
การพฒันาบุคลกิภาพ 
 

                                                                    โดย  ดร.สันทดั ศะศิวณิช 

๑. สาระส าคญัของบุคลิกภาพ         
๑. ๑.   ความหมายของบุคลกิภาพ 

  บุคลกิภาพ(๑)(Personality)(๒) หมายถึง “สภาพทางกายและสภาพทางจิตของ 
แต่ละคน   ทีป่รากฏออกมาเป็นภาพรวมให้ผู้อืน่รู้  เห็น  และเข้าใจถึงความเป็นบุคคล ในภาวะ 

และสถานการณ์ปกติ ของผู้น้ัน”   

บุคลิกภาพมีความหมายครอบคลุมคุณสมบติัทุกดา้น ของแต่ละบุคคล    ตงัแต่ 
รูปลกัษณ์ทางกาย ทีเห็นไดด้ว้ยตา  กบั ความรู้ ความคิด ทศันคติ รสนิยม  จิตสาํนึก และอารมณ์ 

ตลอดจนอุปนิสัย ซึงเป็นคุณสมบติัภายในจิตและสมอง   รวมไปถึงมรรยาท ทีปรากฏออกมา

โดยกิริยา และวาจาของผูน้นั  ซึงจะทาํใหผู้อื้นรู้ไดว้า่ผูน้นัมีคุณสมบติัดีหรือดอ้ยเพียงใด   
บุคลิกภาพจะมีผลใหบุ้คคลทีพบเห็น เกิดความรู้สึก รักหรือเกลยีด  ชอบหรือชัง   

คบหรือไม่คบ  เช่ือหรือไม่เช่ือ ต่อผู้น้ัน ได้ภายในเวลาเพยีง  ๔  วนิาท ี และไม่นานเกิน  ๕  นาที 
  บุคลกิภาพ แบ่งเป็น  ๒  ส่วน คือ คุณสมบัติภายนอก ไดแ้ก่  รูปลกัษณ์ทางกาย  
ทีปรากฏใหผู้อื้นเห็นไดด้ว้ยตา  และคุณสมบัติภายใน ทีจะปรากฏออกมาผา่นกิริยาและวาจา  

บุคลิกภาพแบ่งออกไดเ้ป็น  ๔  องคป์ระกอบ  คือ 
-    รูปลกัษณ์ทางกาย ซึงปรากฏออกมาใหค้นเห็นไดจ้ากรูปโฉมและการแต่งกาย 
-    ความรู้  ความคดิ  สตปัิญญา อนัเป็นคุณสมบติัของสมอง  
-    ความสามารถในการควบคุมอารมณ์      และ 
-    มรรยาท 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (๑)      บุคลกิ =  ผูเ้ป็นบุคคล,   ภาพ = ภาวะ หรือสภาพ   เมือสมาส  ๒  คาํนี  เป็น บุคลกิภาพ 

           ความหมาย  คือ  สภาพของบุคคล 
 (๒)    Personality  มาจากรากศพัทภ์าษากรีซ  Persona  ซึงแปลวา่ หน้ากาก ทีใชใ้นการแสดง 
           ละคร  ทีแต่งหนา้ตามลกัษณะของบุคคลทีตนแสดง   เปรียบไดก้บั หัวโขนของไทย   
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บุคลกิภาพ กค็อื คุณสมบัติโดยรวม ทุกด้าน ของแต่ละบุคคล   ผู้ใดมคุีณสมบัติด ี

พร้อมทุกด้าน   ผู้น้ันกค็อื ผู้มบุีคลกิภาพดี   
  มนุษยมี์บุคลิกภาพติดตวัมาตงัแต่เกิด  แต่มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนั ทีติดตวัถาวร   

บุคลิกภาพส่วนใหญ่พฒันาขึนในภายหลงั ดว้ยการเพิมคุณสมบติัต่าง ๆ  เพือปรับตนเอง ใหมี้

คุณสมบติัสอดคลอ้งเหมาะสม เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในสังคมของตนได ้ 
  บุคลิกภาพของมนุษย ์เกิดขึนมาจากปัจจยั  ๓  ประการ คือ 

-     ปัจจัยทางชีววทิยา  ซึงเป็นปัจจยัทีก่อใหเ้กิดการพฒันาการทางร่างกาย  

-     ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา  เช่น ความรู้สึกสงบสุข  มีสาํนึกทีมนัคงในจิตใจ 
      ของตน ทีเกิดขึนมาจาก ความรัก  ความอบอุ่น  ทีไดรั้บจากบุคคลรอบขา้ง 
      แต่กอ็าจเกิดความเครียด   ความวติกกงัวล  ซึงเป็นผลมาจากสิงแวดลอ้ม 
      ปัจจัยทางเศรษฐกจิ  สังคม  และวฒันธรรม  เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจและ 

สภาพแวดลอ้ม ของตน   

 

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพของแต่ละคนมาตลอด  ตงัแต่เริมมีชีวติ 

 

บุคลกิภาพ พฒันาขึนมาจากตวักาํหนด  ๔  ประการ  คือ 
  (๑)     ตัวก าหนดทางด้านชีววทิยา    พนัธุกรรมมีส่วนอยา่งสาํคญัในการถ่ายทอด   

คุณสมบติัทงัในทางกายและทางจิตผา่นจีน(Gene)และโครโมโซม (Chromosome)    ถึงอยา่งไร 

บุคลิกภาพส่วนใหญ่กจ็ะพฒันาขึนมาหลงักาํเนิด 
  (๒)  ตัวก าหนดทางด้านการเป็นสมาชิกของสังคมและองค์การ เช่น การเป็น

สมาชิกของครอบครัว วงศต์ระกลู  และองคก์าร ทีตนสังกดั  ซึงจะมีการลอกเลียนแบบ ในเรือง

ค่านิยม ทศันคติ และความเชือทีไดป้ลูกฝังไวใ้นจิตสาํนึกต่อ ๆ กนัมา  
  (๓)     ตัวก าหนดทางด้านวฒันธรรม   วฒันธรรม เป็นตวักาํหนดทีสาํคญัสาํหรับ

บุคลิกภาพ  บุคคลทีผกูพนัอยูก่บัเชือชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของวฒันธรรมทีต่างกนั   
  (๔)   ตัวก าหนดทางด้านสถานการณ์   สถานการณ์มกัจะผนัแปรไม่แน่นอน  แต่

ถา้บุคคลใดตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ ทีเกิดขึนซาํแลว้ซาํอีก   ผูน้นักจ็าํเป็นตอ้งปรับตนเอง ให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีตอ้งเผชิญอยูเ่ป็นประจาํ  
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  สมองมนุษยพ์ฒันาเป็นขนัตอน สมองเริมเกิดเมือเป็นทารกในครรภม์ารดา มีอายุ

เพียง  ๔  เดือน  และเริมเกบ็ขอ้มูลมาเรือย   สมองโตเตม็ทีเมืออายปุระมาณ  ๒ ขวบครึง  หรือ

มากทีสุดกไ็ม่เกิน ๓ ขวบ   หากเซลลส์มองเสือมสลาย  ร่างกายจะไม่สามารถสร้างเซลใหม่ขึน

ทดแทนได ้   
สมองจะพฒันาดว้ยการเพิมขอ้มูลและสมรรถนะในการใชค้วามสามารถของ 

สมอง โดยมีระบบประสาทเป็นฐานของสมรรถนะ  ถา้สมองและระบบประสาทไดรั้บการทาํนุ 
บาํรุงและพฒันาฝึกฝนมาดี  คุณภาพของจิตกจ็ะดีขึนไปไดเ้รือย ๆ  ไม่มีใครรู้วา่สมรรถนะสูงสุด

ของจิตและสมองอยูที่ไหน   มีผูก้ล่าววา่ สมองมนุษยมี์สมรรถนะสูงกวา่คอมพิวเตอร์ทีเร็วทีสุด

ในยคุปัจจุบนัถึง ๔,๐๐๐ เท่า  แต่มีการใชส้มรรถนะของสมอง โดยเฉลีย เพียงไม่เกิน ๗  %  ของ

สมรรถนะนนั 
  การศึกษาเรียนรู้ (Educations) และการอบรม เป็นการพฒันาจิตและสมอง ทีทาํ

ทาํไดต้ลอดชีวติ   ฉะนนั ความรู้จึงเป็นสิงทีเพิมเติมใหแ้ก่จิตและสมองไดต้ลอดเวลา 
พฒันาการของชีวติมนุษย์  แปรเปลียนไปตามลาํดบั ดงันี 

                         (๑)     การได้เรียนรู้ (Educations)   การอบรมบ่มนิสัย  และน ามาปฏบิัต ิ

                                   จนเกดิประสบการณ์  เป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการด าเนินชีวติ 

 (๒)    ประสบการณ์ (Experiences) ทีดีในชีวติ  จะเพิมคุณค่าของบุคคล 

 (๓)     คุณค่า (Value) ของบุคคล ทีไดม้าจากประสบการณ์  จะมีผลใหผู้น้นัมี 

  คุณสมบัติ และทศันคติ (Attitudes) ทีด่ี   แลว้รู้จกัวางตนและแสดงท่าที 
  ต่อผูอื้นอยา่ง  เหมาะสม   ทาํใหบุ้คคลนนัเป็นผู้มมีรรยาท (Etiquette) 

   และมสีมบัติผู้ดี   มอีธัยาศัย  รู้จักวางตน 
ถา้ใครไดพ้ฒันาตนเองใหมี้คุณสมบติัดีเพียบพร้อม  กจ็ะมีผลใหผู้น้นัเป็นผู้มี 

บุคลกิภาพด ี มเีสน่ห์และมอี านาจ 
ถา้สภาพจิตและสภาพกาย มี ววิฒันาการ (Evolution) ไปตามธรรมชาติ ปฏิบติั 

ตนใหส้อดคล้องกบัสิงแวดลอ้ม เพียงเพือความอยูร่อดของตน   ผูน้นักจ็ะมีคุณสมบติัจาํกดัอยู่

ภายใตค้วามจาํเป็น   แต่ถา้ไดรั้บการศึกษา   การอบรมบ่มนิสัย   ในสภาพแวดลอ้มทีดี    และมี

ประสบการณ์แห่งชีวติในแนวทางทีดีงาม   สังคมกจ็ะมีทรัพยากรมนุษยที์มีคุณค่า รู้จกัมองโลก 
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ดว้ยทศันคติทีดี  มีเจตนาจะปรับตนใหเ้ป็นทีชืนชอบของคนรอบขา้ง  บุคลิกภาพของผูน้นักจ็ะดี

ยงิขึน   บุคลิกภาพ ทีเกิดขึนในลกัษณะนี เป็นผลมาจาก พฒันาการ  (Development)    
“เมาคลี” ลูกหมาป่า มีชีวติอยูก่บัฝงูหมาป่ามาตลอด   บุคลิกภาพของ “เมาคลี”   

เกิดจากววิฒันาการเพือ่ความอยู่รอดในสภาพแวดลอ้มในป่า ทีตนอยูอ่าศยั      แต่เมือ “เมาคลี”  
ไดเ้ขา้มาอยูร่่วมในสังคมมนุษย ์ ยอ่มจะใชชี้วติเหมือนเมือยงัอยูก่บัฝงูหมาป่าไม่ได ้   “เมาคลี”  
จึงจาํเป็นตอ้งปรับตวั  พฒันาตนเองให้มบุีคลกิภาพ ทีสอดคลอ้งเขา้ไดก้บัความเป็นอยูร่่วมกบั

บุคคลอืนในสังคมมนุษยใ์นบา้นเมืองได ้
การพฒันาบุคลกิภาพ กค็ือ การปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองให้ดียิง่ขึน้  ซ่ึงจะมี

ผลให้ผู้น้ันกลายเป็นผู้มคุีณภาพสูงขึน้ไปได้เร่ือย ๆ 

  แต่ถา้ผูใ้ดดาํรงสถานะ  ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน   หรือประกอบวชิาชีพใด ทีตอ้งมี

คุณสมบติัพิเศษ ผูน้นักจ็าํเป็นตอ้งพฒันาคุณสมบติัพิเศษเหล่านนัเพิมขึน เพือใหส้ามารถ

ปฏิบติัการในตาํแหน่งหนา้ทีของตนได ้ การพฒันาเพือใหมี้คุณสมบติัพิเศษเช่นนีไม่ไดท้าํเพือ

เป็นการพฒันา บุคลกิภาพ (Personality)  เท่านนั    แต่เป็นการพฒันาเพือใหมี้บุคลกิลกัษณะ 

(Character)  ซึงเป็นคุณลกัษณะพิเศษ สาํหรับผูด้าํรงสถานะนนั  ทงัยงัจะเป็นการสะทอ้นให้

ผูอื้นไดรู้้ถึงบุคลิกลกัษณะ (Character) ขององคก์าร ทีผูน้นัสังกดัดว้ย 
ผูน้าํ  นกับริหาร   ผูป้ระกอบวชิาชีพ  หรือนกัธุรกิจ    แมจ้ะไดพ้ฒันาบุคลกิภาพ  

(Personality)  ของตนมาอยา่งดีแลว้   กย็งัจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเอง ใหมี้คุณลกัษณะทีดียงิขึน 
เป็นพิเศษ  เพือใหมี้ บุคลกิลกัษณะ (Character)  จาํเพาะใหเ้หมาะสมแก่สถานะของการเป็น

ผูน้าํและการเป็นนกับริหารของตน 
  บุคลิกภาพเป็นสิงทีพฒันาได ้ แต่จะตอ้งพฒันาบุคลิกภาพของตนดว้ยตนเอง    

ผูอื้นอาจจะช่วยไดเ้พียงใหก้ารชีนาํ   แนะวธีิการ   และใหข้อ้มูลทีสมควรเท่านนั  
  ผูที้ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพใหดี้ไดถึ้งระดบั จะเป็นผูมี้ทงัเสน่ห์และอาํนาจในตนเอง

อยา่งเป็นธรรมชาติ  แลว้ยงัจะเป็นทีนิยมชมชอบ เคารพรักใคร่ ของคนทวัไปดว้ย 
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๑. ๒.   องค์ประกอบของบุคลกิภาพ 
  บุคลิกภาพ แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ส่วน คือ บุคลกิภาพภายนอก และบุคลกิภาพ

ภายใน  ซึง ทงัหมดอาจแบ่งออกไดเ้ป็น  ๔  องคป์ระกอบหลกั  คือ 
๑. ๒. ๑.   รูปลกัษณ์ทางกาย    
                รูปลกัษณ์ทางกาย จะมีผล ต่อความรู้สึกของผูที้ไดพ้บเห็น ทงัในทาง 

บวกและในทางลบ  ภายในเวลาเพียง  ๔  วนิาที  วา่ จะรักหรือเกลียด   ชอบหรือชงั  คบหรือไม่

คบ  เชือหรือไม่เชือ โดยการประเมินจากรูปลกัษณ์ทางกาย  ทีไดเ้ห็นเมือแรกพบ  แต่เมือสมอง

ส่วนหนา้ (New brain) เขา้มาพิจารณา โดยนาํคุณสมบติัอืน ๆ มาเป็นขอ้มูลเพิมขึน   โดยจะใช้

เวลาไม่นานเกิน  ๕ นาที  ใน การตดัสินใจ เช่นนนั 
  ๑. ๒. ๒    ภูมรู้ิ-สติปัญญา      
                     ภูมิรู้และสติปัญญา ทีเป็นคุณสมบติัภายในจิตและสมองของมนุษย ์ 
ซึงหมายรวมไปถึงความรู้  ความคิด  สติปัญญา  ทศันคติ  รสนิยม  จิตสาํนึก  และอุปนิสัย  ของ

แต่ละคน  ซึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของบุคคลทีมีสถานะ และใชว้ชิาชีพ  ทีจะตอ้งใชส้มอง   

มนุษยส์ามารถพฒันาเพิมเติมคุณสมบติัขอ้นีไดต้ลอดเวลา  ไม่มีทีสินสุด    จากการศึกษา พบวา่ 
สมองของมนุษยมี์สมรรถนะสูงกวา่คอมพิวเตอร์ทีเร็วทีสุดในยคุนีถึง ๔,๐๐๐  เท่า  แต่มนุษย ์
ใชค้วามสามารถของสมองจาํกดัเพียง  ๗ % เท่านนั   
  บุคลิกภาพองคป์ระกอบนี แมจ้ะมีคุณภาพสูง  กจ็ะไม่ปรากฏใหผู้อื้นรู้เห็นได ้
ถา้ไม่ไดสื้อคุณสมบติันนัใหป้รากฏออกมา    ผูที้มีภูมิรู้ สติปัญญา สูงอยูแ่ลว้   ถา้ไดพ้ฒันาศิลป์ 
และความสามารถในการสือสารใหดี้ยงิขึนดว้ย  บุคลิกภาพองคป์ระกอบนีจะเด่นขึนมาทนัที 
  การพฒันาบุคลิกภาพองคป์ระกอบนี  จึงควรพฒันาศิลป์และความสามารถใน 
การสือความหมาย พร้อมกนัไปดว้ย  คือ  ตอ้งพดูใหเ้ป็น  รู้วธีิถ่ายทอดความรู้ใหผู้อื้นเขา้ใจได ้

      

  ๑. ๒. ๓   ความสามารถในการควบคุมอารมณ์    
                  อารมณ์เป็นสิงทีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งมาก     

ผูค้วบคุมอารมณ์ได ้จะประสพความสาํเร็จในการดาํเนินชีวติ   ยงิถา้มีความสามารถในการสร้าง

อารมณ์ทีดีใหแ้ก่บุคคลรอบขา้งได ้ ผูน้นัจะกลายเป็นผูมี้เสน่ห์  เป็นทีนิยมชมชอบของคนทวัไป   

ทุกคนจึงตอ้งรู้จกัปรับอารมณ์ของตนเองใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศต่าง ๆ  ไดต้ามสมควร     
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           ๑. ๒. ๔    การมมีรรยาท 

                             มรรยาทเป็นเรืองสาํคญัมาก  เพราะมรรยาทเป็นกฎ กติกา ของสังคม  
รองลงมาจากกฎหมาย    กฎหมายมีบทลงโทษ  คนจึงไม่กลา้ฝ่าฝืน  เพราะกลวัถูกลงโทษ     แต่

มรรยาทไม่มีบทลงโทษ  จึงปรากฏมีคนฝ่าฝืนละเลยมรรยาทกนัทวัไป (อาจฝ่าฝืนโดยไม่รู้กไ็ด)้   
แต่ถา้ใครละเลยมรรยาทจนถึงทีสุด  อาจถูกสังคมลงโทษ  โดยคนส่วนใหญ่ของ 

สังคมเขาเลิกคบ    กถื็อไดว้า่ถูกสังคมลงโทษอยา่งสาหสัแลว้ 

 

  ๑. ๓.  บุคลกิภาพมีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกนัของบุคคลในสังคม 
   มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีวสัิยเกาะกลุ่มอยูร่่วมกนั ซึงก่อใหเ้กิดผลดี  ทงัในเรือง

ของความปลอดภยั และความสะดวกสบาย จากการพึงพาอาศยักนั    
   แต่มนุษยท์าํทุกสิงทุกอยา่งเพือตนเองและผูเ้ป็นเชือสายพืชพนัธุ์ของตน  แมเ้มือ

เขา้มาอยูใ่นสังคม ไดพ้ึงพาอาศยักนั  แต่กย็งัมุ่งแสวงประโยชนใ์หต้นเอง    จนอาจเกิดความ

ขดักนัในเรืองต่าง ๆ ได ้  ทุกคนจึงตอ้งอยูร่่วมกนั  โดยการไม่ล่วงลาํสิทธิของใคร   ถา้ตอ้งการ

ไดสิ้งใดจากใคร  กจ็ะตอ้งขอ  หรือมีสิงทีฝ่ายนนัตอ้งการ ไปแลกเปลียน   ในลกัษณะเป็นการ

ต่างตอบแทนกนั (Reciprocity)   จึงไดเ้กิด กฎ กติกา และมารยาท เพือใหอ้ยูร่่วมกนัไดโ้ดยสันติ 
  มนุษยมี์ธรรมชาติในการแบ่งชนั แบ่งระดบั  แยกตวัเองออกจากสามญัชน ทีเป็น

คนส่วนใหญ่  แมไ้ดมี้การรณรงคก์นัมาตลอด เช่น  สมยัทีพระพุทธเจา้ทรงพยายามลบลา้งระบบ

การแบ่งชนัวรรณะ  กย็งัทาํไม่สาํเร็จ    การแบ่งชนชนั และมีการดูถูกกนัอยูต่่อไปไม่รู้จบ 
  บุคลิกภาพของบุคคลทาํใหม้นุษยเ์กิดการประเมินชนชนักนัไดใ้นทนัที   ตงัแต่ 
แรกเห็น    ตวัอยา่ง เช่น  เมือเดินสวนกนัในทางแคบกบัคนทีตนไม่เคยรู้จกั   จะตอ้งมีการหลีก

ทางใหก้นั  แต่เบืองลึกแลว้  อาจหลีกดว้ยความรู้สึกเคารพและยอมรับนบัถือกนั   หรืออาจหลีก

กนั เพราะความรังเกียจ     และบางคราวอาจหลบหลีกกนัดว้ยความกลวั    ถา้ไดส้ังเกต เราอาจจะ

ไดเ้ห็นความต่างกนัไดช้ดั  เช่น 
- เดินสวนทางในทางแคบ ชายจะหยดุหรือเดินแอบชิดซา้ยขา้งทาง   ใหห้ญิง 

ไดเ้ดินผา่นไปก่อน   เดก็กป็ฏิบติัต่อผูใ้หญ่เช่นเดียวกนั  แสดงวา่มีมรรยาท 
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  -     แต่เมือสวนทางกบัผูป่้วยดว้ยโรคร้ายหรือขอทานทีอยูใ่นสภาพสกปรก รุงรัง   
                              อาจหลบหลีกดว้ยความรังเกียจ  จะหลีกทางไหนกไ็ด ้ ขอแต่ใหห่้างเขา้ไว ้

 

  -     เมือสวนทางกบัคนถืออาวธุ ทีไม่รู้จกั   อาจตอ้งหลีกใหไ้กลดว้ยความหวาด 
                               ระแวง  เพือความปลอดภยั  อาจจะถอยหลงัหนีกไ็ด ้  ถา้เห็นวา่เป็นการเสียง 
                               ทีจะเดินสวนทางไป 

 

ตวัอยา่งขา้งตน้สะทอ้นใหรู้้ถึงความรู้สึกของคนทวัไป  ทีมกัจะประเมินบุคคล 
จากรูปลกัษณ์ทางกายทีปรากฏใหเ้ห็นเมือแรกพบ  โดยยงัไม่ไดรู้้ถึงคุณสมบติัอืนของผูน้นั  แม ้  
บุคลิกภาพมีอยูถึ่ง  ๔  องคป์ระกอบ   แต่องคป์ระกอบแรกจะมีผลต่อคนทวัไป ทีจะทาํใหเ้กิด

ความรู้สึกทงัในทางดีหรือในทางร้าย ไดเ้ร็วทีสุด 
  บุคลิกภาพ ไม่ไดห้มายความเฉพาะรูปลกัษณ์ทางกายเพียงดา้นเดียว   คนไม่สวย

ไม่หล่อกมี็บุคลิกภาพดีได ้ ในเมือทุกคนต่างคนต่างกมี็รูปลกัษณ์จาํเพาะของตนเอง ทีไม่เหมือน

ใคร   ทุกคนสามารถพฒันาบุคลิกภาพทางกายใหดี้ยงิขึนไดเ้สมอ  ถา้ปรับโฉมเป็น  แต่งกายเป็น

และไดพ้ฒันาบุคลิกภาพของตน   ใหดี้พร้อมทุกองคป์ระกอบ 
  ปรากฏอยูเ่สมอวา่  คนทีไปเขา้สอบสัมภาษณ์  ในการสมคัรเขา้ทาํงาน  คนทีไม่

ไม่สวย  ไม่หล่อ  ไดง้านมากมาย   ในขณะทีคนสวยทีสุด หล่อทีสุดไม่ไดง้าน   

จอร์จ ชิน (George Shinn) ไดอ้า้งไวใ้นหนงัสือ  Leadership Development  

ของเขา วา่  สมาคมการจัดการในสหรัฐอเมริกา   ไดท้าํการศึกษาผูที้ถูกไล่ออกจากงาน จาํนวน  

๔,๐๐๐  ราย  จาก  ๗๖  บริษทั  รายงานผลวา่  ๙๐ %  ถูกใหอ้อกจากงาน ดว้ยสาเหตุเนืองมาจาก

บุคลิกภาพ  และไดอ้า้งดว้ยวา่ มีมหาวทิยาลยัชนันาํแห่งหนึงในสหรัฐอเมริการ่วมกบั  Y.M.C.A.  
ไดท้าํการวจิยั  แลว้ไดผ้ลสรุปวา่ มีลูกจา้งเพียง  ๑๕ %  เท่านนั  ทีถูกใหอ้อกจากงาน เพราะขาด

ทกัษะในการทาํงาน  แต่อีก  ๘๕ %   ตอ้งถูกใหอ้อกจากงานเพราะเหตุทีเกียวเนืองกบับุคลิกภาพ 

 

 ๑. ๔.     บุคลกิภาพกบัมนุษย์สัมพนัธ์ 

               ปัจจุบนั สังคมไดใ้หค้วามสาํคญัต่อเรืองของมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human relation)  

เพิมขึน   แมเ้มือมีการปฏิวติัอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution)     ทีมีการใชเ้ครืองจกัร 
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ในการผลิตทางอุตสาหกรรม   ในยคุนนั  ผูบ้ริหารมองกนัวา่  ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นเพียงแรงงาน

กรรมกร  ทีมีค่าไม่ต่างจากเครืองจกัรกลเท่าใดนกั   แต่ในปัจจุบนัไดพ้บวา่ มนุษยเ์ป็นทรัพยากร

ทีมีค่ายงิกวา่ทรัพยากรอืนใดอยา่งจะเปรียบกนัไม่ไดเ้ลย  
แต่ในขณะเดียวกนักพ็บว่ามนุษยเ์ป็นทรัพยากรทีใชย้ากทีสุด  จดัการไดย้ากทีสุด   

มีความซบัซอ้นมากทีสุด  เมือไดมี้การศึกษาเรืองทรัพยากรมนุษยม์ากขึน  จึงไดเ้กิดความเคารพ

ในทรัพยากรมนุษยม์ากขึนดว้ย  การบริหารบุคลากร  (Personnel management) ในองคก์าร 
ทีกา้วหนา้    จึงไดเ้ปลียนมาถือหลกั การบริหารคน (People management)  เป็นสาํคญัแลว้ 
        การบริหารบุคลากร  เป็นเรืองของการใชท้รัพยากรมนุษย ์ในระบบการบริหาร 
 ทีเคยถือกนัวา่ แรงงานมนุษย ์เป็นทรัพยากรประเภทหนึง  ทีใชแ้รงงานและความสามารถใน

ดา้นต่าง ๆ ในทาํนองเดียวกบัการใชเ้ครืองจกัรกล โดยใช ้กฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั ควบคุมได ้  

แมแ้ต่สาํนึกในการใชแ้รงงานมนุษยใ์นสมยัการปฏิวติัอุตสาหกรรม   กเ็ห็นว่าแรงงานมนุษย ์ 
มีค่าไม่ต่างจากการใชเ้ครืองจกัรกลเท่าใดนกั   

แต่ในปัจจุบนั ไดมี้การปรับเปลียนหลกัในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มาเป็น   

การบริหารคน  โดยคาํนึงถึงธรรมชาติทีแทจ้ริงของมนุษย ์ทีเ่ป็นคน  มีสภาพจิตใจ  มีส านึกใน

ความเป็นคน   ทีต่างจากสัตวโ์ลกทงัหลาย  จึงทาํใหมี้การปรับเปลียนระบบการบริหารทงัปวง

ใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นคน  แลว้ไดบ้งัเกิดผลดีต่อสังคมโลกขึนมาอยา่งมาก 
  บุคลิกภาพทีดีของแต่ละคน เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีในระหวา่ง

บุคลากรขององคก์าร  และยงัเป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีกบับุคคลภายนอก  รวมทงั

ลูกคา้ขององคก์าร    ทงัยงัเป็นเครืองสะทอ้นใหเ้ห็นบุคลิกภาพทีดีขององคก์ารดว้ย 
  มนุษย์สัมพนัธ์  อาจเกิดขึนอยา่งเป็นแบบพธิกีาร (Formal)  เช่น ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งสมาชิกขององคก์าร  เพือนร่วมงานในระบบงาน    หรือการปฏิบติัต่อกนัระหวา่งสมาชิก

ของครอบครัว   และความสัมพนัธ์ทีไม่เป็นแบบพธิกีาร (Informal)  เช่น ไปดูหนงัดว้ยกนั หรือ

เล่นกีฬาดว้ยกนั กต็าม   มนุษยส์ัมพนัธ์ทีเกิดขึนจะมีผลอยา่งไร ขึนอยูก่บับุคลิกภาพของผูป้ฏิบติั 

ทีแสดงออกใหเ้ห็นถึงอธัยาศยัทีแทจ้ริง ดว้ยความเขา้ใจในหลกัการและเหตุผลตามธรรมชาติ

ของการปฏิบติันนั ทุกฝ่ายกจ็ะพึงพอใจและรักษาความสัมพนัธ์กนัต่อไปได ้     
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แต่ถึงแมจ้ะเป็นการปฏิบติัต่อกนัเพือประโยชนใ์ดกต็าม    หากไดแ้สดงออก  
ใหอี้กฝ่ายหนึงเห็นถึงการมีรูปลกัษณ์ทีดี    น่าพึงพอใจ  มีนาํใจ  มีอธัยาศยัและมีมรรยาท     
ผลของการปฏิบติักจ็ะเป็นการสร้างเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์ใหดี้ยงิขึนได ้   แลว้จะมีผลให ้
กิจการทงัหลายทีร่วมกนัปฏิบติั พลอยเจริญยงิขึนไปได ้อีกดว้ย 

 

๒      หลกัในการพฒันาบุคลกิภาพ 

  มนุษยทุ์กคนต่างกมี็บุคลิกภาพ (Personality) ติดตวัมาตงัแต่แรกเกิด บุคลิกภาพ

ของแต่ละคนจะปรับเปลียนอยูเ่สมอ  ซึงอาจจาํแนกขนัตอนของการปรับเปลียนได ้ดงันี 
(๑) การเปลียนแปลงจะเริมจากการปรับสภาพของตนเอง  เพือความอยูร่อด

ปลอดภยัในสภาพชีวติของตนไปตามธรรมชาติ โดยไม่ไดมี้วตัถุประสงค ์
หรือเป้าหมายใดเป็นพิเศษ มีลกัษณะเป็นบุคลิกภาพทีเกิดจากววิฒันาการ 

(Evolution)   
 

(๒) หากไดรั้บการเลียงดู  การศึกษา  การอบรมบ่มนิสัย โดยมีวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย  เพือใหมี้สุขภาพดี  มีความรู้ ความคิดทีดี  และมีคุณธรรม   

การปรับเปลียนตนเองอยา่งมีระบบและมีการหวงัผลเช่นนี  บุคลิกภาพที 
เกิดขึน เป็นผลมาจากพฒันาการ (Development ) 

 

(๓) แมไ้ดพ้ฒันาบุคลกิภาพ (Personality) แลว้ แต่ถา้ผูน้นัไดย้กระดบัขึนมา 
ดาํรงสถานะ  ตาํแหน่งนา้ที และประกอบวชิาชีพ  ทีต่างจากคนทวัไป กย็งั

จาํเป็นตอ้งพฒันาคุณสมบติัในดา้นอืน ๆ  เพิมขึน เพอืใหมี้คุณสมบติัพิเศษ  

ทีเหมาะสมแก่สถานะ ตาํแหน่งหนา้ที และวชิาชีพของตน  การพฒันา

เช่นนี  ไม่เป็นเพียงการพฒันาบุคลกิภาพ  (Personality)  แต่เป็นกาพฒันา

ตนใหมี้บุคลกิลกัษณะ(Character)   ซึงเป็นคุณสมบติัพิเศษเพิมขึนจาก

บุคลิกภาพทีมีอยูแ่ลว้แต่เดิม 
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  บุคลิกภาพควรจะไดรั้บการพฒันา  โดยพิจารณา สถานะ  ตาํแหน่งหนา้ที  และ

วชิาชีพ   กบัอนาคตของตนเอง เป็นสาํคญั    และถา้มีความมุ่งมนัทีจะดาํรงสถานะและตาํแหน่ง

หนา้ที หรือวชิาชีพ  ทีโดดเด่น   กจ็าํเป็นตอ้งพฒันาบุคลิกภาพเป็นพิเศษ  เช่น 
  -  การเป็นผู้น า  ต้องรู้ธรรมชาติของการน า   โดยคาํนึงวา่  ถา้เราตอ้งการใหส้ัตว์

ป่าหรือสัตวเ์ลียงกต็าม ไปสู่จุดหมายปลายทาง  เราจะตอ้งตอ้นมนัไป  แต่เมือจะนาํมนุษยไ์ปสู่

เป้าหมายใด เราจะตอ้งนาํเขาไป  และเขาจะตามเรา   ต่อเมือเขาสมคัรใจเท่านนั  ถา้เขาไม่สมคัร

ใจตาม  จะตอ้นเขากไ็ม่ได ้   เขาจะสมคัรใจตาม กต่็อเมือ่เรามอีะไรดีทีท่ าให้เขารู้สึกเลือ่มใส

ศรัทธาและนิยมชมชอบเรา  เขาอาจจะตามเราด้วยความเช่ือมัน่ในตัวเรา หรือต่องานทีเ่ราเป็น

ผู้น า   ส่ิงทีจ่ะท าให้เขายอมรับนับถือเราได้ดีทีสุ่ด  กค็อื  การทีเ่รามบุีคลกิภาพทีด่ี  

 

-    การเป็นนักบริหาร  ตอ้งเขา้ใจภารกิจของนกับริหาร คือ การสร้างผลงานใหดี้ 
ทีสุด โดยใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีใหคุ้ม้ค่าทีสุด     แลว้เรากพ็บวา่   ไม่มีทรัพยากรใด 
มีค่าเกิน ทรัพยากรมนุษย์  แต่ทรัพยากรมนุษยนี์ใชย้ากทีสุด   เราต้องมบุีคลกิภาพทีด่ีจริง ครบ

ทุกองค์ประกอบ  จึงจะบริหารผู้อืน่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ      

 

  -    เป็นนักธุรกจิ  ในการขายสินคา้หรือขายบริการ  ปัจจุบนั หลกัในการขายได้

เปลียนแปลงไปแลว้   แต่เดิม สินคา้คุณภาพเท่ากนั สินคา้ทีราคาถูกกว่าจะได้ตลาด  และถา้

สินค้าราคาเท่ากนั  สินคา้ทีมีคุณภาพสูงกว่าจะได้ตลาด     แต่ในปัจจุบนั สินคา้แข่งขนักนัได ้
ทงัในดา้นคุณภาพและราคา   เพราะสามารถทาํใหเ้ท่าเทียมกนัได ้ จะขายไดห้รือไม่ไดขึ้นอยูก่บั 

ผูข้าย   ถา้ผู้ขายมบุีคลกิภาพดี   สามารถสร้างความนิยมและศรัทธาเช่ือมัน่ในตัวผู้ขายได้เมือ่ใด  

สินค้าทีเ่สนอขาย กจ็ะเป็นทีย่อมรับไปด้วย 

 

ผูด้าํรงสถานะ  ตาํแหน่งหนา้ที หรือประกอบวชิาชีพใด     เมือมีวชิาความรู้ใน 
วชิาชีพไดม้าตรฐานแลว้   หากไดพ้ฒันาคุณลกัษณะทีเกียวกบับุคลิกภาพองคป์ระกอบอืน ๆ 

เพิมขึน  กจ็ะปรากฏตนในทุกบทบาท และในทุกสถานทีได ้อยา่งสง่างาม 
  ทีสาํคญักคื็อ ทุกคนจะต้องพฒันาบุคลกิภาพของตนด้วยตนเอง  ผู้อืน่จะช่วยได้

แต่เพยีงให้ข้อมูล และช้ีน าในเร่ืองต่าง ๆ  เพือ่ให้สามารถพฒันาได้ถูกต้องเท่าน้ัน  
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 ๒. ๑.     หลกัในการพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย  

    บุคลกิภาพองค์ประกอบแรกนี ้ควรจะไดรั้บการพฒันาและรักษาใหดี้ไวเ้สมอ 

เพือใหมี้รูปลกัษณ์ ทีตอ้งตา ตอ้งใจของคนทวัไป  โดยจะตอ้งพฒันาเป็นลาํดบัไป  ดงันี 
(๑) พฒันาทศันคติเชิงบวกในส่วนทีเกียวกบัรูปลกัษณ์ทางกายของตนเอง                  

ไวก่้อน  เพือใหเ้กิดความรู้สึกมนัใจในตนเอง   ดว้ยการรู้จกั ยอมรับ และ

ภูมิใจในสภาพร่างกายของตน   โดยพิจารณาตนเอง วา่ เราเป็นหนึงเดียว

ในโลก  ไม่มีใครมีรูปลกัษณ์เหมือนเราเลย  แลว้พิจารณาใหรู้้ถึงส่วนเด่น

และส่วนดอ้ยของตนเอง   แลว้พฒันาตนเองใหดี้ขึน    ดว้ยการปรับรูป

โฉมใหส่้วนทีดีเด่นปรากฏ  และปิดบงัส่วน ดอ้ย ไม่ใหป้รากฏออกมา 
 เด่นชดันกั 

(๒)   รักษาสุขภาพและพลานามยัของตนเองใหส้มบูรณ์    
(๓)   เมือหาตนเองไดพ้บแลว้ วา่ มีรูปลกัษณะทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 อยูอ่ยา่งไร  แลว้ปรับโฉม (Grooming) ของตนเองใหดู้ดีทีสุด  จากนนั                                     
                                       จึงใชรู้ปลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นฐานสาํหรับการแต่งกาย(Dressing) 
                                      ใหส้อดคลอ้ง  เสริมใหรู้ปลกัษณ์ของตนดูดียงิขึน  แลว้แต่งกายใหเ้ป็น 
                                      โดยตอ้งเขา้ใจหลกัในการแต่งกายอยา่งแทจ้ริง   

 

๒. ๒.     หลกัการพฒันาภูมรู้ิ สติปัญญา 

   ผูมี้ภูมิรู้และสติปัญญาดี   มีสาํนึกและทศันคติดี  มีอุปนิสัยดี  จะเป็นทีศรัทธา 
เลือมใส  เคารพนบัถือของคนทวัไป  ยงิมีศิลป์และความสามารถในการสือสารทีดีดว้ยแลว้  กจ็ะ

สามารถโนม้นา้วใจผูอื้นใหรั้บฟังความคิดเห็นของตน  และนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จไดด้ว้ย  
  ศิลป์และความสามารถในการสือสารเป็นสิงทีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นพิเศษ 

และตอ้งสาํนึกเสมอวา่ การสือสารทีจะไดผ้ลสมบูรณ์ จะตอ้งสือความหมายผา่นบุคลิกภาพทีดี

ทุกองคป์ระกอบเสมอ 
 
 
 



-  ๑๒  - 
 

สิงทีสมควรจะพฒันาพร้อมกนัไปดว้ย  คือ 
(๑) พฒันาส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม  (M.Q. = Moral Quotient)   
           คุณสมบติันีกาํลงัไดรั้บความสนใจมากทีสุด  สาํหรับคนไทยทีเป็น 
           นกับริหาร  เพียงแต่นึกถึงสาระใน สับปุริสธรรม (ธรรมะของสัตบุรุษ)   
           แลว้นาํมาใชค้วบคุมตนเองได ้กจ็ะบริหารงานไดอ้ยา่งราบรืนเรียบร้อย  
          

           สัปปุริสธรรม  มี  ๗  ประการ   
           *   ธมัมญัญุตา  -   รู้จกัเหตุ วา่  เกิดอะไรขึนมา  เพราะเหตุใด 
           *   อตัถญัญุตา  -   รู้จกัผล  วา่  ถา้ทาํอะไร  แลว้จะบงัเกิดผลอยา่งไร 
           *   อตัตญัญุตา  -   รู้จกัตนเอง วา่ ตนเองมีความสามารถและมีอาํนาจหนา้ที 
                                                               อยา่งไร  ใชอ้าํนาจใหพ้อเหมาะพอควร 
           *   มตัตญัญุตา  -   รู้จกัประมาณการ  วา่  ทาํอะไร  แค่ไหน  จึงจะพอดี 
                                 *   กาลญัญุตา   -   รู้จกักาลเวลา   เมือไรควรทาํหรือไม่ควรทาํ เมือไรควร 

                           เร่งหรือรอ  
           *   ปริสัญญุตา  -    รู้จกัสังคมของตน คือ รู้จกัคนรอบขา้ง  วา่เป็นใคร  มีคุ 
                                                                สมบติัอยา่งไร  มีดีมีดอ้ยอยูอ่ยา่งไร 
           *   ปุคคลปโรปรัญญุตา  -  รู้จกัเลือกคบคน  รู้จกัเลือกใชค้นทีเหมาะสม   
 

(๒)   พฒันาทศันคติทางบวกให้ตนเอง    พยายามฝึกตนเองใหม้องเรืองต่าง ๆ  
ในแง่ดี  โดยเฉพาะเมือมองตนเอง  ตอ้งพิจารณาใหเ้ห็นส่วนดีของตน ทีจะพฒันาในทางทีดี

เพิมขึนไดอี้ก   แลว้จะสามารถสร้างความมนัใจในตนเองไดย้งิขึนไปเรือย ๆ  และพร้อมกนันนั 
กจ็ะตอ้งมองโลกในแง่ดี  แลเห็นลู่ทางทีจะปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัโลกและบุคคลอืนรอบขา้ง 
ไดอ้ยา่งราบรืนเสมอ    
                        (๓)     พฒันาตนเองให้เป็นพหูสูต  คือ พฒันาตนใหเ้ป็นคนรอบรู้ในเรืองต่าง ๆ  

ทุกดา้น เพือจะเขา้สังคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ  ใครพดูเรืองอะไรกส็ามารถสนทนากบัเขาได ้ ดว้ย

ความเขา้ใจ โดยเฉพาะเรากาํลงัอยูใ่นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  ใครมีขอ้มูลข่าวสารมากทีสุดจะสง่า

ในทุกเวที  ใครมีความรู้เพิมพนูขึนตลอดเวลา   ผูน้นัจะกา้วทนัโลก     และถา้อยูใ่นวชิาชีพใด  
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กจ็ะตอ้งรู้เรืองทีเกียวกบัวิชาชีพนนัใหม้ากทีสุด    กระจ่างในทุกแง่มุมของวชิาชีพหรือเรือง 
ทีตนถนดั ไม่ละเลยปล่อยใหค้วามรู้ของตนลา้หลงั  ความกา้วหนา้ทางวชิาการกจ็ะตอ้งดาํเนิน 
อยูต่ลอดเวลาไม่หยดุนิง  ตอ้งติดตามความกา้วหนา้ของโลกใหท้นั และรู้จริง  
                        (๔)     พฒันาศิลป์ในการสนทนา  ผูมี้ศิลป์ในการสนทนา จะเป็นทีนิยมชมชอบ 
ของคนทวัไป  เพราะไม่วา่จะมีการติดต่อเจรจาในวงการใด การสนทนาจะเป็นจุดเริมตน้  ทีจะ 
ทาํใหคู่้สนทนาเกิดความรู้สึกคุน้เคยและเป็นกนัเอง  แลว้จากนนัจึงกา้วหนา้ไปเป็นการเจรจา

ต่อรอง  ทีเป็นกระบวนการสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจทงัหลาย   
                        (๕)     พฒันาความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation)  โดยทวัไป  
ทุกคนมีประสบการในการเจรจาต่อรองและปฏิบติัในชีวติประจาํวนัอยูแ่ลว้  แต่มกัจะลืมสังเกต

วา่ ตนเองไดใ้ชค้วามสามารถในเรืองนีอยูทุ่กวนั   ถา้ไดพ้ฒันาใหรู้้ยทุธศาสตร์ (Strategy)  และ

ยทุธวธีิ (Tactics) ในการเจรจา  อยา่งมีระบบ  และนาํมาใชใ้นทางปฏิบติั ใหไ้ดอ้ยา่งเรียบง่าย

เป็นขนัตอนดว้ยแลว้  จะสามารถเพิมประสิทธิภาพในการเจรจาขึนไดอี้กมาก   
(๖)     การพฒันาคุณสมบัติของนักเจรจาต่อรอง ให้แก่ตนเอง 

           คุณสมบติัของนกัเจรจา  ๘  ประการ  จากทูตสูตร ในพระไตรปิฎก   คือ 
    *   ฟังเป็น  คอื  รู้จกัฟังเมือผูอื้นพดู  อยา่ตงัหนา้ตงัตาพดูอยูฝ่่ายเดียว 

    *   ให้ผู้อืน่ฟังเป็น  คือ รู้วธีิทีจะใหผู้อื้นฟังเรา  เมือเราพดู 

    *   รอบรู้  คือ เป็นผูมี้ความรู้หลากหลาย  (พหูสูต) และรู้อยา่งแทจ้ริง 
           *   จ าแม่น  คือ มีความจาํดี  ยงิถา้จาํเป็นภาพได ้ จะจาํไดย้นืนาน 

    *   รู้กระจ่างในเร่ืองทีเ่จรจา  คือ รู้รายละเอียด และเขา้ใจ ดว้ยเหตุผล 
                                         *   ให้ผู้อืน่รู้กระจ่างได้ด้วย  คือ มีความสามารถในการถ่ายทอด 
                                              ความรู้ทีเรามีอยู ่ใหผู้อื้นรู้และเขา้ใจไดช้ดัเจนดว้ย   

                 *   รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ 

                                         *   ไม่ชวนทะเลาะ  
 
 
 



-  ๑๔  - 
 

 

เรืองนีควรจะไดศึ้กษาธรรมชาติของมนุษย ์ทีมีความสามารถในการรับขอ้มูล 
ข่าวสารเขา้สู่สมองผา่นประสาทตา จากการเห็น ไดถึ้ง  ๘๗ %   รับขอ้มูลผา่นประสาทหูจาก 
การไดย้นิ เพียง  ๙  %  และรับขอ้มูลผา่นประสาทสัมผสัทางกาย ผา่นไปสู่สมองไดจ้าํกดัเพียง 
๔ % (๑)  เท่านนั     ฉะนนั  เมือสือความหมายโดยใชเ้ฉพาะถอ้ยคาํวาจา  จะสามารถสร้างความ

ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บการสือสารนนัไดจ้าํกดัมาก  ประมาณเพียง ๗ % ของสาระทีเราตอ้งการ

ใหเ้ขาเขา้ใจ    ถา้สามารถใชถ้อ้ยคาํทีมีนยัตรงกบัสาระทีจะสือและใชถ้อ้ยคาํทีผูฟั้งเขา้ใจไดง่้าย

โดยใชถ้อ้ยคาํในภาษาของผูฟั้ง    กบัรู้จกัสร้างอารมณ์ของถอ้ยคาํไดด้ว้ย  กจ็ะสามารถสือเพิม

ความเขา้ใจขึนไดอี้ก ถึง  ๓๘ %   และถา้สามารถใชภ้าษากาย (นิรพจน์ภาษา  =  Non-verbal  

language = ภาษากาย)   คือ  ภาษาทีไม่มีถอ้ยคาํ   (ศพัทนี์บญัญติัใหใ้ชว้า่ อวจนภาษา   ซึงฟัง

แลว้  เสียงเป็นภาษาแขกเกินไป ไม่สะดวกต่อลินคนไทย เท่ากบัใชว้า่ นิรพจนภ์าษา)   คือการใช ้
กิริยา ท่าทาง มาประกอบดว้ย   แลว้จะสามารถสือสร้างความเขา้ใจเพิมขึนไดอี้กถึง  ๕๕ %  (๑) 
 ๒.๓.     การพฒันาความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
      เรืองนีกาํลงัมีความสาํคญัและเป็นทีสนใจของคนทงัโลก  E.Q. (Emotional 
Quotient) นี  ไทยบญัญติัศพัท ์วา่ อจัฉริยภาพทางอารมณ์       ขอใชค้าํง่าย ๆ วา่  ความสามารถ 
ในการควบคุมอารมณ์  ซึงเป็นทีเขา้ใจกนัทวัไปอยูแ่ลว้  คนทีมี  I.Q. ดีเพียงใด  เรียนเก่ง  

สอบแข่งขนัไดเ้หนือผูอื้น  แต่ถา้ผูน้นัไม่ไดพ้ฒันา  E.Q. ใหดี้พอ  กม็กัจะไม่ประสพความสาํเร็จ

ในการประกอบอาชีพการงาน     ทงันี เพราะ การวดั I.Q. ตามวธีิการมาตรฐานนนั  จะไดผ้ล

เทียงตรงไดเ้พียงเมืออายไุม่เกิน  ๑๔ ปี  หลงัจากนนัจะไม่วดั I.Q. กนั  เพราะเมืออายเุกิน  ๑๔ ปี 
จะมีปัจจยัต่าง ๆ เขา้มาเกียวขอ้ง  ทาํใหที้ความฉลาดในเรืองต่าง ๆ เพิมขึน จนวดักนัไม่ได ้
  ถา้เราตอ้งการเพิม  E.Q.  ขอใหส้นใจศึกษาวถีิชีวติแบบไทย  ทีไดป้ลูกฝัง 
หลกัการนพระพุทธศาสนา รวมทงัศาสนาอืน ๆ ไวใ้นวถีิชีวติดว้ยแลว้  เราจะพบวธีิปฏิบติั  
ทีเรียบง่ายและไดผ้ลจริงเสมอ  แมแ้ต่ในทศพิธราชธรรมของกษตัริย ์กมี็ ทมะ คือ การข่มจิค 
และถา้มี ขนัติ ไวถื้อปฏิบติัดว้ยแลว้ กจ็ะประสบความสาํเร็จยงิขึนไดเ้รือย ๆ 
  ผูที้ควบคุมอารมณ์ไดดี้ จะเป็นผูรู้้จกัตนเอง ในทุกงาทุกมุม และมีความเพียร

พยายาม ทีจะเอาชนะตนเอง เพือบรรลุเป้าประสงคใ์นทางดีของตน โดยไม่ตอ้งแข่งขนักบัใคร   
 (๑)     หนงัสือเรือง Body Language  ของ Allen Pease,  1996,  หนา้  (๖) 



-  ๑๕  - 
 
 

เมือไดเ้รียนรู้สังคมของตนใหเ้ขา้ใจอยา่งกระจ่างแลว้  จากนนัจึงปรับตนเองให ้
ดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบับุคคลรอบขา้งใหดี้  ผูมี้บุคลิกภาพองคป์ระกอบนีดี จะเป็นผูมี้มนุษย์

สัมพนัธ์ดีเสมอ    
        แต่บุคลิกภาพองคป์ระกอบนีไม่ไดมี้ความหมายจาํกดัเฉพาะการทีจะตอ้งมี

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เท่านนั  แต่ตอ้งรู้จกัปรับและสร้างอารมณ์ เพือใหมี้อารมณ์

สอดคลอ้ง คลอ้ยไปตามอารมณ์ของบุคคลส่วนใหญ่ในทิศทางทีถูกตอ้ง    โดยไม่ตอ้งฝืนอารมณ์ 

จนสวนทางกบัทศันคติทีถูกตอ้งของตนเอง เพือเอาใจใคร    ทีสาํคญัยงิ กคื็อ การสร้างอารมณ์ 
ทีดีใหแ้ก่ผูร่้วมงาน   ยิง่ถ้าได้สร้างอารมณ์ขนัทีด่ีได้ด้วยแล้ว กจ็ะเป็นประโยชน์มากยิง่ขึน้ไปอกี 
               นอกจากนี ยงันิยมการพฒันา  S.Q. (Social Quotient)  -  อจัฉริยภาพในการเขา้

สังคม  C.Q. ( Creative Quotient) อจัฉริยภาพในการมีความคิดริเริม   และ  A.Q. (Adversity 

Quotient)  -  อจัฉริยภาพในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา    กบั  P.Q. (Playing Quotient) -  
อจัฉริยภาพในการเล่น หรือนนัทนาการ  ประกอบดว้ย 
                       สาํหรับคนไทยแลว้   การพฒันาความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เราทาํได ้
ไม่ยาก  เพียงแต่มองวถีิชีวติแบบไทย ๆ  ทียดึมนัอยูใ่นหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา รวมทงั

ศาสนาอืนดว้ย    เราจะพบวธีิปฏิบติั ทีเรียบง่าย และไดผ้ลจริงเสมอ 
 

   ๒. ๔.    การพฒันาความเข้าใจในเร่ืองมรรยาทให้สามารถปฏบัิติได้ถูกต้อง       

                          การพฒันาใหรู้้ถึงความหมายและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นเรืองสาํคญั  การมี

มรรยาทสามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผูที้เราติดต่อดว้ยไดเ้ป็นอยา่งดี    และยงิไดเ้รียนรู้

การใชม้รรยาทในเชิงจิตวิทยาดว้ยแลว้ จะกลายเป็นเสน่ห์อยา่งลึกซึงของบุคคล  และมีผล

สะทอ้นไปถึงองคก์รทีมีบุคคลเหล่านนัสังกดั  ใหไ้ดรั้บการยอมรับนบัถือและยกยอ่งดว้ย   
ในปัจจุบนั คนไทยไดเ้ปลียนวถีิชีวติ  จากทีเคยใชชี้วติตามธรรมชาติ ในภูมิภาค 

เขตร้อน  บริโภคอาหารทีเกิดขึนในพืนที นุ่งห่มบางเบา เหมาะแก่ภูมิอากาศ  และมีชีวติอยูด่ว้ย

การนงันอนกบัพืนเรือน โดยไดห้นัไปใชชี้วติตามแบบของชาวตะวนัตก  ซึงเป็นวธีิปฏิบติัของ   
คนเมืองหนาว  ทงัในเรืองการกิน การอยู ่   จากทีเคยนงันอนบนพืนเรือนเปลียนมาใชโ้ต๊ะ เกา้อี   
มรรยาททีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติไทยแต่ดงัเดิมไดเ้ปลียนไป  จาํเป็นตอ้งปรับมรรยาทสากลมาใช้

ร่วมกบัมรรยาทไทย 



-  ๑๖  - 
   

ถา้ปฏิบติัดว้ยความไม่เขา้ใจหลกัการและเหตุผลของการใชม้รรยาทใหม่ ๆ  ตาม 
แนวในการใชชี้วติของคนเมืองหนาว  การปฏิบติัอาจไม่มีความหมาย และถา้ละเลยมรรยาทไทย 

ทีไดถื้อปฏิบติักนัมาตลอด ทงั ๆ ทีมรรยาทไทยยงัคงมีคุณค่าสาํหรับวถีิชีวติไทย และยงัคงเป็น

พืนฐานทีแทจ้ริงของสังคมไทยอยู ่ สังคมกจ็ะสับสน  ถา้ไดมี้การทบทวนใหรู้้และเขา้ใจใน

มรรยาทไทยแท ้และไดเ้รียนรู้ แลเขา้ใจในมรรยาทสากล  แลว้ปฏิบติัใหป้ระสานสอดคลอ้ง 
เขา้กนัไดอ้ยา่งแนบเนียน เหมาะสม   จะทาํใหม้รรยาทของคนไทยมีคุณค่าเป็นทียอมรับของ

ชาวโลก มากยงิขึน  
              ทีสาํคญั คือ ผูจ้ะพฒันาบุคลิกภาพใหมี้คุณสมบติัดีพร้อมทุกดา้น ใหเ้ป็นผูมี้เสน่ห์

และอาํนาจได ้  จะตอ้งพฒันาบุคลิกภาพของตนดว้ยตนเอง    โดยเริมจากการมีทศันคติเชิงบวก

ต่อตนเอง    รู้จกัคุณลกัษณะทีมีค่าของตนในดา้นต่าง ๆ  ใหถ่้องแทเ้สียก่อน  แลว้จึงพฒันาให้

คุณลกัษณะทงัปวง ทีดียูแ่ลว้  ใหดี้ยงิขึนไปเรือย ๆ   และถา้ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัในเรือง

เกียวกบัพิธีการต่าง ๆ ไวด้ว้ย   กจ็ะประสพความสาํเร็จในการแสดงบทบาทเมือเขา้สังคมได้

อยา่งสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


