
วิธีการปรับบุคลิกภาพโดยสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 
 การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน   หัวหน้า   ลูกน้อง   สามารถท างานร่วมกัน
กับทุกคนได้อย่างราบรื่น   ผู้ต้องการประสบความส าเร็จในกิจการของตน   จ าเปน็ต้องใจกว้าง
พอที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืน   และน ามาใคร่ครวญเพื่อปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ    การ
ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอจะท าให้เรารู้จักตัวเองเพ่ิมมากขึ้น   การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตนเอง
มาปรับปรุงแก้ไขโดยสร้างนิสัยและบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดขึ้น   ละทิ้งบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยเดิมที่
บกพร่อง   หันมาปฏิบัติตามแบบอย่างของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยใหม่ที่สังคมยอมรับว่าดีด้วย
ความตั้งใจจริง   แม้จะใช้เวลาก็ต้องอดทนและเอาใจใส่เป็นพิเศษ   การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือปรับปรุง
บุคลิกภาพจะเป็นไปตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
                                        แผนภูมิ 
           
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
      3. 

 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ที่มา : (ทินวัฒน์   มฤคพิทักษ์  2536 : 36) 

 
 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ   หรือปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยให้เกิดข้ึน
แล้วเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ของสังคม   โดยการส ารวจตนเองนั้น   เป็นกระบวนการ
เบื้องต้นที่บุคคลอาจวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนด้วยตนเอง   หรือการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน   
เพราะการวิเคราะห์ตนเองเพียงอย่างเดียว    อาจจะยังไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอในการปรับปรุง
บุคลิกภาพ   เนื่องจากบุคคลมักมีความล าเอียงเข้าข้างตนเองอยู่เสมอ   จึงจ าเป็นต้องอาศัยการมอง
ของผู้อ่ืนเขาคิดอย่างไรต่อเรา   หรือเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไร   เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาวิเคราะห์หา
ข้อแก้ไขปรับปรุงแสวงหาแนวทางท่ีจะช่วยตนเองให้มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่สร้างสรรค์   
ปรับปรุงมิตรภาพ   โดยสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและคนใกล้ชิด   นักจิตวิทยาได้ศึกษาวิธี
ปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์เพ่ือสร้างการยอมรับให้เกิดข้ึนในการสมาคมกับผู้อ่ืนว่ามีแนวทางดังต่อไปนี้ 

การส ารวจตนเอง 
Self   Analyses 

ประเมินผล 
Evaluation 

ปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
Self  Improvement 

การแสดงออก 
Behavior 



 1.   จงเป็นคนที่เรียบง่าย   ไม่จู้จี้จุกจิกเกินไป   ไม่เรื่องมาก   สามารถร่วมกิจกรรมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างสนุกสนาน   อย่าท าตนเป็นคน  “ยาก”   เป็นต้นว่า  สิ่งนั้นก็ไม่รับประทาน   
กิจกรรมนี้ก็ไม่ชอบ   ซึ่งจะก่อความร าคาญให้บุคคลอ่ืน 
 2.  ให้ความสนใจในผู้อ่ืนอย่างแท้จริง   โดยควรให้ความสนใจในความเป็นไปของผู้ที่
ท่านคบหาสมาคมด้วย   เช่น  สนใจในทุกข์   สุข  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของเขา   ถ้าเขาหายไปนาน
ผิดสังเกต  ควรไต่ถามติดตามข่าวคราว   ถ้าเขามีทุกข์ร้อนอันใดจะได้ช่วยเหลือกันไม่ใช่เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมัน    ถ้าเป็นเช่นนั้นความผูกพันก็จะไม่เกิดข้ึน   มิตรภาพอันลึกซ้ึงจะไม่เกิด   
จะมีแต่เพียงความผิวเผินในการอยู่ร่วมกันเชิงสังคมเท่านั้น 
 3.   เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน   ให้การยอมรับแก่เขา   ความต้องการของมนุษย์ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง   คือ  การต้องการความยอมรับจากสังคม   ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถ   การแต่งกาย
รูปร่างหน้าตา   ท่วงที   ความมีน้ าใจ   ฉะนั้นจงหาข้อดีหรือข้อเด่นของบุคคลอ่ืน   แสดงการยอมรับ
ชื่นชมแต่การชมนั้น   ต้องชมอย่างงจริงใจ   อย่าเสแสร้าง   การเสแสร้งจะเป็นตัวท าลายมิตรภาพที่
ส าคัญ   ทุกคนต้องการการยอมรับ   การยอมรับจะท าให้เขาภาคภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง    
ดังนั้น การเห็นคุณค่าและยอมรับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้นั้นพัฒนาขึ้น   และในเวลาเดียวกันเขาก็จะเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อเราด้วยเท่ากับเป็นการท าให้มิตรภาพมั่นคงข้ึน 
 4.   การท าความเข้าใจผู้อื่น   เข้าใจสาเหตุแห่งพฤติกรรมของเขา   โดยเข้าใจทั้ง
เรื่องราวและความรู้สึกของเขา   จะช่วยรักษามิตรภาพไว้ได้  เช่น  เมื่อเพ่ือนมีสีหน้าบึ้งตึง   พูดกับ
เราอย่างไม่เต็มใจ   ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะโกรธตอบ    แต่ถ้ารู้ที่มาของพฤติกรรม   เช่น  เข้าใจว่าเขามี
อารมณ์ขุ่นมัวเพราะปัญหาทางบ้านที่เขาก าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น   จะท าให้เราโกรธเขาไม่ลง   กลับ
จะท าให้มีเมตตาอยากช่วยเหลือเขา     นอกจากนั้นถ้าคิดในแง่ว่ามนุษย์มีข้อผิดพลาดได้    ฉะนั้นถ้า
เขาท าสิ่งใดผิดโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ตั้งใจ   อย่าประนามเขา    แต่ให้ข้อคิด   และเตือนสติเขา 
 5.  เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม   และชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมด้วย   การเข้า
ร่วมกิจกรรมในสังคมจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในสังคม    ดังนั้น  จึงควรเข้าร่วม
กิจกรรมของสังคม  เช่น  ในการประชุมเราควรร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่จะก่อ
ประโยชน์แก่องค์การนั้นและเต็มใจให้ความร่วมมือ   และถ้าสังเกตพบว่ามีคนในที่ประชุมไม่แสดง
ความคิดเห็นไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด   ควรสนับสนุนให้เขาได้พูดหรือได้ร่วมในกิจกรรมด้วยการได้
มีส่วนท ากิจการที่มีจุดประสงค์ร่วมกัน   จะท าให้ตัวเราเองและบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกว่าตนมีส่วน
ผูกพันอยู่ในสังคมเดียวกัน   และในเวลาเดียวกันเขาก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันกับเราด้วย 
 6.   เป็นมิตรในยามยาก   เมื่อเพ่ือนประสบความทุกข์หรืออุปสรรคในชีวิตจงแสดง
ความเห็นใจ    และให้ก าลังใจเขา   หรือถ้าช่วยเขาได้ในด้านอื่นจงช่วยอย่างจริงจัง    การเป็นมิตรใน
ยามยากสัมพันธภาพอันลึกซ้ึงจะเกิดขึ้นได้ 
 7.   ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่าเขามีความหมายต่อเรา    เป็นต้นวา่เพ่ือนปรับทุกข์   เขาท าให้
เรามีความสุข   เมื่อเขารู้สึกว่าเขามีความส าคัญต่อเรา   เขาจะรู้สึกผูกพันกับเรา   ดังนั้นควรให้โอกาส
เพ่ือนได้ให้ความช่วยเหลือเราบ้าง   แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย 
 8.  รักษาความลับได้   เมื่อเพ่ือนมาปรับทุกข์   เล่าเรื่องราวและระบายความทุกข์ของ
เขาให้ฟัง   จงรักษาความลับของเขา   อย่าเล่าให้ผู้อื่นฟัง   การรักษาความลับจะช่วยให้เกิดความ
ไว้วางใจกัน 



 9.  ท าตนให้เป็นคนร่าเริงแจ่มใส   คนที่ร่าเริงจะมีคนอยากคบค้าสมาคมด้วยมากกว่า
คนที่เจ้าทุกข์หรือเจ้าอารมณ์   แต่บางคนอาจโต้แย้งว่าบุคคลที่มีปัญหาชีวิต   ชีวิตของเขาเต็มไปด้วย
ขวากหนาม    จะให้เขาท าตนร่าเริงได้อย่างไร   ปัญหาของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   
ทุกคนเคยเผชิญปัญหามาแล้ว    และในอนาคตก็จะมีปัญหาให้เผชิญอีก   แต่ละคนต้องพยายามขจัด
ปัญหาของตน   เป็นต้นว่า   ถ้ามีแม่ท่ีจู้จี้ขี้บ่น   หรือเวลาแม่บ่นอย่าโต้ตอบ   เพราะจะท าให้
เหตุการณ์ลุกลามหนักข้ึน   หรือถ้ามีรายได้น้อยก็ควรประหยัดและแสวงหารายได้พิเศษ   เพราะจะ
ท าให้เหตุการณ์ลุกลามหนักข้ึน  หรือถ้ามีรายได้น้อยก็ควรประหยัดและแสวงหารายได้พิเศษ   มี
ก าลังใจและความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเศรษฐกิจของตน   เมื่อมีหลักยึดและมีโครงการในชีวิตจะมอง
โลกสดใสขึ้น    จิตใจชื่นบาน  การแสดงความร่าเริงจะปรากฎออกมาเอง 
 10.   มีอารมณ์ขัน   พิจารณาตนเอง   ผู้อื่นและสภาพการณ์ต่าง ๆ  ในแง่ขบขันเสีย
บ้างไม่ท าตนเป็นคนเครียดอยู่ตลอดเวลา   แต่ต้องระวังว่าการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ขันของเราจะต้อง
ไม่กระทบกระเทือนจิตใจบุคคลอื่น  คือไม่ใช่ท าให้ลักษณะเย้ยหยันผู้อ่ืน   หรือท าให้เขาอับอาย 
 11.   หลีกเลี่ยงการนินทาผู้อ่ืน    เมื่อบุคคลอ่ืนท าสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยหรือน่าต าหนิอย่า
วิจารณ์เขาลับหลัง   ควรจะพูดให้เขาฟังต่อหน้า   ถ้าเขายินดีรับฟังค าวิจารณ์จากเรา    และวิจารณ์
เฉพาะการกระท าส่วนที่เราไม่เห็นด้วยเท่านั้น   ไม่ใช่ในลักษณะว่าเขาเป็นคนไม่มีอะไรดีเลย   และให้
ข้อเสนอแนะแก่เขา   ระวังอย่าให้เขาเกิดความรู้สึกต่ าต้อย   และท้อแท้จากข้อวิจารณ์นั้น 
 12.  หลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยา   ความอิจฉาคือ ความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นเมื่อคน
หนึ่งคนใดมีบางอย่างดีกว่าหรือเหนือกว่าตน   ส่วนความริษยาเป็นความไม่ม่ันคงทางจิตใจที่เกิดขึ้น
เนื่องจากรู้สึกว่ามีคนแย่งความรักหรือ  ความชื่นชมไปจากตน   และมีความมุ่งร้ายบุคคลนั้นด้วย 
ความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์ที่เป็นผลเสียแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน    ซึ่งควรขจัดอารมณ์นี้ออกไปบาง
คนอาจโต้แย้งว่าจะหลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยาได้อย่างไร   ในเมื่อมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์   ใน
บางครั้งเราอาจอิจฉาเพ่ือนหรือบุคคลแวดล้อมที่ประสบความส าเร็จและมีสิ่งที่เหนือกว่าเรา   ซึ่งมี
วิธีแก้ไข  ดังนี้ 
  12.1   พยายามส ารวจว่าเรามีสิ่งใดดีบ้าง    ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นคงทางด้าน
จิตใจ   ความอิจฉาริษยาจะได้ลดน้อยลงหรือหมดไป    และจะสามารถชื่นชมผู้อื่นได้บ้างเนื่องจาก
เกิดความมั่นคง   ว่าเราก็มีดีไม่ใช่ด้อยไปกว่าเขาทุกด้าน 
  12.2   ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนที่เด่นหรือมีความสามารถ  เช่น  ชมรมของเราอาจ
ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือชมรม   การแบ่งหน้าที่กันตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดผลงานร่วมกัน    ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีความเด่น  
เนื่องจากหน้าตาดี   ฐานะดี   หรือมีคุณวุฒิสูง    แต่คนในกลุ่มก็จะไม่รู้สึกอิจฉาริษยาเพราะงาน
ส าเร็จได้เพราะความร่วมมือของทุกคน    แต่ละคนจึงต้องช่วยกันส่งเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจ
ให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนโดยการแสดงความชื่นชมยกย่อง   และชี้ให้เห็นข้อดีให้ตัวของเขาเอง   เพ่ือให้
เขาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนดีมีประโยชน์ของตนเอง 

13. หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปมด้อยของผู้อ่ืน จงพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปมด้อย 
ของผู้อ่ืน    เพราะย่อมไม่มีใครในโลกมีความดีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่าง    แต่ละคนย่อมมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียทั้งสิ้น   มนุษย์ทุกคนต่างไม่ต้องการรับค าต าหนิจากผู้อ่ืน   โดยเฉพาะเป็นการต าหนิในสิ่งที่
เป็นปมด้อยของเขาเช่น   อ้วนไป   ผอมไป   เสียงแหบ   รูปร่างเก้งก้าง   ตาโปน   ผมหยิกไม่เป็น
ระเบียบ  หรือแม้ว่าความบกพร่องล่าช้า   ในการเรียนรู้ของเขา   ควรพูดถึงแต่จุดดีของเขาหากจะพูด



ถึงปมด้อยของเขาในบางครั้งเพ่ือให้ข้อคิดและเตือนสติเขานั้นควรพูดด้วยความจริงใจ และมีความหวัง
ดีต่อผู้อื่นนั้นอย่างแท้จริง 
 มนุษยสัมพันธ์   จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในวงสังคม   
โดยเฉพาะผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรือเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจะเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ    โดยใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเครื่องมือยังประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติภารกิจและ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   วธิีการปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์จึง
เป็นแนวทางท่ีนักประชาสัมพันธ์พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน   เพ่ือความส าเร็จในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
ใหแ้ก่ตนเองและเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
 
อ้างอิง :  รวิวงศ์   ศรีทองรุ่ง.2539.การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ: สถาบัน
ราชภัฎเพชรบุร.ี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


