
เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๒ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
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บทที่ ๒ 

                                       การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน     
                                                                             เรียบเรียงโดย อ.วจิิตรา จามจรีุ       

 
หัวข้อ 
 ๒.๑ การเข้าใจตนเอง 
                     ๒.๑.๑ องค์ประกอบทีท่ าให้รู้จกัตนเอง 

- ความต้องการของมนษุย์ 
- บคุลกิภาพ 
- คา่นิยม  

 ๒.๒ การเข้าใจผู้อื่น 
        ๒.๒.๑ ธรรมชาติของมนษุย์ในด้านตา่งๆ 

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านปรัชญา 
- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านจิตวิทยา 

  - ธรรมชาติของมนษุย์ด้านสงัคมวิทยา 
  - ธรรมชาติของมนษุย์ด้านมนษุยวิทยา  
  - ธรรมชาติของมนษุย์ด้านบริหาร 
 
แนวคดิ 

๑. มนุษยสมัพนัธ์เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับคนโดยตรง ดงันัน้จึงต้องศึกษาเร่ืองคนหรือมนุษย์ในแง่มุม
ตา่งๆ โดยเฉพาะในเร่ืองพฤติกรรมทัง้ภายนอกและภายใน ผู้ที่สร้างมนษุยสมัพนัธ์ได้ดีต้องเข้าใจธรรมชาติและ
ความต้องการของมนษุย์ 

๒. ความต้องการของมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ทุกคนมี ความต้องการของมนุษย์มี ๓ ประการ ได้แก่  
ความต้องการด้านร่างกาย  ความต้องการด้านจิตใจ และความต้องการด้านสงัคม 

๓. ความต้องการต่างๆ นัน้สว่นมากจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
นัน่เอง ความต้องการของมนษุย์นัน้อาจมีความแตกต่างกนัได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มี
การศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย์ไว้หลายด้าน อาทิเช่น จิตวิทยา สงัคมวิทยา มนุษยวิทยาและด้านการ
บริหาร เพื่อประกอบความเข้าใจในด้านตา่งๆ 
 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถอธิบายองค์ประกอบที่ท าให้รู้จกัตนเอง 
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๒. นกัศกึษาสามารถเข้าใจธรรมชาติของมนษุย์ทีเ่ก่ียวข้องมนษุยสมัพนัธ์ในด้านตา่งๆ 

 
กิจกรรมระหว่างการเรียน  

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

 
สื่อการสอน  

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

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

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

 สาระส าคัญ 
 

 ๒.๑ การเข้าใจตนเอง การรู้จักตวัตนที่แท้จริง ท าให้เราเป็นบุคคลที่ไม่ถกูหลอก รู้ตวัอยู่เสมอ จิตใจมัน่คง 
ไม่หวัน่ไหว ถ้าบุคคลใดสามารถมองตนเอง รู้จกัและเข้าใจตนเองได้มากเท่าใดก็จะท าให้ชีวิตสว่นตวัมีความสขุ 
และสามารถปรับตวัเข้ากบับคุคลอื่นท่ีแวดล้อมได้ และเพื่อให้เข้าใจตนเองได้ดียิ่งขึน้ จึงขอกลา่วถึงองค์ประกอบที่
ท าให้รู้จกัตนเอง ดงันี ้
 

๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ท าให้รู้จักตนเอง  
๑. ความต้องการของมนษุย์ 

ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ ประกอบด้วยหลกัความต้องการของมนษุย์ ๕ ขัน้ ดงัตอ่ไปนี ้
       คือ ๑. ความต้องการด้านร่างกาย (สรีระวิทยา) ๒. ความต้องการด้านความมัน่คงและปลอดภยั    
       ๓. ความต้องการความผกูพนัธ์ทางสงัคม ๔. ความต้องการมช่ืีอเสยีง และ ๕. ความต้องการ 
       ความส าเร็จแหง่ตน 
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๒. บคุลกิภาพ 
       คือ ตวับคุคลโดยสว่นรวมอนัท าให้บคุคลนัน้แตกตา่งไปจากคนอื่นๆ รวมทัง้หมดไมว่า่จะเป็นสภาพ 

ทางกาย หรือจิต ไมว่า่จะเป็นสิง่ที่สงัเกตได้ง่ายหรือสงัเกตได้ยาก 
๓. คา่นิยม 

คือ คณุคา่ที่บคุคลหรือสงัคมนิยมปฏบตัิกนั เพราะเห็นวา่เป็นสิง่ที่มีประโยชน์หรือมีคา่เพียงพอท่ีจะ
ปฏิบตัิตาม 
 

      ๒.๒ การเข้าใจผู้อื่น 
องค์ประกอบที่ส าคญัประการหนึง่ของการสร้างมนษุยสมัพันธ์ คือ การท่ีเราจะต้องรู้ว่าเราก าลงัติดต่อ

กบัใคร เพราะหากไม่รู้ว่าตนเองติดต่อกบัใครหรือท าอะไรแล้ว ก็จะเกิดความไมแ่น่ใจและไมม่ัน่ใจขึน้ ดงันัน้การ
เข้าใจธรรมชาติของมนษุย์และพฤติกรรมของมนษุย์ ยอ่มสร้างความมัน่ใจให้เราได้ในการติดตอ่กบัมนษุย์ได้ 

 
  ๒.๒.๑ ธรรมชาตขิองมนุษย์ในด้านต่างๆ  

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านปรัชญา นกัปรัชญามองมนษุย์แตกตา่งกนั ๒ ลกัษณะ คือ ทศันะหนึง่ 
มองวา่มนษุย์เกิดมาดี สว่นอีกทศันะหนึง่มองวา่มนษุย์เกิดมาเลว 

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านจิตวิทยา นกัจิตวิทยามองมนุษย์แตกต่างกัน ๓ ลกัษณะ คือ มนุษย์เกิด
มาดี ไม่ดีไม่เลวและมนุษย์เกิดมาเลว หรืออาจสรุปได้ว่ามนษุย์เกิดมาดีหรือเลวเพราะมีมาโดยก าเนิด หรืออาจ
เกิดจากสิง่แวดล้อม 

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านสงัคมวิทยา     นกัสงัคมวิทยามองมนษุย์วา่ การอยูร่วมกลุม่กนัอยา่งสงบสขุ
จะต้องมีกฎเกณฑ์และกติกาทางสงัคม เพื่อสง่เสริมให้บคุคลมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านมนษุยวิทยา      นกัมนุษยวิทยามองมนุษย์ว่ามนุษย์แต่ละกลุ่มจะมีวิถีชีวิต 
วฒันธรรมและคา่นิยมเปน้ของกลุม่โดยเฉพาะ โดยกลุม่ที่มีวฒันธรรมประเพณีเดียวกนัจะมีพฤติกรรมคล้ายกนั 

- ธรรมชาติของมนษุย์ด้านบริหาร  ทฤษฎี X และ Y ของ (McGregor) กลา่วว่า ความต้องการของ
มนุษย์ที่เป็นพวก X นัน้ต้องการกฏระเบียบ ชอบให้บงัคบัและบทลงโทษเมื่อท าผิด พวก Y เป็นพวกที่ต้องการ
ความอิสระในการท างานเพื่อความส าเร็จ ไม่ชอบการบงัคบั ไม่ชอบกฎระเบียบ นอกจากนีใ้นสว่นของทฤษฎี Z 
ของ (Reddin) กล่าวว่ามนุษย์มีลกัษณะกลางๆ ไม่เลว แต่จะท าสิ่งต่างๆ เพราะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์
และสิง่แวดล้อม 
 
บรรณานุกรมการอ้างอิง  

• ปราณี รามสตู, ผ.ศ., และ จ ารัส ด้วงสวุรรณ, ผ.ศ., พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, 
กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, ๒๕๔๕.  
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มหาวิทยาลยั.๒๕๔๔. 
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ค าถามท้ายบทที่ ๒ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 
๑. จงสรุปวา่มนษุย์มีความต้องการด้านใดบ้าง  (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั) 
๒. ในทศันะของนกัศึกษาเห็นว่า  ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ด้านใดมีความส าคญัมาก

ที่สดุในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  
 

 
๓. ธรรมชาติของมนุษย์มีความส าคัญอย่างไรต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์  (อธิบายอย่างน้อย ๕ 

บรรทดั)  
๔. จงแสดงการเปรียบเทยีบแนวคิด/ทฤษฎี X , Y และ Z มาให้ชดัเจน (สร้างเป็นตารางแสดงข้อมลู) 
๕. จากการศึกษาธรรมชาติของมนษุย์ตามหลกัทฤษฎี X, Y และ Z จงวิเคราะห์ว่าท่านจดัเป็นบคุคล

ตามทฤษฎีใด  (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดัพร้อมให้เหตผุลประกอบ) 
 


