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บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ยุพิน  มินสาคร* 

 
ความหมายของคําวา  “บุคลิกภาพ” 
 คําวา “บุคลิกภาพ” (Personality) มาจากภาษาลาตินวา “Persona” ซ่ึงแปลวาหนากากที่ 
ตัวละครสมัยกรีกและโรมันสวมใส เพ่ือแสดงบุคลิกลักษณะที่แตกตางกันใหผู ดูเห็นไดใน
ระยะไกลๆ 
 ความหมายของคําวาบุคลิกภาพนั้น ยากที่จะใหคําจํากัดความไดอยางแนนอนตายตัว 
เพราะโดยปกตคินเรามักตัดสินบุคลิกภาพของผูอ่ืนโดยเอาความรูสึกของตนเองเปนเครื่องวัด โดย
วัดจากปฏิกิริยาที่บุคคลอื่นแสดงตอตนเองเปนเกณฑ ถารูสึกวาดีหรือไมดีก็เพราะบุคคลนั้นมี
ปฏิกิริยาตอตนในทางที่ตนชอบหรือไมชอบเปนสําคัญ ซ่ึงอาจจะมิใชภาวะที่แทจริงของบุคคลนั้นก็
ได 
 ฉะน้ัน ความรูสึกสวนตัวที่มีตอบุคคลอื่น  จึงมิใชตัววัดบุคลิกภาพที่แทจริง  เพราะคนสอง
คนอาจมีความรูสึกตอปฏิกิริยาของคนๆ หน่ึงในลักษณะที่แตกตางกันมากก็ได ขึ้นอยูกับการรับรูที่
แตกตางกัน 
 
 นักจิตวิทยาไดใหความหมายของคําวา “บุคลิกภาพ” ไวตางๆ ดังน้ี 
 บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล โดยหมายรวมถึง
คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะทางจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลในสถานการณตางๆ  
 บุคลิกภาพ  เปนหนวยรวมของระบบทางกายและจิตภายในตัวบุคคล ซ่ึงกําหนดลักษณะ
การปรับตัวเปนแบบเฉพาะของบุคคลนั้นตอสิ่งแวดลอมของเขา 
 บุคลิกภาพของแตละบุคคลจะเห็นไดชัดเจนจากลักษณะนิสัยในการคิดและการแสดงออก 
รวมทั้งทัศนคติและความสนใจตางๆ กิริยาทาทาง ตลอดจนปรัชญาชีวิตที่บุคคลนั้นยึดถือ 
 บุคลิกภาพครอบคลุมสภาวะทุกอยาง ซ่ึงประกอบขึ้นเปนตัวบุคคล นับตั้งแตสภาวะทาง
กาย อารมณ ทักษะ ความสนใจ ความคิดหวัง ความรูสึก ลักษณะทาทาง นิสัย ความสามารถทาง
ปญญา ตลอดจนความสําเร็จที่บุคคลนั้นไดรับ รวมทั้งการปรับตัวของแตละบุคคลในการเผชิญ
ปญหา หรือความคับของใจที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณของชีวิต ซ่ึงก็นับวาเปนสวนหนึ่งของ
บุคลิกภาพ 
 จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา คําจํากัดความของคําวาบุคลิกภาพนั้น มีผูให
ความเห็นในหลายทัศนะ และมีองคประกอบอยางกวางขวาง เชน คุณลักษณะสวนตัว 
แนวความคิด ทัศนคติ ความสามารถในการปรับตัวตอสภาวะแวดลอมของบุคคลที่เกี่ยวของ เปน
ตน  ดังน้ัน  บุคลิกภาพ  จึงเปนผลรวมของการผสมผสานปจจัยตางๆ เหลานั้นนั่นเอง 
 

                                          
* อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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ความสําคัญของการมีบุคลิกภาพดี 
 ผูที่มีบุคลิกภาพดีน้ัน จะตองเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีเปนเบื้องตน โดยจะเปนผูที่สามารถ
มองเห็นสิ่งตางๆ ตามที่เปนจริงอยางถูกตอง ไมตอตานหรือยอมรับทุกสิ่งทุกอยางโดยไรหลักการ 
และไมวาอยูในสภาวการณใดๆ ก็ตาม ก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติไดอยางคงเสนคงวา น่ันก็คือ 
การเปนบุคคลที่สามารถปรับตัวไดดี 

 

การมีบุคลิกภาพที่ดีน้ันจะเปนผลใหบุคคลนั้นมีลักษณะสําคัญที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตในแงมุมตางๆ ดังน้ี 

1. มีความสามารถในการรับรูและเขาใจในสภาพความจริงไดอยางถูกตอง 
2. การแสดงอารมณจะอยูในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม 
3. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสังคมไดดี 
4. มีความสามารถในการทํางานที่อํานวยประโยชนตอผูอ่ืนและสังคมได 
5. มีความรักและความผูกพันตอผูอ่ืน 
6. มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทางการแสดงออกของตนตอผูอ่ืนไดดีขึ้น 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 การที่คนเราจะมีบุคลิกภาพดีน้ัน มิใชการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพียงภายนอกดวยการแตง
กายหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเทานั้น หากจําเปนตองมีการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
เสียกอนเปนเบื้องตน จึงจะทําใหการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสําเร็จได 
 ดังน้ัน ในที่น้ีจะชี้ใหเห็นสาระสําคัญที่จะนําไปสูความสมบูรณในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดย
แยกลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพออกเปน 2 ลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 
 1.  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  (Internal Personality) เปนความจําเปนที่คนเรา
จะตองพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียกอน เพ่ือการนําไปสูการมีบุคลิกภาพภายนอก หรือการมีการ
ประพฤติปฏิบัติในดานตางๆ อยางถูกตองเหมาะสมกับสถานภาพของตนเอง สภาวการณแวดลอม 
บุคคลที่เราติดตอเกี่ยวของดวย การตั้งความคิดในการมองโลก กาลเทศะ ฯลฯ เพราะปจจัยตางๆ 
เหลานี้จะเปนตัวกําหนดทาที พฤติกรรม กิริยาทาทางที่เราแสดงออกในดานตางๆ ใหบุคคลอื่น
เห็นและรับรู รวมทั้งประเมินวาเรามีบุคลิกภาพเปนเชนไร 
 สาระสําคัญของบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ที่เราจะตองพัฒนามีดังน้ี 

- การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง 
- ความกระตือรือรน 
- ความรอบรู 
- ความคิดริเริ่ม 
- ความจริงใจ 
- ความรูกาลเทศะ 
- ปฏิภาณไหวพริบ 
- ความรับผิดชอบ 
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- ความจํา 
- อารมณขัน 
- ความมีคุณธรรม 

 

2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (External personality) เม่ือไดมีการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภายในดีแลว จะทําใหพฤติกรรมทาทีการแสดงออกในดานตางๆ ของคนเรางดงาม เหมาะสม ทํา
ใหไดรับความชื่นชม การยอมรับและศรัทธาจากบุคคลอื่นไดเปนอยางดี สําหรับบุคลิกภาพ
ภายนอกที่จําเปนตองพัฒนา มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 

- รูปรางหนาตา 
- การแตงกาย 
- การปรากฏตัว 
- กิริยาทาทาง 
- การสบสายตา 
- การใชนํ้าเสียง 
- การใชถอยคําภาษา 
- ศิลปะการพูด 

 

ดังน้ัน  ผูที่ประสงคจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหสมบูรณจึงจําเปนตองสํารวจตนเอง
เสมอๆ แกไขปรับปรุงโดยละทิ้งสิ่งที่ไมงดงามทั้งในดานความคิดและการประพฤติปฏิบัติ และเพิ่ม
สิ่งที่ดีงามใหกับตนเอง การสั่งสมเชนนี้จําเปนตองอดทนและแนวแนในความพยายามอยางมุงม่ัน 
บุคคลจึงจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาบุคลิกภาพไดในที่สุด 
หากเราเพียงแตตั้งความปรารถนาหรือหวังวาจะเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี โดยไมลงมือพัฒนา 
ตนเองอยางจริงจังแลว ก็ไมมีวันที่จะสมหวัง มีผูเปรียบเทียบ “ความหวัง” กับ “ความสําเร็จ” ไว
อยางนาฟง ดังน้ี 
 “ความหวังน้ันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุพืช มันจะไมมีวันงอกเงย ถาคุณไมลงมือปลูกมัน 

 ความหวังจะไมกลายเปนความจริงขึ้นมาได ถาคุณไมมีความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะทํา 
จนกวาจะไดสิ่งที่คุณตองการ 
 ความหวังเพียงอยางเดียว จะไมนํามาซึ่งความสําเร็จหรือความสุขไดเลย และมักจะนําความ 
ทุกขมาสูผูที่ไมมีความกลาที่จะลงมือทํา” 
 
 ฉะนั้น เม่ือตั้งความหวังในสิ่งที่ดีงาม จงลงมือกระทําและพยายามอยางแนวแนแลวจะสม
ความปรารถนาในสิ่งที่หวังเสมอ เพียงแตวาจะมีความอดทนเพียงใดเทานั้น เพราะการพัฒนาชีวิต
ใหมีคุณภาพหรือการพัฒนาบุคลิกภาพนั้น  ไมสามารถสรางขึ้นหรือบรรลุถึงจุดมุงหมายใหไดดังใจ
ในทันทีทันใด หากแตเปนผลของการเตรียมตัวและทํางานหนักอยางตอเน่ืองมากอนเปนระยะเวลา
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ยาวนาน ดังน้ัน หากปรารถนาชีวิตที่มีคุณภาพ ตองลงมือสั่งสมคุณภาพชีวิตและบุคลิกภาพที่ดี
งามเสียแตวันน้ี 
 

บุคลิกภาพซึ่งแบงออกเปน 2 ลักษณะดังกลาว แบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ 
1. รูปลักษณทางกาย   
รูปลักษณทางกาย  เปนบุคลิกภาพองคประกอบที่มีความสําคัญมากตอบุคลิกภาพทั่วไป 

ของบุคคล  เพราะจะมีผลกระทบตอความรูสึกยอมรับของผูอ่ืนเปนอันดับแรก และเร็ว ตาม
ธรรมชาติของมนุษย เม่ือพบหนาใครจะใชเวลาเพียง 4 วินาที  เพ่ือตัดสินวาจะรักหรือเกลียด ชอบ
หรือชัง คบหรือไมคบ เชื่อหรือไมเชื่อ โดยไมไดใชเหตุผลอ่ืนมากไปกวาการใชสัญชาติญาณ
ประเมินจากขอมูลที่ไดรับเม่ือแรกพบ ถาไดทักทายปราศรัย หรือไดเห็นอากัปกิริยาที่จะสามารถ
สะทอนใหรูถึงภูมิปญญา หรือมารยาทที่แสดงออกใหเห็นคุณสมบัติที่ดีที่มีอยูในจิตสํานึก ซ่ึงตองใช
เวลาเพิ่มขึ้น แตความประทับใจที่ไดรับในทันทีที่พบ คือ รูปลักษณทางกาย ก็ไดสรางคะแนนสะสม
ไวใหแตแรกแลว แตอาจเปนเปนคะแนนบวก หรือลบก็ได 

2. ภูมิปญญา 
ภูมิปญญา  เปนคุณสมบัติภายในของมนุษย  ซ่ึงหมายความรวมถึง จิตสํานึก  อุปนิสัย  

ความรู  ความคิด  และสติปญญา  บุคลิกภาพองคประกอบนี้ มีความสําคัญตอบุคคลที่มีสถานะ 
ตําแหนง หนาที่ และวิชาชีพ  ที่ตองใชสมอง มนุษยสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติในสวนนี้ได
ตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด 
      แตบุคลิกองคประกอบนี้  แมจิตและสมองจะมีคุณภาพสูงปานใดก็ตาม ก็จะไมทําให
ผูอ่ืนรูได ถาผูน้ันไมไดสื่อคุณสมบัติน้ันออกมาใหปรากฏตอผูอ่ืน  ถาผูใดมีภูมิปญญาสูง มี
ความสามารถและศิลปะในการสื่อสารดวยแลว  บุคลิกภาพองคประกอบนี้จะเดนขึ้นมาทันที 

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ 
อารมณเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมาก ผูใดควบคุมอารมณได  
จะเปนผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพทั้งปวง ยิ่งถาผูใดมี
ความสามารถในการสรางอารมณที่ดีใหแกบุคคลรอบขางที่สัมพันธอยูกับตนได จะกลายเปนผูมี
เสนห และเปนที่นิยมชมชอบของคนทั่วไป แมแตการรูจักปรับอารมณของตนเองใหสอดคลองกับ
บรรยากาศตางๆ ไดตามสมควร ก็จะทําใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข และเปนที่ยอมรับ
ของสงัคมเสมอ 

4. การมีมารยาท   
การมีมารยาทดี  เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด เพราะมารยาทเปนกติกาของสังคมรองลงมาจาก 
กฎหมาย แตเปนพ้ืนฐานของกฎหมายโดยทั่วไป กฎหมายมีบทลงโทษ คนจึงไมกลาฝาฝน
กฎหมาย เพราะกลัวถูกลงโทษ แตมารยาทไมมีบทลงโทษ คนบางคนจึงไมคํานึงถึงมารยาท และ
ฝาฝนไดอยางหนาตาเฉย ถาใครละเลยมารยาทจนถึงที่สุด อาจถูกสังคมลงโทษโดยไมรูตัวก็ได 
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หลักในการพัฒนารูปลักษณทางกาย 
 บุคลิกภาพองคประกอบนี้ ควรจะไดรับการพัฒนาและรักษาใหดีไวเสมอ โดยจะตองพัฒนา
เปนลําดับ ดังน้ี 

(1)  พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในสวนที่เกี่ยวของกับรูปลักษณของตนเอง เพ่ือใหเกิด
ความรูสึกม่ันใจในตนเอง ดวยการยอมรับ และภูมิใจในสภาพรางกายของตนเองดวยความมั่นใจวา 
ไมไดดอยหรือยิ่งหยอนกวารูปลักษณของผูอ่ืน โดยพิจารณาใหรูตระหนักถึงสวนเดน และสวนดอย
ของตนเอง เพ่ือหาเอกลักษณแลวนําศักยภาพที่แทจริงของรูปลักษณของตนออกมาเปนพ้ืนฐานใน
การพัฒนาใหดียิ่งขึ้น โดยใหปรับรูปโฉมใหสวนเดนปรากฏพอสมควร และปดบังมิใหสวนดอย
ปรากฏใหผูอ่ืนเห็น 
 (2)  พัฒนาสุขภาพและพลานามัยของตนเองใหสมบูรณ 

(3) เม่ือไดพบตนเองแลววามีรูปรางหนาตาที่เปนเอกลักษณ ซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวที่
ไมเหมือนใคร และไดปรับรูปโฉมของตนใหดูดีที่สุดแลว จึงใชรูปลักษณเฉพาะตัวของตนเปนหลัก
สําหรับการแตงกายใหสอดคลอง และเสริมใหรูปลักษณของตนดูดีงามยิ่งขึ้น 
 
หลักการพัฒนาภูมิธรรมและปญญา 
 ผูมีอุปนิสัยดี มีสํานึกและทัศนคติที่ดี มีความรูความคิด และภูมิปญญาที่ดี จะเปนที่เลื่อมใส
เคารพนับถือของคนทั่วไป แตถาเปนผูไมมีศิลปะและความสามารถในการสื่อสารที่ดีพอสมควร ก็
ไมอาจจะแสดงใหผูอ่ืนรูถึงความรูความคิดของตนได ความรูความคิดนั้นก็ไมเกิดประโยชน 
 ความสามารถในการสื่อสารเปนเรื่องที่จะตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ และตองสํานึก
เสมอวา การสื่อสารที่จะไดผลสมบูรณ จะตองใชหลักการสื่อความหมายผานบุคลิกภาพทุก
องคประกอบ 
 (1)  พัฒนาทัศนคติทางบวก  มองเรื่องตางๆ ในแงดี โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตนเอง 
ตองมองใหเห็นสวนดีของตนเองที่จะพัฒนาในทางดีตอไปไดเสมอ ซ่ึงจะสามารถสรางความมั่นใจ
ในตนเองไดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และพรอมกันก็จะมองโลกในแงดี เห็นลูทางที่จะปรับตัวใหสอดคลอง
กับโลก และบุคคลรอบตัวไดอยางราบรื่นเสมอ 

(2)  พัฒนาสํานึกในทางคุณธรรม และจริยธรรม คุณสมบัติขอน้ีเปนเรื่องที่กําลังไดรับ
ความสนใจมากที่สุดประการหนึ่งในวงการประกอบวิชาชีพ ถาผูใดนํามาพัฒนาเพื่อสรางเสริม
บคุลิกภาพไดจะเปนปจจัยเสริมใหองคประกอบนี้ดียิ่งขึ้น 
 (3)  พัฒนาตนเองใหเปนคนรอบรู  การเปนคนรอบรู ตองรูอยางสมบูรณ กระจางในทุก
แงมุมของวิชาชีพหรือเร่ืองที่ตนถนัด ไมทอดทิ้งใหความรูของตนลาหลัง ความกาวหนาทาง
วิชาการนั้นดําเนินอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง แตก็ตองรูเร่ืองตางๆ ทุกดาน มากบางนอยบาง เพ่ือ
จะสามารถเขาสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ โดยเฉพาะในยุคของขอมูลขาวสาร การมีความรูเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา จะเสริมตนเองใหเปนผูมีบุคลิกภาพสูงสุดได 

(4) พัฒนาความสามารถในการเจรจาตอรอง  โดยทั่วไป ทุกคนรูเร่ืองการเจรจา
ตอรอง และปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวันอยูแลวจนลืมสังเกตวาตนเองไดใชความสามารถนี้อยูทุกวัน 
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แตถาไดพัฒนาและรูวิธีการในการเจรจาที่มีหลักการและเหตุผล อยางมีระบบ และนํามาใชปฏิบัติ
ไดอยางเรียบงายเปนขั้นตอนดวยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเจรจาขึ้นมาได 

การพัฒนาคุณสมบัติของนักเจรจาตอรองที่ดีใหแกตนเองนั้น จะตองประกอบดวย  การ
รูจักฟง รูวิธีใหผูอ่ืนฟงเม่ือเราพูด รอบรู จําแมน รูกระจางในเรื่องที่เจรจา สามารถถายทอดใหผูอ่ืน
รูไดดวย รูวาอะไรเปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน ไมชวนทะเลาะ 
 
การพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ 
 เรื่องนี้กําลังมีความสําคัญและเปนที่สนใจของคนทั้งโลก ซ่ึงรูจักกันในนามของ E.Q.  
(Emotional Quotient)  หรืออัจฉริยภาพทางอารมณ หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ คน
ที่มี I.Q. ดีเพียงใดเรียนเกง สอบแขงขันไดเหนือผูอ่ืน แตถาผูน้ันไมไดพัฒนา E.Q. ใหดีพอ ก็
มักจะไมประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
 บุคลิกภาพองคประกอบนี้    ไมไดมีความหมายจํากัดเฉพาะการที่จะตองมีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณเทานั้น  แตตองรวมไปถึงการปรับและสรางอารมณ เพ่ือใหตนเองมีอารมณ
สอดคลอง คลอยไปตามอารมณของบุคคลสวนใหญในทิศทางที่ถูกตอง โดยไมตองฝนอารมณ
ตนเอง นอกจากนี้ หากสามารถพัฒนาบุคลิกภาพใหเปนผูมีอารมณขันไดดวยก็จะเปนประโยชน
มาก 
 
การพัฒนาความเขาใจในเรื่องมารยาทสังคม 
 การพัฒนาความเขาใจในเรื่องมารยาทสังคมใหถึงขั้นแสดงออกไดอยางรูความหมายและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตองเปนเรื่องสําคัญ เพราะมารยาทเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของบุคลิกภาพ 
การมีมารยาทดีสามารถสรางความประทับใจใหแกผูที่เราติดตอดวยไดเปนอยางดี เปนเสนหของ
บุคคล และมีผลสะทอนไปถึงองคการที่มีบุคคลเหลานั้นสังกัด ใหไดรับการยอมรับนับถือและยก
ยองดวย 
  
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะที่บกพรองในการทํางาน 
 ไดมีผูศึกษาและรวบรวมขอผิดพลาดที่นักบริหารมักประพฤติปฏิบัติกันอยูทั่วไป ซ่ึงควรจะ
พิจารณาสํารวจและแกไขปรับปรุง ดังน้ี 

1. ไมรักความกาวหนา 
2. รอบรูในวงจํากัด 
3. ขาดความรับผิดชอบ 
4. ไมกลาตัดสินใจ 
5. ไมหม่ันตรวจสอบ 
6. สื่อความหมายคลุมเครือ 
7. มอบหมายงานไมเปน 
8. ชอบเขาขางตัวเอง 
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9. เห็นประโยชนสวนตน 
10. แสวงหาผลโดยมิชอบ 
11. ไมรักษาคําพูด 
12. เปนตัวอยางที่เลว 
13. อยากเปนที่ชื่นชอบ 
14. ไมเห็นใจลูกนอง 
15. มองขามความสามารถ 
16. ไมอบรมพัฒนา 
17. บากฎระเบียบ 
18. ขาดศิลปะในการวิจารณ 
19. ไมใสใจในคํารองทุกข 
20. ออนประชาสัมพันธ 
21. ไรมนุษยสัมพันธ 
22. ไมสรางฐานรองรับ 

 
ปญหาของการขาดความสามารถในการปรับตัวหรือการปรับบุคลิกภาพ 
 เม่ือบุคคลไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวการณและบุคคลอื่นที่แวดลอม จะเปน
ผลใหบุคคลนั้นมีลักษณะที่ไมเปนผลดีตอตนเองในการดําเนินชีวิต ดังน้ี 

1. เปนคนที่มีอาการเครงเครียด 
2. ทําใหมีอาการเจ็บปวยทางกายจากสาเหตุของความเครียด 
3. หยอนสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต 
ลักษณะดังกลาวขางตนยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอการประสบความสําเร็จในชีวิตของ

บุคคลทั้งในงานและสวนตัว 
 
การพัฒนารูปลักษณทางกาย 
 แตเดิมคนเขาใจวาบุคลิกภาพ คือ ความหลอความสวย และการวางทวงทาอิริยาบถ การ
พัฒนาบุคลิกภาพตามทัศนะนั้น จึงเปนการอบรมและฝกปรับปรุงตนใหมีรูปลักษณ และอิริยาบถดี
เพียงดานเดียว บัดนี้เราเขาใจแลววา บุคลิกภาพหมายถึงคุณสมบัติโดยรวมของบุคคลซึ่งแบงเปน 
4 องคประกอบดังกลาวแตรูปลักษณทางกายเปนปจจัยแรกที่คนเห็น ดังน้ัน ทุกคนจึงตองสนใจตอ
การพัฒนารูปลักษณทางกาย โดยพัฒนาในเรื่องตอไปน้ี 
 
การแตงกายใหเหมาะสม 

วิธีการแตงกายมีอิทธิพลตอหนาที่การงาน กอนจะซื้อหรือใสเสื้อผา ถามตัวเองวา 
1. เสื้อผานี้เหมาะกับงานหรือบริษัทของฉันหรือไม 
2. เสื้อผานี้เปนแบบที่เรียบงาย  หรือเปนความนิยมชวงสั้น 
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3. เสื้อผานี้เหมาะกับรูปรางของฉันหรือไม 
4. เสื้อผานี้ตัดเย็บพอดีกับตัวของฉันหรือไม 
5. เสื้อผานี้มีคุณภาพดีหรือไม 
 
การแตงกายสําหรับการทํางาน 
ผูหญิง 
1. เสื้อ 
- ไมควรใสเสื้อที่ไมมีแขน 
- ควรใสเสื้อที่มีแขนสั้น แขนสามสวน หรือแขนยาว 
- สีไมควรจะสวางเกินไป หรือมีลวดลายมากเกินไป 
2. กระโปรง 
- ควรยาวระดับเขาหรือคลุมเขา 
- สีไมควรจะสวางเกินไป หรือมีลวดลายมากเกินไป 
- ควรเขากับเสื้อ 
3. ถุงนอง 
- ควรใสถุงนองที่มีสีกลืนกับผิวหรือเสื้อผา แตถาไมใสควรกําจัดขนที่ขา 
- ควรอยูในสภาพที่ดี 
- ควรเปนแบบเรียบและไมมีลวดลาย 
4. เครื่องประดับ 
- ควรเขากับเสื้อผาที่สวมใส 
- ไมกระตุงกระติ้งหรือแสดงความเปนผูหญิงจนเกินไป 
- จํานวนไมมากและไมใหญจนเกินไป 
ผูชาย 
1. เสื้อ 
- ควรใสเสื้อแขนยาว ผูกเนคไท ยกเวนถาเปนแบบฟอรมที่เปนเสื้อเชิ้ตแขนสั้น หรือเสื้อ 
ซาฟารีแขนสั้น 
- สีควรเปนสีสุภาพ เชน ขาว ครีม เทาออน ฟาออน 
- ถามีลวดลาย ควรมีลายทางที่เปนสีออนเชนเดียวกัน 
2. กางเกง 
- สีเรียบเขม หรือมีลวดลายที่ไมสะดุดตา 
- แบบเรียบ หรือมีความยาวพอเหมาะ 
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3. เข็มขัด 
- ทําดวยหนัง อยูในสภาพดี 
- สีกลมกลืนกับกางเกง  แบบเรียบ 
4. เนกไท 
- ควรเลือกสีที่เขากันไดกับเสื้อหรือชุดสูท 
5. ชุดสูท 
- ใสสําหรับงานที่เปนพิธีการ หรือการประชุมที่สําคัญ 
- เสื้อและกางเกงสีเดียวกัน สวนใหญนิยมสีเขม 
- หากเปนชุดสูทกระดุมแถวเดียว (2 เม็ด) ใหติดกระดุมเฉพาะเม็ดบนเทานั้น 
- หากเปนกระดุม 2 แถว (4 เม็ด) ใหติดกระดุมทุกเม็ด 
6.   ถุงเทา 
- สีเขากับกางเกง 
- ไมมีลวดลายหรือสีฉูดฉาดจนเกินไป 
- ไมสั้นจนเกินไป ถานั่งแลวตองไมเห็นผิวหนังบริเวณขา 

 
การแตงกายสําหรับงานสังคม 
 
หากการดเชิญระบุวา ผูหญิงควรสวมใส ผูชายควรสวมใส 
Casual กางเกงยีนสที่ไมปะ และไม

ข าดรุ ง ริ่ ง  ห รือกาง เกงผ า
ธรรมดา  
กับเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อแบบอ่ืนๆ 
หรือชุดแบบลําลอง รองเทา
ผาใบ รองเทาหนัง หรือรองเทา
แบบมีสายรัดดานหลัง แตไมใช
รองเทาแตะยาง 

กางเกงยีนสที่ไมปะ และไม
ขาดรุ ง ริ่ ง  หรือกาง เกงผ า
ธรรมดา  
กับเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อแบบอ่ืนๆ 
รองเทาผาใบ  รองเทาหนัง 
หรือรอง เท าแบบมีสายรั ด
ดานหลัง แตไมใชรองเทาแตะ
ยาง 

Informal สูทกางเกง หรือชุดแบบลําลอง 
รองเทาหนังสนเตี้ย หรือสนสูง 
หรือรอง เท าแบบมีสายรั ด
ดานหลัง 

แจกเก็ตกับกางเกงผาธรรมดา 
ขางในเปนเสื้อเชิ้ต เสื้อยืดคอ
โปโล หรือคอตั้ง รองเทาหนัง
เข็มขัดหนัง 

Business ชุดทํางาน หรือสูท ไมผาลึก
หรือสั้นเกินไป แขนยาว หรือ
แขนสามสวน รองเทาหนังสน
เตี้ยหรือสนสูง 

ชุดสูท หรือเสื้อแขนยาว 
ผูกเนคไท รองเทาหนัง 
เข็มขัดหนัง 



102 

Black Tie (or formal) ชุดราตรียาวครึ่งนอง หรือ 
ก ร อ ม เ ท า  พ ร อ ม ด ว ย
เครื่องประดับ กระเปาราตรี 
และ 
รองเทาราตรี 

ชุดทักซิโดสีดํา (เสื้อสูทสีดํา  
ปกเปนผาซาติน กางเกงสีดํา 
เดินแถบผาซาตินดานขาง) 
เนคไทหูกระตายสีดํา เสื้อ 
แขนยาวสีขาว รองเทาหนังสี
ดําผูกเชือก ถุงเทาสีดํา ผาคาด
เอวสีดํา หรือสีตัดกัน 

White Tie ชุ ด ร า ต รี ย า ว  พ ร อ ม ด ว ย
เครื่องประดับ กระเปาราตรี 
และ  
รองเทาราตรี 

เสื้อสูทสีดํา กางเกงขายาวสี
เทา 
เนคไทแบบเฉพาะสีขาว 
เสื้อแขนยาวสีขาว  มีปกตั้ ง 
เสื้อกั๊ก 
สีเทา รองเทาหนัง ถุงเทาสีดํา 

 
การเสริมสรางบุคลิกภาพ 
 

1.  THE  WAY  YOU  LOOK : 
 ลักษณะการมองของเราจะแสดงความรูสึกออกมาใหเห็น เชน มองดวยความรัก เมตตา 
ปราณี เกลียด เหยียดหยามดูหม่ินดูแคลน ควรระมัดระวังการมอง อยาใหความรูสึกที่ไมดีแสดง
ออกมาทางสายตา วิธีจะมองคนควรใชสายตาสุภาพเรียบรอย 
 

2.  THE  WAY  YOU  DRESS : 
 การแตงกายที่สุภาพเรียบรอย สะอาด รูจักใชสีใหถูกตองและเหมาะสมแกกาลเทศะ 
ตลอดจนการแตงเล็บ หนา ตา ปากทําใหพอดี อยาใหมากเกินไปจนกลายเปนสิ่งที่นาเกลียดไป 
 

3.  THE  WAY  YOU  TALK  : 
 การพูดเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด การทํางานรวมกับผูอ่ืนตองมีศิลปะในการพูด สามารถที่จะ
ชนะใจผูฟงได จะตองใชคําพูดที่มีเหตุผล สุภาพเรียบรอย ไพเราะออนหวาน จะทําใหผูติดตอเกิด
ความประทับใจ 
 

4.  THE  WAY  YOU  WALK  : 
 การเดินควรเดินตัวตรง อกผายไหลผึ่ง มีทาทางสงาผาเผย แสดงถึงความมั่นใจในตัวเอง 
ทาเดินที่จะชวยสงเสริมบุคลิกภาพเปนอยางมาก 
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5. THE  WAY  YOU  ACT  : 
 การแสดงทาทาง ตองระมัดระวังอยาใหมีทาทางที่ไมสวยไมงาม  ไมนาดูเกิดขึ้น เราตอง
แสดงทาทางใหเปนที่นาดู นาชม เชน ทาทางในการพูดควรใหสุภาพ อยาใหมีทาทางประกอบมาก
เกินไปจนนาเกลียด และไมสุภาพ 
 

6.  THE  SKILL  WITH  WHICH  YOU  DO  THING  : 
 ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่ตองใชในวิชาชีพตามคุณวุฒิ ตามตําแหนง ตอง
แสดงออกอยางคลองแคลววองไว ดูนาเชื่อถือ 
 

7.  YOUR  HEALTH  : 
 สุขภาพเปนสิ่งสําคัญ  ผูที่ปฏิบัติงานควรจะตองเปนผูที่มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ ควรบํารุงรักษาใหเปนผูมีสุขภาพสมบูรณอยูเสมอ 
 

 
 


