
 

 

บทที่ 11 
ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความสําคัญของมนุษยสัมพันธตอการนิเทศการสอนไดครบทุกประเด็น 
 2. ระบุหลักธรรมที่สรางมนุษยสัมพันธแกมวลมนุษยชาติได 3 หลักธรรม 
 3. อภิปรายลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธตามหัวขอที่กําหนดใหได 
 4. สรุปวิธีสรางมนุษยสัมพันธในการนิเทศการสอนไดเปนขอ ๆ 
 
 ทักษะมนุษยสัมพันธ เปนทักษะสําคัญสําหรับผูนิเทศก ที่จะใชเปนเครื่องมือในการ
นิเทศการสอน เพ่ือใชงานนิเทศดําเนินไปอยางไดผลดี ผูนิเทศกและผูรับการนิเทศตองมี
ความคุนเคย สนิทสนม ใกลชิด ไววางใจ ศรัทธา ซึ่งกันและกัน ความรูสึกที่ดีตอกันจะเกิดขึ้นได
ตอเม่ือบุคคลทั้งสองฝายศึกษากันและกัน 
 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ 
 มนุษยสัมพันธเปนเรื่องที่วาดวยความสัมพันธของมนุษย การสรางความเขาใจอันดี
เพ่ือใหเกิดความรูสึกที่ดี เกิดความพอใจ รักใคร การท่ีคนเราจะทํางานดวยกันไดตองอาศัย
พ้ืนฐานความรัก ความเขาใจ อันดีตอกัน เม่ือความรูสึกเหลาน้ีเกิดขึ้นแลวก็จะเกิดความรูสึก
อยากชวยเหลือ สนับสนุน ใหความรวมมือ ดวยความเต็มใจและจริงใจ มนุษยสัมพันธเนนเรื่อง
การศึกษาระหวางมนุษย ซึ่งตองทําความเขาใจคนอ่ืน รูจักคนอ่ืน มีศิลปะในการอยูรวมกับคน
อ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืน ถอยทีถอยอาศัย รูจักอดทน ขมใจ ใหอภัย 
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 มนุษยสัมพันธ  คือความรูเก่ียวกับบุคคล และพฤติกรรมของบุคคลในสังคมตั้งแต
ครอบครัวจนถึงหนวยงานใหญ ๆ สิ่งแวดลอมและบรรยากาศเปนสวนสําคัญที่มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคลแตละคนในองคกรดวย  มนุษยสัมพันธคือการรวมคนใหทํางานรวมกัน ใน
ลักษณะที่มุงใหเกิดความรวมมือการประสานงาน ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย 
 มนุษยสัมพันธสามารถเรียนรูได มีแนวทางสําหรับการฝกฝนอบรมมีหลักการ หลัก
มนุษยสัมพันธเก่ียวของกับวิธีปฏิบัติ ความแนบเนียน (tact) ความสามารถที่จะทําตัวใหเขากับ
ผูอ่ืนได เปนเรื่องของศิลปะในการติดตอสัมพันธกับคนทั่วไป ปญหาจึงเกิดขึ้นวา ทําอยางไรคน
อ่ืนจึงจะเกิดศรัทธาตอตัวเรา มีความเชื่อ ยอมปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและพอใจ 
 

การศึกษามนุษยสัมพันธ 
 การศึกษามนุษยสัมพันธทําได 2 ทาง คือ.- 
 1. การศึกษาทางทฤษฎีจากวิชาจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาวิเคราะห สังคมวิทยา และ
วิชาทางสังคมศาสตรดานตาง ๆ เพราะวิชาเหลาน้ีใหความรูเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม และการดํารงชีวิตของคนในสังคมในแงที่มีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
 2. ศึกษาทางปฏิบัติ โดยการพิจารณาศึกษาถึงรูปแบบของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
กิริยามารยาทที่บุคคลประพฤติปฏิบัติอยูในสังคมใดสังคมหนึ่ง การศึกษาในแงนี้ สวนใหญศึกษา
จากประสบการณ ความจริงที่เปนไปในสังคม แนวทางการดําเนินชีวิต คานิยม คุณธรรม 
จริยธรรม ของกลุมชนนั้น ๆ 
 

ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
 Davis (อางจาก ชารี มณีศรี, 2538)  กลาวถึงความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ไว 4 
ประการ คือ 
 1. เกียรติยศศักด์ิศรีของบุคคล (Human Dignity)  เราตองการใหคนอ่ืนปฏิบัติตอเรา
เชนไร เราจะตองปฏิบัติเชนน้ันกับคนอ่ืนกอน ทุกคนมีเกียรติยศเทาเทียมกัน จึงพึงระวังการ
ปฏิบัติตน 
 2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference)  บุคคลแตละคนตางจิตตางใจ 
ยอมมีความแตกตาง ไมเหมือนกัน เหมือนคําพระที่วา “นานาจิตตัง” การทําความเขาใจสภาพ
ธรรมชาติของคนได จะทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัยขอบกพรองของแตละบุคคล 
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 3. การใหความสนใจซ่ึงกันและกัน (Mutual Interest)  โดยธรรมชาติของมนุษยมี
ความตองการเปนพื้นฐานที่จะอยูรวมกัน รวมมือกันทํางาน มีความสัมพันธอันดี ใหความสนใจ
ซึ่งกันและกัน เชน คนที่อยูในชนบทจะรูจักกันเปนการสวนตัวมากกวาคนในเมืองใหญ ๆ 
 4. แรงจูงใจ (Motivation)  เพ่ือประสิทธิภาพของการทํางาน ความสมานสามัคคีในหมู
คณะเปนเร่ืองที่ทุกองคกรใหความสําคัญ วิธีการที่จะทําใหคนรวมแรงรวมใจเปนเร่ืองที่ตองใช
เทคนิคดานการนํามากกวาที่ใชอํานาจหรือใชคําวา “ใชพระคุณมากกวาพระเดช” 
 

หลักธรรมที่สรางมนุษยสัมพันธ 
 ฆราวาสธรรม 4  คือ ธรรมสําหรับฆราวาส หรือหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ  
ประกอบดวย (ประธรรมปฎก, 2538, 135) 
 1. สัจจะ  คือความจริง เปนคนพูดจริง ทําจริง จริงใจ มีความซื่อสัตย และซื่อตรง 
 2. ทมะ  คือการรู จักการฝกนิสัยควบคุมจิตใจ เพ่ือฝกหัดดัดนิสัยในการแกไข
ขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา 
 3. ขันติ  คือความอดทน ตั้งหนาทําหนาที่การงานดวยความขยัน หม่ันเพียร เขมแข็ง 
ไมหวั่นไหว ไมทอถอย ม่ันคงในจุดหมาย 
 4. จาคะ  คือความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได 
มีจิตใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอ่ืน พรอมที่จะ
รวมมือ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัวเอง 
 
 ทิศ 6  หมายถึง บุคคลประเภทตาง ๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคม ดุจทิศที่
อยูรอบตัว 
 1. ทิศเบื้องหนา  คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดา บิดา เพราะเปนผูมีอุปการะแกเรา
กอน 
  ก. บุตรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดา ดังนี้ 
   1. ทานเลี้ยงเรามา เลี้ยงทานตอบ 
   2. ชวยทําการงานของทาน 
   3. ดํารงวงศสกุล 
   4. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท 
   5. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 
  ข. บิดามารดายอมอนุเคราะหบุตร ดังนี้ 
   1. หามปรามจากความชั่ว 
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   2. ใหตั้งอยูในความดี 
   3. มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันควร 
   4. ใหศึกษาศิลปวิทยา 
   5. หาคูครองที่สมควรให 
 2. ทิศเบื้องขวา  คือ ทิศใต  ไดแก ครู อาจารย เพราะเปนผูประสาทความรู ควรแก
การบูชาคุณ ดังนี้ 
  ก. ศิษยพึงบํารุงอาจารย ดังนี้ 
  1. ใหการตอนรับ 
  2. เขาไปหาเยี่ยมเยียนเพ่ือปรึกษา รบัคําแนะนํา 
  3. ใฝใจเรียน เรียนดวยความรักและศรัทธา รูจักฟงใหเกิดปญญา 
  4. ปรนนิบัติ ชวยบริการ 
  5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เรียนเอาจริงเอาจัง 
 ข. ครูอาจารยยอมอนุเคราะหศิษย ดังนี้.- 
  1. ฝกแนะนําใหเกิดเปนคนดี 
  2. สอนใหสิ้นเชิงไมปดบัง 
  3. สอนใหเขาใจแจมแจงชัดเจน 
  4. ยกยองใหปรากฏในหมูคณะ 
  5. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศโดยการสอนการฝกใหรูจักเลี้ยงตัวรักษาตนในการ
ดําเนินชีวิตตอไป 
 3. ทิศเบื้องหลัง  คือ ทิศตะวันตก ไดแก บุตร ภรรยา 
  ก. สามีพึงบํารุงภรรยา 
  ข. ภรรยายอมอนุเคราะหสามี 
 4. ทิศเบื้องซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหาย เพราะเปนผูชวยใหผานพนอุปสรรค
ภัยอันตราย และเปนกําลังสนับสนุนใหบรรลุผลสําเร็จ 
  ก. ควรบํารุงมิตรสหายดวยการแบงปนสิ่งของ พูดจาดีมีน้ําใจชวยเหลือ ซื่อสัตย 
จริงใจ รวมสุขรวมทุกขกัน 
  ข. มิตรสหายยอมอนุเคราะหตอบโดยการชวยปองกัน รักษาเม่ือเพ่ือนประมาท พ่ึง
ได ไมละทิ้งยามทุกขยาก และนับถือกัน 
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    มิตรเอย มิตรดี 
   ควรคบเปนที่ เสนหา 
   ทุกขนั้นสรางซา เร็วพลัน 
   ยามสุขมิตรเพ่ิม เสริมสุข 
   ปรื้มปลูกดวงจิต หฤหรรษ 
   มิตรดีดุจแกว แพรวพรรณ 
   เชนใดนั้นทานคิดดู จะรูเอง 
      ฐาปะนีย  นาครทรรพ 
 
 5. ทิศเบื้องลาง  ไดแก คนรับใช คนงาน ซึ่งเปนฐานกําลังในการปฏิบัติงานตาง ๆ 
  ก. นายพึงบํารุงคนใชหรือคนงานโดยการใหทํางานที่เหมาะกับกําลังความสามารถ 
ใหคาจางสมควร จัดสวัสดิการให แบงปนสิ่งของพิเศษ ๆ ให รักษาพยาบาลยามเจ็บปวย และให
มีวันหยุดตามโอกาส 
  ข. คนรับใชยอมอนุเคราะหนายจาง โดยการทํางานใหเต็มที่ ทํางานกอน เลิกที
หลัง ถือเอาแตของที่นายให นําเกียรติคุณของนายไปเผยแพร 
 6. ทิศเบื้องบน  ไดแก พระสงฆ ผูกอรปดวยคุณธรรม และผูนําทางจิตใจ 
  ก. คฤหัสถยอมบํารุงพระสงฆ โดยการ ทํา พูด คิด ตอพระสงฆดวยความเมตตา 
ตอนรับดวยความเต็มใจ อุปถัมภดวยปจจัย 4 
  ข. พระสงฆยอมอนุเคราะหดวยการหามไมทําชั่ว ดวยความปรารถนาดี ใหคติ
เตือนใจในสิ่งที่ไมมีความรูและอธิบายสิ่งที่ทราบแลวใหแจมแจง 
 

สัปปุริสธรรม 7  หมายถึง ธรรมของผูดี หรือคุณสมบัติของคนดี ประกอบดวย  
 1. ความรูจักเหตุ  รูจักธรรม รูหลักความจริง รูหลักการ รูกฎธรรมดา รูกฎเกณฑแบง
เหตุผล และรูจักหลักการที่จะทําใหเกิดผล 
 2. ความรูจักผล  รูความหมาย รูประโยชน รูผลที่จะเกิดขึ้น สืบเน่ืองจากการกระทํา 
หรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรม หรือพุทธภาษิต มีความหมายวาอยางไร หลัก 
นั้น ๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไว หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงคประโยชนอะไร การที่ตน
กระทําอยูมีความตองการอะไร เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง 
 3. ความรูจักตน  คือ รูฐานะ ภาวะ และกําลัง ความรู ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรม ของตนเองเพื่อจะไดแกไขปรับปรุง และสงเสริมใหตนเองประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม
ตอไป 
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 4. รูจักประมาณ  คือ ความดี เชน การรูจักใชจาย 
 5. รูจักกาลเวลา  คือ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประกอบกิจ กระทําหนาที่การงาน 
เชน ตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน 
 6. รูจักชุมชน  คือ รูจักกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น ๆ วา ชุมชนนั้นเม่ือเขาไปหา 
จะตองปฏิบัติตนอยางไร จะตองพูดอยางไร จะสงเคราะหอยางไร 
 7. รูจักบุคคล  คือ รูความแตกตางของบุคคล และรูที่จะปฏิบัติตนตอบุคคลน้ัน ๆ 
ดวยดี 

 
มนุษยสัมพันธกับการนิเทศการสอน 
 การนิเทศในสมัยปจจุบันเปนการรวมมือทํางานดวยกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศกกับครูจึงจําเปนตองมีความใกลชิดกันมากขึ้น ผูนิเทศกจะตองใช
ความพยายามที่จะปลูกฝงพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธใหเกิดแกตนเอง และหมูคณะที่ทํา
หนาที่นิเทศการสอน ดังนี้ 
 1. ชวยใหแตละคนรูจักตนเอง  รูจักบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของตนอยาง
ถูกตอง 
 2. ชวยใหรูจักบุคคลอ่ืน  สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได  สรางความสนิทสนม 
คุนเคยกับบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน เชน ผูนิเทศกอาจจัดกิจกรรมการพบปะสั่งสม เพ่ือ
สมาชิกจะไดทําความรูจักกัน จะนําไปสูการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย 
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 3. ชวยลดความกังวลใจของคณะครูใหมากที่สุด เพราะความวิตกกังวลจะทําใหเกิดผล
เสียตอการทํางาน ผูนิเทศกตองอาศัยความจริงใจ เพ่ือใหครูเกิดความศรัทธา ไววางใจตอผู
นิเทศกใหได ประการสําคัญควรใหกําลังใจดวยการยกยองชมเชย มากกวาการตําหนิติเตียน 
 4. ใชศิลปะและจิตวิทยา ในการสรางมนุษยสัมพันธกับครูทุกคน เพ่ือกอใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานตองใชทั้งศาสตรและศิลป 
 

ลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธ 
 ผูมีมนุษยสัมพันธมีลักษณะดังตอไปน้ี.- 
 1. รูถึงความตองการของมนุษย และมองเห็นความสามารถพิเศษของบุคคล เอนกกุล 
กรีแสง (2526, 41 – 42) กลาวถึงความตองการเบื้องตนของมนุษย 
 

ความตองการเบื้องตนของมนุษย 
 

4 สุนทรียะ ความดีแบบ 
ความงาม 

ค ว า ม ต อ ง ก า ร ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
สุนทรียะ Aesthetic needs 

3 ความสําเร็จและปญญา ความตองการในความเขาใจ ใน
กฎ ทฤษฎี ความสัมพันธ และ
โครงสราง (Needs for 
understanding) 

ก า ร จู ง ใ จ ที่ เ กิ ด จ า ก
ค ว า ม รู สึ ก ภ า ย ใ น ตั ว
บุคคล จะมีความรุนแรง
ขึ้ น เ ม่ื อ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ 

2 แรงจูงใจทางสังคม ความตองการใหคนอ่ืนยอมรับ
นับถือ และตองการใหเดนเหนือ
คนอ่ืน Esteen needs 

  ความตองการเขาพวก  
Belonging needs 

แรงจูงใจทางกาย  

1 
ความตองการที่จะดํารงชีวิตให
อยูรอดและดํารงเผาพันธุ 

ก า ร จู ง ใ จ ที่ เ ก่ี ย ว กั บ
สภาพการณในชีวิตความ
เปนอยูทั่ ว  ๆ  ไป  จะมี
ความรุนแรงขึ้นเม่ือไมได
รับการตอบสนอง 

  
 2. ยอมรับนับถือความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน (Respect) 
  - ใหความสําคัญกับบุคคลอ่ืน 
  - ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน เขาใจความตองการและปญหาของแตละคน 
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  - เปดโอกาสใหผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
  - ใหเวลาเพื่อเรียนรูนิสัยกัน 
  - อยามีอคติโดยคิดไวกอนวา บุคคลเปนอยางนั้นอยางน้ี โดยการตัดสินใจไว

ลวงหนา 
  - ยกยองความรู ความคิดริเริ่มของผูอ่ืน ใหเกียรติชมเชยงานคนอ่ืนเสมอ 
 3. มองโลกในแงดี 
  - รูจักหยิบยกความดี สวนดีของบุคคล ไมมองคนในแงราย 
  - มองขามความไมดีของบุคคลอ่ืนบาง 
 4. มีความม่ันใจในตนเอง 
  - ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนอยูเสมอ 
  - มีความจําดี จําชื่อคนแมน 
  - มีความเสมอตนเสมอปลาย 
  - รูจักประมาณตน ไมถือตนวาดีกวาคนอ่ืน 
  - แตงกายเหมาะกับกาละเทศะ 
 5. รูจักถอมตน 
  - รูจักใชคําพูด มีมารยาทในการสนทนา 
  - สุภาพ ออนนอม ยิ้มแยม แจมใส 
 6. เปนคนมีอารมณขัน 
  - สรางบรรยากาศในการสนทนา 
  - สอดแทรกอารมณขัน หากการสนทนาเร่ิมเกิดความตึงเครียด 
 7. ทําตนใหเปนท่ีนับถือของบุคคลอ่ืน 
  - มีความยุติธรรม 
  - มีความจริงใจ 
  - ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  - เปนตัวอยางที่ดี 
  - เปนคนตรงตอเวลา ใหตรงเวลาเพื่อเปนตัวอยางที่ดี 
  - รูจักและสนใจที่จะสงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ 
  - เขารวมกิจกรรมทางสังคมเสมอ 
  - ไมพูดจาหาความ พูดตรงประเด็น 
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วิธีสรางมนุษยสัมพันธในการนิเทศการสอน 
 1. ใชหลักสังคหวัตถุ 4 ของพระพุทธเจา คือ เคร่ืองประสานหมูคณะใหสามัคคี เปน
เคร่ืองยึดเหนี่ยวใจบุคคล มีดังนี้ 
  1.1 ทาน  คือ การให การแบงปน เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ตลอดการแนะนํา
อบรมสั่งสอน 
  1.2 ปยวาจา  คือ การพูดจาดี กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวาน ทําใหเกิดไมตรี
และความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน ประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจให
นิยมยอมตาม 
  1.3 อัตถจริยา  คือ การประพฤติตนเปนประโยชน ตลอดจนชวยแกไขปรับปรุง
กิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดจนชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม 
  1.4 สมานัตตา  คือ การทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติตัวสมํ่าเสมอในการ
รวมสุข รวมทุกข รวมแกไขปญหา วางตน เหมาะแกฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณและ
สิ่งแวดลอม 
 2. ใชหลักสัปปุริสธรรม 7  ดูจากหลักธรรมในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 3. ใหเกียรติกัน แมจะสนิทสนมเขาใจกัน แตเม่ืออยูตอหนาคนอ่ืน เชน นักเรียน คณะ
ครูก็ตองใหเกียรติ 
 4. ไวตอความรับความรูสึกของกันและกัน รูและสัมผัสความรูสึกตาง ๆ ของกันและ
กัน และปฏิบัติไดถูกตอง 
 5. แสดงใหเปนที่ประจักษวามีความรูความสามารถทั้งดานวิธีการสอน การปฏิบัติการ
สอน และสามารถเปนผูที่ครูพ่ึงพาได (Resources person)  
 6. ฉวยโอกาสที่เหมาะสมใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะเม่ือครูมีปญหาดานการสอน 
 ทักษะดานมนุษยสัมพันธ มีความจําเปนสําหรับผูนิเทศกที่จะใชเปนกุญแจไขไปสู
ความสําเร็จ ในการนิเทศการสอน ทั้งที่ตองทํางานกับบุคคลเพียงคนเดียวหรือเปนคณะ การ
เขาถึงจิตใจ ความรูสึกของบุคคลอ่ืน จึงควรมีการฝกฝน ปรับปรุง แสวงหาวิธีการ ทั้งน้ี เพ่ือ
จุดประสงคที่วางไวจะไดรับผลสําเร็จดวยดี 
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คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. ทักษะมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอการนิเทศการสอนอยางไร? 
 2. ธรรมที่สรางมนุษยสัมพันธใหบุคลากรในโรงเรียนมีหลักธรรมใดบาง จงยกตัวอยาง

ใหเขาใจ 
 3. จงเขียนแผนภูมิความตองการเบื้องตนของมนุษย 
 4. พฤติกรรมใดที่แสดงถึง “การยอมรับนับถือความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน (respect)” 

ขอใหสรุปเปนขอ ๆ  
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