
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

อาจารยณฐวัฒน ลองทอง

สื่อการสอนใชเพื่อประโยชนการศึกษาเทานั้น ความเปนเจาของหรือลิขสิทธิ์เปนของผูนั้น



หัวขอการบรรยาย

บุคลิกภาพคืออะไร1

ลักษณะของบุคลิกภาพภายในท่ีสําคัญ2

3 แนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาบุคลกิภาพภายใน

2



รูปแบบการบรรยาย

1. การบรรยาย

2. การทําแบบประเมินและแบบสํารวจตางๆเพ่ือการรูจักตนเอง

3. คําถามและคําตอบเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน         

(20 นาทีหลังจากการบรรยาย)
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บุคลิกภาพคืออะไร

ความหมายของบุคลกิภาพ

บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลในดานตางๆ ทัง้ภายนอกและ

ภายใน

บุคลิกภาพภายนอก คือ สวนทีม่องเห็นชัดเจน เชน รูปรางหนาตา กิริยามารยาท 

การแตงตัว วิธีพูดจา การนั่ง การยืน

บุคลิกภาพภายใน คือ สวนทีม่องเห็นไดยาก อาจจะตองใชการอนุมาน เชน 

สติปญญาความถนดั อารมณ ความใฝฝน ความปรารถนา คานยิม

ลักษณะตางๆ ของบุคลิกภาพไมอาจแยกออกเปนสวนๆ ไดอยางเด็ดขาด          

ทุกบุคลิกภาพมีความสัมพันธกัน มีผลกระทบตอกันเปนลูกโซ
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บุคลิกภาพคืออะไร

บุคลิกภาพของมนุษยถูกหลอหลอมดวย พันธุกรรมและสิ ่งแวดลอม     

การเรียนรู การปรับตัวที่เปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม

บุคลิกภาพมีทั้งลักษณะที่เปนแบบผิวเผินและเปนนิสัยที่แทจริง บางสวน

ถูกซอนเรน ถูกปดบังทั้งแบบจงใจและไมจงใจ

ที่สําคัญ บุคลิกภาพเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา ตามการเรียนรู

และสิ่งแวดลอม
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ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี

ผูที่มีบคุลกิภาพที่ดคีวรจะเปนผูที่มี

สุขภาพจติที่ดเีปนพื้นฐาน 

มองเห็นสิ่งตางๆ อยางถกูตอง 

ไมตอตานหรือยอมรบัสิง่ตางๆ

โดยไรเหตุผล และเปนคนที่

สามารถปรับตวัไดดี

การมบีุคลกิภาพที่ดีจะเปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวติใน

แงมมุตางๆ ดงัน้ี

 ตนเองมีความสุข

 ความอื่นมคีวามสุข

 ทําประโยชนตอสงัคม
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ปญหาการขาดความสามารถในการปรับตัวหรือการปรับบุคลิกภาพ

เมื่อบคุคลไมสามารถปรับตวัใหสอดคลองกับสภาวการณและบคุคลอื่น   

ที่แวดลอม จะเปนผลใหบุคคลน้ันมีลกัษณะที่ไมเปนผลดตีอตนเองใน 

การดําเนินชีวติ ดงัน้ี

1. เปนคนที่มอีาการเครงเครียด

2. ทําใหมีอาการเจ็บปวยทางกาย จากสาเหตุของความเครยีด

3. หยอนสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต

ดังน้ันเราจงึตองพัฒนาบุคลิกภาพภายในและพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

ไปคูกัน
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บุคลิกภาพภายในที่สําคัญ

 การตระหนักรูในตนเอง (Self Awareness) 

 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)

 การมีวินัยในตนเอง (Self Discipline)

 การตั้งเปาหมาย (Goal Setting)

 การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior)
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การตระหนักรูในตนเอง            

(Self-awareness) 
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การตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) 

การตระหนักรูในตนเอง (Self awareness) เปนความสามารถใน

การคนหารูจักและเขาใจตนเอง เชน รูขอดี ขอเสียของตนเอง รูความ

ตองการ และสิ่งที่ไมตองการของตนเอง ซึ่งจะชวยใหเรารูตัวเองเวลา

เผชิญกับความเครียดหรือสถานการณตาง ๆ

องคประกอบยอยของการตระหนักรูในตนเอง

 ความสามารถรูเทาทันอารมณของตนเอง

 ความสามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนเองได

 ความสามารถประเมินตนเองไดตามความเปนจรงิ

 การรับรูในความสามารถและคุณคาของตนเอง 
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เปดเผย

ฉนั ตาม
การรับรู

ของตนเอง

ฉนั ตาม
การรับรู
ของผูอื่น

ฉนั ตาม
ความเปนจริง

ฉันหลงผดิ

ฉันที่ยังไมมีใครรู

ฉันที่ผูอ่ืน
เขาใจผิด

จุดบอดความ
ลับ

ตางคดิ
ไปเอง

**จากแนวคิดของ

ศ.ดร.ชัยพร วชิชาวธุ

ทําอยางไรใหรูจักตนเอง**



ความเปนจริงของตัวเรา การรับรูของตัวเรา

การรับรูของคนอ่ืน
เก่ียวกับตัวเรา

• เปดปาก พดูคุยถึงความรูสกึ ความคดิเห็น มุมมองของตนเอง

• เปดหู รับฟงคนอื่นเกี่ยวกบัตัวเรา

• เปดตา มองเห็นสิ่งทีเ่กดิขึ้นอยางตรงไปตรงมา ไรอคติ

• เปดใจ ยอมรบัสิง่ทีด่ีและไมดีเพื่อการพฒันาตนเอง

วงกลมแหงการรูจักและเขาใจตนเอง



ความภาคภมูิใจในตนเอง 

(Self Esteem)

13



ความภาคภูมิใจในตนเองคืออะไร

 ความรูสึก ความเชื่อที่บุคคลมีตอตนเองวาตนเองมีคุณคา     

มีความสามารถ มีระดับจากต่ําไปสูง
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ลักษณะของคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง

 พยายามและเรียนรูกับส่ิงใหมๆ 

 พยายามทําและเรียนรูส่ิงที่ยากและทาทาย

 ชื่นชมและยินดีกับงานที่ทําไดสําเร็จ

 เปดเผยตนเอง

 รูจักการใหและสนุกสนานกับการอยูรวมกับคนอ่ืน

 เชือ่ในความสามารถและศกัยภาพตนเอง

 ยืดหยุน เปล่ียนแปลงและยอมรับความคิดเห็นใหมๆ ได
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ลักษณะของคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา

 หนีหรือละทิ้งส่ิงที่เกิดขึ้น

 ลมเลิกความตั้งใจงาย 

ไมมีความสุข อมทุกข

 เหงา โดดเดี่ยว

 ลังเล เปล่ียนแปลงงาย

 โทษคนอืน่ ชางเบื่อหนาย
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ผลลัพธของการมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง

 ประสบความสําเร็จ

 สุขภาพดี 

 ความสัมพันธกับคนอ่ืนดี
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ผลลัพธของการมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา

 ติดสารเสพติด

 ไมมีความสุขในการอยูรวมกับคนอ่ืน

 ความสัมพันธลมเหลว

 ตั้งทองกอนวัยอันควร

 ออกจากโรงเรยีนหรือมหาวทิยาลัย

 ตกงาน

 ซึมเศรา
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ความแตกตางของความภาคภูมิใจในตนเองและความมัน่ใจในตนเอง

 ความมัน่ใจในตนเองเปนความกลาที ่จะตัดสินใจในการ

กระทําส่ิงตางๆ 

 ความภาคภูมิ ใ จ ในตนเอง เปนความเชื ่อว าตนเองมี

ความสามารถที่จะเผชิญโลกไดในทุกสถานการณ



การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง (DO)

 ดูแลสุขภาพของตนเอง (รางกาย+จิตใจ)

 ใสใจเรื่องความปลอดภัย

 ใหเวลาในการทําส่ิงที่ชอบหรือส่ิงที่มีความสุข

 เรียนรูในส่ิงที่สนใจ

 ฝกชื่นชมตนเอง บอกรักตนเองอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
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สิ่งที่ไมควรทํา (DON’T)

 พูดกับตนเองในส่ิงที่ไมดี (Negative Self-talk)

 อิจฉาริษยาและชางเปรียบเทียบ                                

(Jealousy and Comparisons)

 ปดบัง ซอนเรนความรูสึกที่แทจริงของตนเอง                 

(Hiding Feelings)

ชางตําหนิติเตียน (Blaming)
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ความจริงเกี่ยวกับชีวิต

 ไมมีใครโชครายตลอดไป และเราไมใชคนที่โชครายที่สุด

 เรามีส่ิงที่ดี ถึงแมไมเทาคนอ่ืน แตเราก็มี

 เรามีขุมทรัพยที่มีคาในตัวเอง

 อดีตเปล่ียนแปลงไมไดแตเราเปล่ียนแปลงอนาคตได

 เราเปล่ียนแปลงภายนอกไดลําบาก แตภายในเรา
เปล่ียนแปลงได

 ทุกคนทําดีที่สุด เทาที่ความรูความสามารถมี

 ส่ิงที่ดีที่สุดคือ ใหอภัย

 เราอาจจะคิดวาไมมีทางเลือก แตความจริงเรามีทางเลือก
มากมาย



หัวใจที่สําคัญในการเพ่ิมความภาคภูมิใจในตนเอง

 รักและชื่นชมตนเองใหเปน และ 

อยาละเวนการยอมรับและพอใจตนเองอยางไมมีเง่ือนไข
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คําสาปตางๆ นัน้ไมมจีรงิ 

มีเพียงเราท่ีคอยสาปตัวเราเองเทานั้น



ใหทานหาส่ิงตอไปน้ีในตัวทานและเขียนลงในเอกสาร

1. Self esteem                                                 
ทานเองมีความสามารถอะไร/เหตุการณทีท่านเองภาคภมูิใจ             
(10 อยาง)

2. Key persons                                                
ใครคือบคุคลสําคัญในชีวิตของทาน (5 คน) และใหเหตุผลวา
บุคคลน้ันสําคญัตอทานอยางไร

3. Meaning of life                                          
ทานใหความหมายของชีวิตของทานวาอยางไร



การมีวินัยในตนเอง 

(Self Discipline)
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การมีวินัยในตนเอง

 วินัยในตนเอง  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถทําส่ิงตาง ๆ 

ดวยความรับผิดชอบของตนเอง  ไมรอคอยที่จะใหบุคคลหรือ

ส่ิงใดมากระตุนหรือส่ังการใหทํา

 การที่คนเราไมมีวินัยในตนเอง อาจจะมีสาเหตุมาจาก

  รูปแบบการเลี้ยงดูในวัยเด็ก

  ยอมแพอารมณ/ความรูสึก

  ขาดแรงจูงใจ

  ไมมีประสบการณดานลบท่ีเปนผลมาจากการไมมีวินัย
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วิธีสรางวินัยใหตนเอง

 มองชีวิตระยะยาวและหาเปาหมายชีวิตและการทําส่ิงตางๆ 

 ตระหนักอยูเสมอวา เวลาเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

 ใหกําลังใจตนเองในการสรางวินัย
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เปาหมาย (Goal)

เปาหมายคือ... 

 ทิศทาง

 จุดที่เราตองการจะไปใหถึง

 ส่ิงที่เราตองการทําใหสําเร็จ

ราชบัณฑิตยสถาน (2548)

“เปาหมาย คือ ส่ิงที่เปนศูนยกลางแหงความใสใจ”

Presenter
Presentation Notes
เป้าหมาย-การยิงประตูฟุตบอล การเดินทาง



เปาหมายกับบุคลิกภาพภายใน

 การทําส่ิงใดหากมีเปาหมายก็มีทิศทาง ทําใหเรามีความมุงมั่น 

และเสริมสรางกําลังใจในการใชชีวิต

 คนที่มีความมุงมั่นตั้งใจและชัดเจน ยอมสงผลใหมี

บุคลิกภาพที่ดีดวย 



เปาหมาย (Goal)

Goal Setting theory 
Edwin A. Locke, Ph.D.

Industrial Psychology

ความมุงมั่นและตั้งใจ

การแสดงพฤติกรรมอยางเปนรูปธรรม

Presenter
Presentation Notes
เป้าหมาย-การยิงประตูฟุตบอล การเดินทาง



เหตุผลท่ีคนสวนใหญไมต้ังเปาหมาย

1. คิดวาเปาหมายไมสําคัญ

2. กลัวความลมเหลว กลัวผิดหวัง

3. กลัวถูกวิพากษวิจารณเมื่อทําไมสําเร็จ

4. ไมรูวิธี คิดวาความปรารถนาคือเปาหมาย 

Presenter
Presentation Notes
เป้าหมาย-การยิงประตูฟุตบอล การเดินทาง



คุณมีเปาหมายแลวหรือยัง
ถามี คุณลองเขียนเปาหมายของคุณสักอยาง

Presenter
Presentation Notes
เป้าหมาย-การยิงประตูฟุตบอล การเดินทาง



ลักษณะของเปาหมายที่ดี

D S M A R T

D Desirable พึงพอใจอยากกระทํา

S Specific จําเพาะเจาะจง

M Measurable วัดได

A Action-oriented เนนแนวทางการปฏิบัติ

R Realistic สามารถปฏิบตัิไดจรงิ

T Time-bound มีกรอบเวลาชัดเจน



การพิชิตเปาหมาย

มีแผนปฏิบัติที่ชัดเจน

มีแนวทางปองกันและแกปญหา

แกวิธีการ ไมใชเปาหมายทําทันที

Presenter
Presentation Notes
เป้าหมาย-การยิงประตูฟุตบอล การเดินทาง



ความเปนไปไดท่ีจะพิชิตเปาหมายใหงายขึ้น

 ตระหนักเสมอวา การมีเปาหมายในการใชชีวิตยอมดีกวาไมมี

 การตั้งเปาหมายเริ่มจากความปรารถนา (ความตองการ)   

แลวปรับใหไดตามหลัก DSMART (มีแนวทางปฏบิัติ)

 เปาหมายท่ีมาจากตัวเราเองจะเปนสิ่งท่ีจูงใจมากกวา 

 การตั้งเปาหมายควรเริ่มจากเปาหมายท่ีงายแลวพัฒนาเปน

เปาหมายท่ียาก (เล็กไปหาใหญ งายไปหายาก)

 ตั้งเปาหมายใหเปนขั้นตอนโดยเริ่มจากภาพรวมไปหาภาพ

ยอย (หลกัไปหาองคประกอบ)



การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior)

การกลาแสดงออกของแตละบุคคล สามารถแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ

1. ไมกลาแสดงออก (Passive Behavior)

2. การแสดงออกในทางกาวราว (Aggressive Behavior)

3. การแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior) 



พฤตกิรรมไมกลาแสดงออก (Passive Behavior)

 เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลไมกลาท่ีจะคิดหรือแสดงออกความรูสึกของตนอยางท่ีควรจะเปน 
ไมกลาทําอยางท่ีคิด อยางท่ีตนตองการ จึงยอมรบัความผิด ยอมลดคุณคาตนเองลงเพือ่
หลกีเลี่ยงการเกิดความขัดแยงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากเหตุผลหลายประการ 
เชน 

 การคิดวาการแสดงออกอยางชัดเจนเปนการแสดงออกของคนท่ีกาวราว จึงไม
พยายามจะแสดงออก 

 ความเขาใจผิดวาการไมแสดงออก เปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูสุภาพออนโยน

 การไมตระหนักถึงสิทธิของตนวา บุคคลมีสิทธิท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรูสึกและการ
กระทําตามความตองการของตนท่ีไมรุกรานสิทธิของผูอื่น

 การเขาใจผดิวา การไมแสดงออกเปนการชวยเหลอืผูอืน่ และใชความเกรงใจ ไมกลา
ปฏิเสธสิ่งท่ีรบกวนตนเอง

 ขาดทักษะการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีความวิตกกังวล หรือเกิดจากการอบรมสั่งสอน
ของครอบครัว



การแสดงออกอยางกาวราว (Aggressive Behavior)

คือการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ใชภาษาหรือทาทางที่กาวราว
รุนแรง ไมเหมาะกับสถานการณ คุกคามสิทธิของผูอื่น ตองการเอาชนะหรือทํา
ใหผูอื่นเสียหายหรือลดคุณคาของคนอื่นลง ซึ่งอาจสรางความไมพอใจใหกับ
บุคคลอืน่ และอาจทําใหความสมัพันธกบัคนรอบขางไมด ีซ่ึงอาจเปนตนเหตุให
เกดิความขัดแยงระหวางกนัได โดยอาจมีสาเหตุมาจาก

 ความตองการแสดงอาํนาจ 

 การแสดงความเขมแข็งเพ่ือปกปดจุดออนหรอืความออนแอของตนเอง 

 การมีประสบการณหรือเรียนรูพฤติกรรมกาวราวจากบุคคลคนรอบตัว 

 การขาดการเสริมแรงสําหรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

 การขาดการฝกหัดการแสดงออกอยางเหมาะสม 

 ขาดการควบคุมอารมณของตนเอง 



พฤตกิรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior)

เปนการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึก ความเชื่อ และความ

ตองการของตนเองอยางชัดเจน ตรงตามความเปนจริง และมี

ความเหมาะสม ไมรุกรานสิทธิของตนเองและผูอ่ืน มีความ

รับผิดชอบตอผลของพฤติกรรมของตนเอง บุคคลที่มีการ

แสดงออกอยางเหมาะสมมักเปนผูที่มีทัศนคติและความรูสึกตอ

ตนเองและผูอ่ืนในเชิงบวก มีความเชื่อมั่นในตนเอง รับรูใน

คุณคาของตนเอง



พฤตกิรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม (Assertive Behavior)

สรปุวา บุคคลท่ีมีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม จะสามารถแสดงพฤติกรรมตอไปน้ีได

 การยอมรบัการชมเชย (Accept Compliment)

 การแสดงออกทางสีหนาท่ีเหมาะสม (Use Appropriate Facial Talk)

 การแสดงความไมเห็นดวยอยางสุภาพ (Disagree Mildly)

 การขอรองผูอื่นใหแสดงความกระจาง หรือใหความชัดเจนมากข้ึน (Ask for 
Clarification)

 การถามถึงเหตุผล (Ask Why)

 การกลาววาจาเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง (Speak for Keeping Right)

 การแสดงความไมเห็นดวย (Express for Disagreement)

 การแสดงความม่ันคง (Express Stability)

 หลกีเลี่ยงท่ีจะตองแสดงเหตุผลในทุกๆ ความเห็น (Avoid to Clarify Every Your 
Reason)
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