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สรุป
โดยรวม การที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้นั้น 
เราควรจะได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ ความต้องการของคนโดย

ท่ัวไปเสยีก่อน ถ้าหากเราต้องการจะท�าให้เขาเกดิความพงึพอใจกค็วรจะ
ท�าในสิ่งที่บุคคลอื่นต้องการ การที่เราจะท�าอะไร หรือให้อะไรแก่คนอื่น
ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ ก็จะไม่ช่วยสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นได้ 
เช่น น�าอาหารอร่อยๆ มาให้กับคนที่ก�าลังอิ่มอยู่แล้ว เช่นนี้ย่อมไม่เกิด
ประโยชน์อะไรเลย เราควรจะต้องพิจารณาดูเสียก่อนว่า เขามีความ
ต้องการในสิ่งใด ถ้าให้ถูกต้องตามความต้องการของเขา เขาจึงจะเกิด
ความพงึพอใจ กฎเกณฑ์ข้อนีเ้ป็นเงือ่นไขทีส่�าคญัมากในการสร้างให้เกดิ
มนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน

เป็นการยากที่จะชี้ชัดลงไปว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น
เป็นการง่าย หรือยาก แต่ทุกคนมีความสามารถ “สร้างความสัมพันธ์” 
ได้ถ้าปรารถนาจะสร้าง เคล็ดลับอยู่ที่ว่า ต้องรู้เขารู้เรา รู้ประเพณี รู้
วัฒนธรรม ปรับกายใจของเราโดยไม่ทิฐิ ฝึกให้เป็นนิสัย ควรสร้างความ

ผศ.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สมัพันธ์กับทกุชนชัน้ในลกัษณะทีด่ ีทีเ่รยีกกันว่า “มนษุย์สมัพนัธ”์ โดย
เฉพาะมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาสถาบัน หรือองค์การ

กำรบริหำรงำนเป็นกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบัน หรือองค์กำร ดังนั้น เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิด
มนุษย์สัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงำนในสถำบัน หรือองค์กำร ผู้บริหำร
ทกุระดบัควรทรำบเก่ียวกับศลิปะของกำรสรำ้งมนษุยส์มัพันธ ์ดงันี ้คือ

1. การปรับปรุงตัวเอง การที่จะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้ ผู้
บรหิารควรจะปรบัปรงุตวัเองใหเ้ปน็ทีน่า่นยิมยกยอ่งของผูอ้ืน่เสียกอ่น 
จึงจะท�าให้ผู้อื่นอยากมาเข้าใกล้ หรือติดต่อสัมพันธ์ด้วย การปรับปรุง
ตนเองนั้นต้องปรับปรุงทุกด้าน เช่น  

●	 การปรับปรุงด้านร่างกาย (Physical Adaptation) รู้จัก
ระวังรกัษาสขุภาพใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ รวมทัง้การแตง่กายให้เหมาะสม
กบักาลเทศะ จะเปน็การเสรมิบคุลกิภาพใหน้า่สนใจ เกดิความประทับ
ใจทางกายภาพ

●	 การปรับปรุงทางด้านอารมณ์ (Emotional adaptation) 
ต้องพยายามปรับปรุงตนเองอย่าเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณอ์ยา่งรวดเรว็ ควรจะมอีารมณ์หนกัแนน่ ผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัิ
เช่นนี้จะท�าให้เป็นที่สนใจแก่คนทั่วไป 

●	 การปรบัปรงุทางดา้นสตปิญัญา (Ideational Adaptation) 
ผูบ้รหิารควรเปน็ผูม้คีวามรูก้ว้างขวางและรูจ้กัรบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล

●	 การปรับปรุงทางด้านอุดมคติ (Ideational Adaptation) 
การเปลี่ยนแปลงอุดมคติไปตามความจ�าเป็น เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับ
เรื่องนั้น

2. การรู้จักจิตใจของผู้อื่น การรู้จักจิตใจของผู้อื่นและความ
ต้องการของคนอื่นเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะทุกคนชอบให้คล้อยตาม 
นอกจากนั้นทุกคนยังอยากให้คนอื่นสนใจ ผู้บริหารจึงควรให้ความ
สนใจแก่คนทุกคน เพื่อเป็นการให้ก�าลังใจ

3. การรู้จักคน เหตุที่ต้องรู้จักคนไว้ เพราะบุคคลมีหลาย

จากฉบับที่แล้วต่อ

ในสถาบันและองค์การ

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์

จบ

เชื่อมั่นในตนเอง

วิสัยทัศน์

การบริหาร
จัดการที่ดี

แบบอย่างที่ดี

ความเสียสละ

มีวาทศิลป์การพูด

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

การสร้างความ
สามัคคี

ความศรัธา
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จ�าพวก แลว้แตจ่ะแบง่ เช่น ประเภทก้าวรา้วชอบแสดงออก (Extravert) 
กบัเกบ็ตวัไมก่ลา้แสดงออก (Introvert) บางคนโมโหฉนุเฉยีวงา่ย บางคน
ขี้อายชอบเก็บตัว บางคนชอบงานสังคม บางคนขี้อิจฉาริษยา บางคน
ชอบเรียกร้องความสนใจ เป็นต้น ผู้บริหารที่ดีต้องพยายามใช้ลักษณะ
ต่างๆ ของเขาให้เป็นประโยชน์ เช่น คนชอบงานสังคมก็อาจให้ท�างาน
ทางด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ความสขุใจ ความสบายใจและความพอใจของคนในการท�างาน
จะมีหรือไม่ กับบทบาท ท่าทีและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา หรอืระหว่างผูใ้ต้บังคบับัญชากับผูบั้งคบับญัชา ถ้า
ทัง้ 2 ฝ่ายรูใ้จกนัและกนั รูค้วามต้องการของกนัและกนัและเข้าใจซึง่กัน
และกันอย่างถูกต้องแล้ว ความสุขใจ ความสบายใจและความพอใจก็
จะเกดิขึน้ ซึง่เป็นบรรยากาศทีท่กุคนปรารถนา ดงันัน้ เพือ่มนษุยสมัพันธ์
อันดีส�าหรับหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติตน ดังนี้

1.  ปฏบิตังิานตามกฎหมาย หรอืระเบยีบแบบแผนของสถาบนั 
หรือองค์การนั้น อย่าท�าอะไรตามใจตนเองโดยไม่มีหลักการแบบงาน
ส่วนตัว หรือท�าอะไรโดยไม่มีการวางแผน หรือไม่มีแบบแผน

2.  ไม่เป็นผู้วางอ�านาจ หรือถืออ�านาจว่าตนเป็นเจ้านายมี
อ�านาจในหมูล่กูน้อง จะท�าอะไรกไ็ด้ มกัใช้อ�านาจเกนิขอบเขตทีต่นมอียู่

3.  เป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ในการงาน คอยตรวจดูแลงาน
ทกุขณะ สิง่ใดทีบ่กพร่อง ควรปรบัปรงุแก้ไข ไม่ปล่อยให้งานเป็นไปตาม
ยถากรรม

4.  พยายามปรับปรุงงานที่ตนก�าลังท�าอยู่ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ทันสมัย

5.  ไม่แสดงออกในลกัษณะเคร่งเครยีด หรอืเคร่งขรมึจนเกนิไป  
เป็นผู้มีลักษณะสดชื่น มีอารมณ์เย็น หรืออารมณ์ขันในบางโอกาส 
แสดงออกซึ่งไมตรีจิตและมิตรภาพต่อเพื่อนร่วมงาน

6. สั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ ต้องเป็นค�าสั่งที่แน่นอน 
โปร่งใส ชัดเจน มีเหตุผลและปฏิบัติได้ไม่ก�ากวม หรือขัดต่อระเบียบ

7. ตดิตามผลงานทีส่ัง่ไปว่า ด�าเนนิการได้ผลอย่างไร มีอะไรเป็น
อุปสรรค

8. เป็นผู้รู้จักประนีประนอม ไม่ท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ท�า
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้ผ่านเลยไป

9. อย่าเป็นคนเหน็แก่ได้ อย่าให้ถูกวจิารณ์ว่า เหน็แก่ของก�านลั
จะเป็นการท�าลายมนุษย์สัมพันธ์ เสียความยุติธรรม ท�าลายจิตใจผู้อื่น

10. กล้ารบัผดิในทนัททีีมี่ความเสยีหาย หรอืความบกพร่องเกดิ
ขึ้น

11. การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ควรโกรธ โมโห ในกรณี
ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชานิสัยไม่ดี ควรเรียกมาว่ากล่าว ตักเตือน หรือหาวิธี
แก้ไขโดยใช้วิธีสนทนา หรืออบรมเป็นรายบุคคล ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นก็
ว่ากันไปตามระเบียบวินัย

12. เป็นผู้มีความอดทน หรือขันติธรรมเป็นพิเศษ
13. เป็นผู้สุจริตอย่างจริงใจ
14. เป็นคนไม่เล่นพวก ให้ความรักเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

และคนทั่วไปในแนวทางความยุติธรรมสายกลาง อย่าสนับสนุนเฉพาะ
กลุ่มพวกของตน

15. เป็นผู้ที่รู้จักการเสียสละตามสมควรแก่อัตภาพ

16. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มิตรภาพที่มีอยู่กับเพ่ือนฝูง
อย่างไรเมื่อต�าแหน่งสูง หรือใหญ่ขึ้นก็ควรรักษาไว้ในสภาพเดิม

17. รักเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน
18. ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงาน 

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีเป็นคนหูเบา เป็นคนขวางอ�านาจ ไม่
ยุตธิรรม ไม่รบัผดิชอบ อย่าแสดงว่ายากจน หรอืมัง่มเีกินไป มคีวามเห็น
อกเห็นใจเพื่อนร่วมงาน ถึงมีความรู้น้อย อย่าให้ลูกน้องดูถูก การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เมื่อต้องท�างานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
พึงควรยึดถือหลักปฏิบัติตน สร้างและรักษามนุษย์สัมพันธ์ให้มีอยู่ใน
สถาบัน หรือองค์การ ในฐานะผู้บังคับบัญชาหน้าที่หลักใหญ่ๆ คือ การ
ควบคุมสถานการณ์ท�างาน การดูแลและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ใต้
บงัคบับญัชาท�างานและการพัฒนาตวับคุคล หากลกูน้องกบัหวัหน้าไม่มี
ความสมัพันธ์อนัดต่ีอกนัแล้ว งานกจ็ะไม่ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ ผูเ้ป็นหวัหน้า
งาน นอกจากจะเข้าใจในลกัษณะของงานทีไ่ด้รบัมอบหมายแล้ว ยงัต้อง
มีความเข้าใจถึงกลไกลในการท�างานของลูกน้องด้วย เพื่อส่งเสริมให้
ก�าลังใจลูกน้องได้ท�างานอย่างเต็มความสามารถของแต่ละคน

สรุปความส�าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. ช่วยให้บคุคลทีป่ฏบิตังิานในสถาบนั หรอืองค์การมขีวญัและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน หรือองค์การ
ที่ตนปฏิบัติงาน

2. ช่วยพัฒนาให้สถาบัน หรือองค์การเจริญเติบโต เพราะการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนก หรือ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
(Put the right man to the right job) เข้ามาท�างานในสถาบันหรือ
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท�าให้สถาบัน หรือองค์การเจริญเติบโต
และพัฒนายิ่งขึ้น

ช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงให้แก่สงัคมและประเทศชาต ิถ้าการ
จดัการทรพัยากรมนษุย์ ด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบนั  หรอืองค์การและผูป้ฏิบตังิาน ท�าให้
สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน TPA
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