. เพื่อให้เกิดความรักใคร่เช่ือถือ  ศรัทธา  และไว้วางใจจากผู้อื่น  
๔. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานไปสูเ่ปา้หมาย 
๕. เพื่อลดปัญหาความขดัแย้งในการท างานและการอยูร่่วมกนั 
๖. เพื่อให้ตนเองมีความสขุ  คนอื่นมคีวามสขุ  และสงัคมมีประสทิธิภาพ 

 
ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ คือ  

๑. ความส าคญัตอ่การด าเนินชีวติในสงัคม  
๒. ความส าคญัตอ่การบริหารงาน  
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๓. ความส าคญัในด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  
๔. ความส าคญัในด้านการเมือง  

 
ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์  

๑. ท าให้เข้าใจธรรมชาติด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์  
๒. ท าให้เข้าใจความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์และสามารถสนองความต้องการพืน้ฐานท่ีเหมือนกนั

และแตกตา่งกนัได้  
๓. ท าให้เกิดความราบร่ืนในการคบหาสมาคมกบัคนอื่น  
๔. ท าให้ได้รับความรักใคร่  เช่ือถือ  ศรัทธา  จากบคุคลในครอบครัว  องค์การและสงัคม 
๕. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลเุปา้หมายร่วมกนั  
๖. ช่วยลดปัญหาความขดัแย้งในการท างานและการอยูร่่วมกนั   
๗. ท าให้บคุคลมีแรงจงูใจในการท างาน   มีความสามคัคีกลมเกลยีว   
๘. เป็นปัจจยัส าคญัในการประสานประโยชน์ของสงัคม  ปอ้งกนัและแก้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ  

การเมืองได้   
๙. ท าให้ทกุคนมีความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั  ตอ่สู้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั  
๑๐.  ท าให้ตนเองมคีวามสขุ  ผู้อื่นมีความสขุ  และสงัคมมีประสทิธิภาพ  

 
ปรัชญาพืน้ฐานมนุษยสัมพันธ์  

๑. มนษุย์ทกุคนมศีกัดิศ์รี  
๒. มนษุย์ทกุคนต้องการการจงูใจ  

 
 
บรรณานุกรมการอ้างอิง 

• ระเบียบการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัสยาม  คูม่ือนกัศกึษาและหลกัสตูร ๒๕๕๓-๒๕๕๔, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสยาม, ๒๕๕๓. 

• สมพร สทุศันีย์, ม.ร.ว, มนษุยสมัพนัธ์,พิมพ์ครัง้ที่ ๖ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข, กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.๒๕๔๔. 

• เอกสารการสอนชดุวิชา ประสบการณ์วชิาชีพการโรงแรมและภตัตาคารหนว่ยที ่ ๘-๑๕. พมิพ์ครัง้ที่ ๓, 
นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 

• เอกสารการสอนชดุวิชา จิตวิทยาทัว่ไป  หนว่ยที่ ๑-๗, พิมพ์ครัง้ที่ ๒๐, นนทบรีุ : 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๑  

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อษุณีย์ เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารย์มาโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย์ วิจิตรา จามจรีุ 

 
ค าถามท้ายบทที่ ๑ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงยกตวัอยา่งพฤติกรรมของนกัแสดงที่มีมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ีและไมด่ี  พร้อมอธิบายพฤติกรรม
เหลา่นัน้อยา่งน้อย  ตวัอยา่งละ ๑ คน มาพอสงัเขป (ตวัอยา่งละ ๕ บรรทดั) 

๒. ในทศันะของนกัศกึษาจะมวีิธีการสร้างมนษุยสมัพนัธ์กบัเพื่อนใหมไ่ด้ด้วยวิธีการใดบ้าง (อธิบาย
อยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  

๓. ให้นกัศกึษาอธิบายประโยคที่วา่ “มนษุยสมัพนัธ์ชว่ยให้ตนเองมคีวามสขุ  ผู้อื่นมีความสขุ  และ
สงัคมมีประสทิธิภาพ” หมายความวา่อยา่งไร (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  

๔. จากโจทย์ค าถามข้อที่ ๓ จงยกตวัอยา่งให้สอดคล้องกบัประโยคดงักลา่ว มาอยา่งน้อย ๕ 
พฤติกรรมตวัอยา่ง  

๕. มนษุยสมัพนัธ์มีบทบาทและการสง่เสริมให้เกิดความกลมเกลยีวกนัในสงัคมไทยปัจจบุนัอยา่งไร 
(อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  

 
 
 
  

 
 


