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ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
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ค�ำน�ำ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพทุธศกัราช 2542 ไดก�าหนดแนวทางในการจดัการ

ศกึษาไววา การจดัการศกึษาตองยดึหลกัวา นกัเรยีนมคีวามสามารถเรยีนรู และพฒันาตนเอง

ได และถอืวานกัเรียนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ ทัง้นีก้ารจดักระบวนการเรยีนรู ใหจดัเนือ้หาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค�านึงถึงความแตกตาง 

ระหวางบุคคล โดยใชกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใช ในการเรียน

รู เพื่อสรางใหนักเรียนสามารถด�ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

หนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 20216–2104 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุม

สมรรถนะวชิาชพีเลอืก สาขางานการจดัการส�านกังาน ตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

พุทธศักราช 2562 จัดท�าขึ้นโดยบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษา ในหลากหลาย 

รูปแบบ ผูจัดท�าไดจัดท�าทั้งรายวิชา จ�านวน 8 บท เพื่อใชพัฒนานักเรียนใหมีความรู และ 

มีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพได มีบทเรียนดังนี้

บทที่ 1 ความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

บทที่ 2 ทฤษฎีบุคลิกภาพ

บทที่ 3 การวัดบุคลิกภาพ

บทที่ 4 ศิลปะการแตงกาย

บทที่ 5 การปฏิบัติตนดานสุขอนามัย

บทที่ 6 มารยาททางสังคม
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บทที่ 7 วัฒนธรรมระหวางประเทศ

บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงคในการปฏิบัติงาน

ผูจัดท�าหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 20216-2104 นี้ จะ

เปนประโยชนอยางสูงส�าหรับการพัฒนานักเรียน

 ดร. กิจจา บานชื่น

 ครูเชี่ยวชาญ
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ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ

1

บทที่

สาระส�าคัญ

บุคลกิภาพเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัในการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

บคุลกิภาพของบคุคลทีจ่ะเป็นผูน้�า เกดิจากพฤตกิรรมส่วนตวัเป็นส�าคญั ไม่ใช่เกดิจากอ�านาจทีเ่ป็น

ทางการ และส่งผลให้คนเชื่อและท�าตาม บุคลิกภาพจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลและ

เกี่ยวข้องกับการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ

สาระการเรียนรู้

1. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

2. บุคลิกภาพกับการท�างาน

3. คุณลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี

4. รูปแบบบุคลิกภาพ

5. ขอบข่ายของบุคลิกภาพ

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ

7. ความแตกต่างของบุคลิกภาพ

สมรรถนะประจ�าบท

แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ให้ความหมายของ “บุคลิกภาพ” ได้

2. ระบุคุณลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีได้

3. อธิบายขอบข่ายของบุคลิกภาพได้

4. บอกความแตกต่างของบุคลิกภาพได้

5. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้

1



2      การพัฒนาบุคลิกภาพ

1.1 ความหมายและความส�าคัญของบุคลิกภาพ
ความหมายและความส�าคัญของบุคลิกภาพมีดังนี้

1. ความหมายของบุคลิกภาพ “บคุลกิภาพ” มาจากภาษาละตนิว่า Persona หมายถงึ 

หน้ากากทีต่วัละครใช้สวมเวลาออกแสดง เพื่อทีจ่ะแสดงบทบาทตามทีถ่กูก�าหนดให้บคุลกิภาพ

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งได้มีผู้ ให้ความ

หมายไว้ต่างกัน และยังไม่พบว่ามีการลงความเห็นเกี่ยวกับความหมายที่สมบูรณ์ที่แน่นอน

ของบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพ หมายถึงตัวบุคคลโดยส่วนรวม ทั้งลักษณะทางกาย ซึ่งสังเกตได้ง่าย อัน

ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง น�้าเสียง ค�าพูด ทักษะการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  และลักษณะ

ทางจิตซึ่งสังเกตได้ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ลักษณะดังกล่าว

มีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อ 

สิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคลจากความหมายของบุคลิกภาพ

2. ความส�าคญัของบคุลกิภาพมต่ีอการด�ารงชวีติ บคุลกิภาพมผีลต่อการด�ารงชวีติ 

ของบุคคลในสังคมเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้

(1) เกิดความมั่นใจ ผู้มีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น ท�าให้

กล้าแสดงออกเพราะคนอื่น ๆ  ที่พบเห็นจะให้ความสนใจและเชื่อมั่น

(2) มีการคาดหมายพฤตกิรรม ถ้ารูว่้าบคุคลนัน้มพีฤตกิรรมอย่างไร จะท�านายได้ว่า

ในสถานการณ์จะแสดงพฤติกรรมอย่างไร

(3) มีการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบคุคล สามารถบอกได้ว่าบคุคลหนึง่แตกต่าง 

จากอีกบุคคลหนึ่งได้ โดยอาศัยการสังเกตดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าสม�่าเสมอแก่ตัว

บุคคลนั้น  ๆ  บุคลิกภาพช่วยให้สามารถจ�า รู้จัก และเข้าใจบุคคลแต่ละคนได้ ตลอดจนรู้วิธีที่

จะปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม

(4) มีการตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพจะท�าให้คนมีลักษณะเฉพาะ

ตัวเป็นของตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

(5) มีการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น ๆ  การที่รู้บุคลิกภาพของบุคคลอื่น ท�าให้ปรับตัว

กับเขาได้ง่ายขึ้น เอาชนะศัตรูได้ และแก้ปัญหาได้

(6) ประสบความส�าเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดี เป็นพื้นฐานแห่งการศรัทธาเชื่อถือแก่ 

ผู้พบเห็น ได้รับการช่วยเหลือและการติดต่อด้วยดี ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติ

หน้าที่การงาน
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(7) เป็นทีย่อมรับของกลุม่ คนทีม่บีคุลกิภาพดย่ีอมเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป ใคร ๆ

ก็เรียกร้องต้องการ ชอบที่จะให้อยู่ในกลุ่ม ท�าให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ

จะเหน็ได้ว่าบคุลกิภาพนัน้มคีวามส�าคญัและเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไปว่าเป็นส่วนหนึง่

ทีท่�าให้บคุคลมคีวามส�าเรจ็ในอาชพีและเป็นทีร่กัศรทัธาของบคุคลรอบข้าง สามารถแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น

1.2 บุคลิกภาพกับการท�างาน
บุคลิกภาพที่ดีย่อมมีผลต่อการด�าเนินงาน เช่น

รูปที่ 1.1 บุคลิกภาพมีผลต่อการท�างาน

ที่มา : https://www.fotolia.com

1. บคุลกิภาพมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน บคุลกิภาพในส่วนทีเ่กีย่ว

กบัแรงจงูใจ มอีทิธพิลสงูมากต่อการท�างาน ถ้าบคุคลมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์งู จะเป็นแรงพลงั

กระตุน้ให้มานะพยายาม ท�าให้บคุคลมคีวามอดทนต่อสู ้บากบัน่ สนใจใฝ่รู้ ในทกุสิง่ทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต�่าก็จะลงทุนลงแรงน้อย

เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายน้อยลงไป ท�าให้งานขาดประสิทธิภาพ

2. บุคลิกภาพก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน บุคลิกภาพทางด้านความคิดริเริ่ม 

ด้านกล้าได้กล้าเสีย และด้านความระมัดระวังรอบคอบ มีผลต่อทิศทางการด�าเนินงาน ถ้ามี

บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย บุคคลนี้มักจะยอมลงทุน เสี่ยง กล้าเผชิญกับความล้มเหลว 

แต่จะมีบุคคลบางประเภทที่มีบุคลิกภาพด้านความรอบคอบสูง บุคคลประเภทน้ี มักจะไม่

ลงทุนกับสิ่งที่ไม่แน่นอนคือ ก้าวช้าแต่ตนเองรู้สึกว่ามั่นคง

https://us.fotolia.com/id/73754602


4      การพัฒนาบุคลิกภาพ

3. บุคลิกภาพมีผลต่อความน่าเชื่อถือ บุคลิกภาพบางด้าน มีส่วนช่วยสร้างเสริม

ความน่าเชื่อถือ หรือท�าให้บุคคลมีเครดิตในความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าบุคคลเป็น 

ผู้ที่รักษาค�าพูด อารมณ์มั่นคง มีเหตุมีผล วางตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคลประเภทนี้

ถ้าเป็นหัวหน้าก็จะเป็นที่ยอมรับของลูกน้องเป็นมิตรที่ดี แต่ถ้าบุคคลมีลักษณะตรงกันข้าม 

ไม่น่าเชื่อถือ ผู้อื่นอาจไม่ไว้วางใจไม่เชื่อถือศรัทธา ไม่ยอมรับ ไม่ร่วมงานด้วย ซึ่งอาจสร้าง

ความเสียหายให้กับงานได้

รูปที่ 1.2 บุคลิกภาพที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือในการท�างาน

ที่มา : https://www.fotolia.com

4. บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการท�างาน มีดังนี้

(1) ความเป็นคนช่างสงัเกต ช่างคดิ ช่างสบืค้น ช่างแสวงหาค�าตอบในปัญหาทกุสิง่

ทุกอย่าง บุคคลที่ประสบความส�าเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใด 

ที่เขาไม่รู้ ไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ ไม่มีงานใดที่ท�าไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะไม่ได้ ฯลฯ 

ลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้บคุคลมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทัง้ทางด้านความคดิและการกระท�า

(2) มีความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ ทัง้นีเ้นื่องจากงานในอตุสาหกรรมเป็นงานทีแ่ข่งขนั 

ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการแปลกใหม่ก็จะท�าให้งานก้าวหน้า

ไปอย่างรวดเร็ว

(3) มีหัวใจเป็นคนท�างาน คือใช้สมองและความคิดในการท�างาน ค�านวณผล

ประโยชน์ที่ได้รับ ค�านึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

(4) มีมนษุยสมัพนัธ์ด ีทัง้นีจ้ะพบว่าในวงการการท�างานเน้นมนษุยสมัพนัธ์มาก โดย

เฉพาะในเรื่องของการสื่อสาร เนื่องจากการท�างานไม่เพียงแต่จะเข้ากับบุคคลอื่นได้ ยังต้อง

สื่อสารให้ผูอ้ื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดแีละสอนงานคนอื่นได้ด้วย องค์กรท�างานมกัไม่นยิมคนเก่ง

ที่ถ่ายทอดหรือสอนงานหรือท�างานกลุ่มไม่เป็น

https://us.fotolia.com/id/69536138
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1.3 ลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
ลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีดังนี้

1. ความสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าใจสภาพความเป็นจรงิอย่างถกูต้อง โดยไม่บดิเบอืน

ความจริง

2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม การมีอารมณ์ที่ไม่ดีย่อมเป็น

ผลร้ายต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง

3. ความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม เพราะตลอดชวีติของคนเราต้อง

มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย์

4. ความสามารถในการท�างานทีอ่�านวยประโยชน์ ทัง้นีเ้พื่อให้ได้มาซึง่การยกย่องนบัถอื

จากผู้อื่น จะท�าให้เรารู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคมหรือช่วยเหลือสังคมได้

5. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ในทุกสถานการณ์

1.4 รูปแบบบุคลิกภาพ
บคุลกิภาพของบคุคลถกูวางรปูแบบมาตัง้แต่เกดิ เริม่จากศกัยภาพทีต่ดิตวัมากบัทารก

ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรม เช่น ลักษณะทางความสามารถ ทางสติปัญญา ความสามารถ

พิเศษอื่น ๆ  และลักษณะทางอารมณ์บางอย่าง จากการศึกษาเด็กแรกเกิดพบว่า เด็กทารกมี

ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันอย่างน่าเชื่อถือได้ เช่น ระดับการแสดงออก ช่วงระยะความ

สนใจ ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและลักษณะอารมณ์โดยทั่วไป 

เด็กบางคนอาจมีความว่องไว ขี้ร�าคาญ สนใจบุคคลและวัตถุใหม่ ๆ  ขณะที่บางคนมีลักษณะ

เงียบสงบไม่สนใจสิ่งใหม่ ๆ  เป็นต้น 

ลักษณะที่แตกต่างกันไปเหล่านี้ย่อมมีผลให้บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนด้วย 

วธิกีารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เท่ากบัเป็นการป้ันและตกแต่งบคุลกิภาพทีม่มีาแต่ก�าเนดิให้เป็นไปใน

รปูลกัษณะต่าง ๆ  ดงันัน้การวางรปูแบบบคุลกิภาพของบคุคลนอกจากจะได้รบัอทิธพิลมาจาก 

พันธุกรรมเป็นเบื้องต้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในวัยต่อมาอีกด้วย 

โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ชนิดคือ ประสบการณ์ร่วม 

และประสบการณ์เฉพาะ (Unique Experiences) อันได้แก่ ประสบการณ์เฉพาะของบุคคล 

ซึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่นแม้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1. ประสบการณ์ร่วม หมายถึงประสบการณ์ที่บุคคลมีเหมือนกันในวัฒนธรรมน้ัน ๆ  

บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกันในเรื่องความ

เช่ือ ประเพณี และค่านยิมในวฒันธรรมนัน้ ขณะทีเ่ดก็เตบิโตขึน้ เดก็ต้องเรยีนรูถ้งึแนวทางใน
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การประพฤตทิีส่งัคมหรือวฒันธรรมทีค่าดหวงัไว้ ดงันัน้วฒันธรรมจงึมอีทิธพิลต่อการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลอิทธิพลที่มองเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ บทบาททางเพศ วัฒนธรรมส่วนใหญ่

ก�าหนดหรือคาดหวังให้ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาททางเพศแตกต่างกันไป บทบาททางเพศ

อาจเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมหนึ่งไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละวัฒนธรรม

เราสามารถที่จะท�านายบุคลิกภาพของผู้ชายและผู้หญิงได้อย่างกว้าง ๆ  โดยดูจากความคาด

หวังในเรื่องบทบาททางเพศของวัฒนธรรมนั้น ถ้าสังคมนั้นไม่ซับซ้อนและรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมหลากหลายอย่าง

บทบาทบางอย่างเราสามารถเลือกได้ เช่น อาชีพ บุคคลสามารถจะเลือกอาชีพตาม

ที่ตนเองต้องการได้ แต่การมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างเดียวไม่พอที่จะ

ประสบความส�าเร็จได้ บุคคลจ�าเป็นต้องประพฤติและปฏิบัติตามอย่างคนในอาชีพน้ัน เช่น

อาชีพต�ารวจก็ต้องแต่งเครื่องแบบ และต้องประพฤติตนตามแบบที่ต�ารวจกระท�า อาชีพ

แพทย์ก็ต้องใช้ภาษาและท�าตัวในแบบเฉพาะของผู้เป็นแพทย์ ซ่ึงการที่บุคคลต้องกระท�า

ตามแบบอย่างคนในอาชีพนั้น ๆ  เหล่านี้ ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมเข้าไปมีบทบาทใน

การวางรูปแบบในเรื่องนี้ด้วย

นอกจากเรื่องบทบาททางเพศและบทบาททางอาชีพแล้ว อิทธิพลของสังคมยังมีผล

ท�าให้เราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าในสถานการณ์บางอย่างทางสังคม บุคคลจะประพฤติ

อย่างไร เช่น ในงานศพ งานมงคลสมรส การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น

ถึงแม้ว่าวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลท�าให้บุคคลในวัฒนธรรมนั้นมีลักษณะคล้ายกันก็ตาม 

แต่การศกึษาเกีย่วกบัวฒันธรรมอย่างเดยีวยงัไม่สามารถท�านายบคุลกิภาพของบคุคลได้อย่าง

สมบูรณ์ เพราะเหตุผล 2 ประการคือ

(1) อิทธิพลของวัฒนธรรมไม่เป็นเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพราะว่าผู้ถ่ายทอด

วฒันธรรมคอื บดิา มารดา และผูอ้ื่น ซึง่แต่ละคนกม็ค่ีานยิมและวธิกีารฝึกหดัที่ไม่เหมอืนกนั 

จึงท�าให้วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อบุคคลไม่เท่ากัน

(2) บุคคลแต่ละคนมีประสบการณ์เฉพาะของตนเองซึ่งแตกต่างจากคนอื่น

2. ประสบการณ์เฉพาะ บคุคลแต่ละคนมวีธิกีารของตนเองทีจ่ะตอบสนองต่อความ

กดดันทางสังคม ซึ่งความแตกต่างของวิธีการของแต่ละบุคคลอาจเป็นผลเนื่องมาจากความ

แตกต่างทางชีววิทยาของเขา เช่น ความแตกต่างในด้านความแข็งแรงของร่างกาย ความ

อดทน ความไวของประสาทรับความรู้สึก และอาจเป็นผลมาจากการอบรมสั่งสอนของบิดา

มารดาด้วย วิธีให้รางวัลและลงโทษ หรือจากการเลียนแบบพฤติกรรมชนิดต่าง ๆ  จากบิดา

มารดา ดงันัน้ถงึแม้ว่าเดก็จะไม่เหมอืนบดิามารดาเลยทเีดยีว แต่สิง่ทีเ่หน็ได้ชดักค็อื อทิธพิล 

ของบดิามารดาทีม่ต่ีอเดก็จะต่างกนัตรงทีว่่า อาจจะก่อให้เกดิผลทีแ่ตกต่างกนัไปในเดก็แต่ละ
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คน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน เด็กที่เป็นพี่น้องกันอาจตอบสนองต่อ
วิธีการที่แตกต่างกัน

ประสบการณ์เฉพาะยังรวมไปถึงประสบการณ์พิเศษของบุคคล เช่น การเจ็บป่วยเป็น
ระยะเวลานานและได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี การเสียชีวิตของบิดามารดาซ่ึงอาจเป็น
สาเหตุของการเลียนแบบบทบาททางเพศ การเกิดอุบัติเหตุ การชนะการแข่งขัน และการ
โยกย้ายถิน่ก�าเนดิ ประสบการณ์เฉพาะมากมายของบคุคลเหล่านีล้้วนแต่เป็นตวัทีจ่ะมผีลต่อ
การวางรูปแบบบุคลิกภาพทั้งสิ้น

รูปที่ 1.3 บุคลิกภาพมีผลมาจากพันธุกรรม

ที่มา : https://www.fotolia.com

1.5 ขอบข่ายของบุคลิกภาพ
ขอบข่ายในการพิจารณาบุคลิกภาพ มีดังนี้

1. ลกัษณะทางกาย ได้แก่ รปูร่าง ทรวดทรง ความสงู น�า้หนกัความปกตขิองอวยัวะ 
สีผม ผิวพรรณ หน้าตา ท่วงที ท่าทาง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ประสทิธภิาพของบคุคล ทางกายทราบถงึความแขง็แรง ทางจติใจทราบถงึความผ่องแผ้วของ
จติใจ การทีอ่วยัวะรบัสมัผสัและท�างานได้ด ีรวดเรว็ เป็นบคุลกิทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของคนเรา

2. คุณลักษณะทางจิตใจ เช่น สติปัญญา ความจ�า จินตนาการ ความถนัด เจตคติ 
ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ ความคิดด้วยเหตุผล ฯลฯ เหล่านี้เกี่ยวกับสมองทั้งสิ้น

3. อุปนิสัย หมายถึงลักษณะผลรวมของนิสัยหลาย ๆ  อย่างของบุคคลที่แสดงออก
เป็นพฤติกรรมเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร จนเป็นความประพฤติหรือความมีศีลธรรม 
จรรยา มารยาทและคณุธรรม เช่น ความสภุาพอ่อนโยน ความซื่อสตัย์เชื่อถอืได้ ความเคารพ

กฎหมาย ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ เหล่านี้เป็นกิริยาอาการที่สอดคล้องกับปทัสถานของสังคม
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รูปที่ 1.4 ลักษณะทางกายและจิตเป็นขอบข่ายของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี

ที่มา : https://www.fotolia.com

4. อารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการกระท�าต่าง ๆ  เช่น ตื่นเต้นโกรธ 

กล้าหาญ หวาดกลัว ตกใจง่าย ร่าเริง หดหู่ หงุดหงิด กังวล ฯลฯ

5. ก�าลังใจ คือความสามารถที่จะควบคุมหรือบังคับกิริยาอาการต่าง ๆ  ที่กระท�าโดย

เจตนา เช่น กระฉับกระเฉงว่องไว หรือเฉื่อยชาเชื่องช้า ความอดทนหรือความเบื่อหน่าย

6. การสมาคม คือกิริยา ท่าที อาการที่บุคคลแสดงต่อผู้อื่น เช่น ชอบคบหาสมาคม 

หรือเก็บตัว เมตตาปรานีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นดี หรือไม่แยแสเอาใจใส่กับผู้ ใด เสียสละหรือว่า

คอยแต่จะเอาเปรียบเขา ฯลฯ

7. ความรู้ ความสามารถ อ�านาจ ฐานะ ความรู้สูง ความช�านาญ มีความสามารถ

เป็นพิเศษ ความมีอ�านาจ อิทธิพล มียศฐานบรรดาศักดิ์ สถานภาพสูง มีฐานะทางการเงินดี 

เหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมบุคลิกภาพอย่างมาก

1.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลได้พัฒนาโดยอาศัยปัจจัยหลายประการที่รวมกัน ซึ่งท�าให้แต่ละ

คนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลร่วมกันใน

การก�าหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

1. พนัธกุรรม (Heredity) เป็นลกัษณะทางร่างกายและพฤตกิรรมของบคุคลที่ได้รบั

การถ่ายทอดจากบรรพบรุษุโดยการสบืสายโลหติ ทีส่ามารถก�าหนดได้อย่างชดัเจน เช่น รปูร่าง 

โครงสร้างหมูเ่ลอืด สดัส่วนของร่างกาย เพศ และโรคบางชนดิ ตลอดจนความสามารถพเิศษ 

ความสามารถทางด้านสติปัญญา และความถนัด
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2. ส่ิงแวดล้อม (Environment) เป็นอิทธิพลของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลต่อบุคคล 

ภายหลังการเกิด มีความส�าคัญในการปรับปรุงบุคลิกภาพที่ได้รับจากพันธุกรรมให้ดีขึ้นหรือ

เลวลงก็ได้ เช่น ความต้องการ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม อารมณ์และความเชื่อมั่นใน

ตนเอง เป็นต้น บคุคลจะมพีฤตกิรรมเช่นไรนัน้ย่อมขึน้กบัการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้รบั 

1.7 ความแตกต่างของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพสลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบครอบคลุมลักษณะ

พฤตกิรรมของมนษุย์ จงึได้มกีารศกึษาว่าท�าไมมนษุย์จงึมคีวามแตกต่างกนั เพราะความเข้าใจ

ดงักล่าวสามารถท�านายลกัษณะนสิยั ความถนดัและพฤตกิรรมของบคุคลได้ค่อนข้างแม่นย�า 

ซ่ึงความสามารถเช่นนีม้คีณุค่าต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างยิง่ ลกัษณะความแตกต่าง 

ของบุคลิกภาพแต่ละบุคคลพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่

1. ด้านอ�านาจอิทธิพล (Ascendancy) เป็นลักษณะพฤติกรรมที่มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มอี�านาจอทิธพิลในด้านค�าพดู ค�าสัง่ มคีวามคล่องตวั กระฉบักระเฉง มคีวามมัน่ใจใน 

การตดัสนิใจอย่างอสิระ ชอบเป็นผูน้�าในการอภปิราย หรอืกจิกรรมของกลุม่ เป็นผูท้ีเ่ชื่อถอืได้

2. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ลักษณะพฤติกรรมที่มีความเพียร

พยายามและตั้งใจปฏิบัติงาน มีมานะและอุตสาหะที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามที่ได้รับมอบ

หมายหรือมุ่งมั่นในงานที่ท�า เป็นที่ไว้วางใจได้ และรับผิดชอบอย่างจริงจัง

3. ด้านความมัน่คงทางด้านอารมณ์ (Emotional Stability) ลกัษณะพฤตกิรรม

ของบคุคลทีม่อีารมณ์หนกัแน่น สขุมุเยอืกเยน็ กระท�าตนให้เป็นคนทีป่ราศจากความวติกกงัวล

4. ด้านการเข้าสงัคม (Sociability) ลกัษณะพฤตกิรรมเกีย่วกบัการเข้าร่วมสมาคมกบั 

ผูอ่ื้นได้อย่างด ีชอบสมาคม ชอบคบเพื่อนหรอืชอบในทีม่คีนจ�านวนมากและชอบท�างานร่วมกบักลุม่

องค์ประกอบทั้งสี่เป็นอิสระจากกันและเป็นลักษณะที่มีความหมายทางด้านจิตวิทยา 

ซึ่งพบว่ามีความส�าคัญในการประเมินค่าต่อการปรับตัวและประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล

1.8 สรุป
บคุลกิภาพนัน้นอกจากจะเป็นตวัช่วยส่งเสรมิให้บคุคลแต่ละคน มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

และบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยในการเลือก

อาชีพให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย
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ตอนที่ 1  (10 คะแนน)

ค�าสัง่ : จงเขยีนเครื่องหมาย 3 หน้าข้อทีถ่กูต้อง และเขยีนเครื่องหมาย 5 หน้าข้อทีผ่ดิ 

............. 1. บคุลกิภาพ คอืรปูร่างหน้าตา กริยิาท่าทาง น�า้เสยีง ค�าพดู ทกัษะการท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ  ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัว

บุคคล

............. 2. บุคลิกภาพในส่วนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ไม่มีอิทธิพลใด ๆ  ต่อการท�างาน

............. 3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นคุณลักษณะหน่ึงของผู้ที่

มีบุคลิกภาพที่ดี

............. 4. บุคลิกภาพที่ปรากฏของเจ้าหน้าที่ต�ารวจทุก ๆ  นาย จัดเป็นประสบการณ์เฉพาะ

ของอาชีพนั้น ๆ

............. 5. ความรู้ ความสามารถ และอ�านาจ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ

............. 6. ประสบการณ์ร่วม หมายถึงประสบการณ์ทีบ่คุคลมเีหมอืนกนัในวฒันธรรมนัน้ ๆ  

บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกัน

............. 7. การอบรมเลี้ยงดู เป็นประสบการณ์เฉพาะที่มีผลต่อบุคลิกภาพ

............. 8. รูปร่าง ทรวดทรง ความสูง น�้าหนัก ความปกติของอวัยวะ สีผม ผิวพรรณ 

หน้าตา ท่วงที ท่าทาง เป็นคุณลักษณะทางจิตใจของขอบข่ายบุคลิกภาพ

............. 9. รูปร่างโครงสร้าง หมู่เลือด สัดส่วนของร่างกาย เพศ และโรคบางชนิด ตลอด

จนความสามารถพิเศษ มีอิทธิพลมาจากพันธุกรรม

............. 10. ความเพียรพยายามและตั้งใจปฏิบัติงาน เป็นลักษณะความแตกต่างของ

บุคลิกภาพ ด้านความมั่นคงทางด้านอารมณ์

แบบฝึกหัดบทที่ 1
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ตอนที่ 2  (10 คะแนน)

ค�าสั่ง : จงเติมค�าหรือข้อความให้ได้ ใจความสมบูรณ์

1. ตัวบุคคลโดยส่วนรวมทั้งลักษณะทางกาย และลักษณะทางจิต เป็นความหมายของ 

 .......................................................................................................................................................

2. ประเด็นใดที่ท�าให้ผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกล้าแสดงออก 

 .......................................................................................................................................................

3. บุคลิกภาพทางด้านใด ที่มีผลต่อทิศทางการด�าเนินงาน แบบกล้าได้กล้าเสีย โดยมักจะ

ยอมลงทุน เสี่ยง กล้าเผชิญกับความล้มเหลว

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

4. ประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ชนิดคือ

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

5. ประสบการณ์ที่บุคคลมีเหมือนกันในวัฒนธรรมนั้น ๆ  บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาใน

วัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกัน เป็นความหมายของประสบการณ์ใด

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

6. ผลที่มาจากการอบรมสั่งสอนของบิดามารดาด้วยวิธีให้รางวัลและลงโทษ รวมทั้งจากการ

เลียนแบบพฤติกรรมชนิดต่าง ๆ  เป็นความหมายของประสบการณ์ใด

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

7. ยกตัวอย่างขอบข่ายบุคลิกภาพด้านลักษณะทางกาย มาสัก 5 อย่าง 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

8. ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสตัย์เชื่อถอืได้ ความเคารพกฎหมาย ไม่เหน็แก่ตวั ฯลฯ เป็น

ผลรวมของการแสดงพฤติกรรมในระยะเวลายาวนานพอสมควร เป็นขอบข่ายที่เรียกว่า

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................
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9. ลักษณะทางร่างกายและพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับจากบรรพบุรุษ มีอิทธิพลมาจาก 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

10. ลักษณะความแตกต่างของบุคลิกภาพแต่ละบุคคลมีอารมณ์หนักแน่น สุขุมเยือกเย็น 

พิจารณาจากองค์ประกอบด้านใด

 .....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

ตอนที่ 3  (20 คะแนน)

ค�าสั่ง : จงตอบค�าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. จงกล่าวถึงความส�าคัญของบุคลิกภาพมาเป็นข้อ ๆ

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

2. จงกล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มาให้เข้าใจ 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

3. ประสบการณ์ร่วมกับประสบการณ์เฉพาะของบุคคลแตกต่างกันอย่างไร 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................

5. ลักษณะความแตกต่างของบุคลิกภาพแต่ละบุคคลพิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ประการ 

อะไรบ้าง

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................
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จงเลือกค�าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดกล่าวถึง ความหมายของ “บุคลิกภาพ” ไม่ถูกต้อง

ก. มาจากภาษาละตินว่า Persona

ข. เกี่ยวข้องเฉพาะลักษณะทางกายเท่านั้น

ค. มีรูปแบบของการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ  กัน

ง. เป็นลักษณะเฉพาะของความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. บุคลิกภาพกับแรงจูงใจ ไม่มีมีอิทธิพลต่อการท�างาน

ข. คนช่างสังเกตช่างคิด ไม่ถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี

ค. องค์กรท�างานไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดการท�างานไม่ได้

ง. คนที่มีบุคลิกภาพที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับเครดิตในความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. บุคคลต่อไปนี้ ใครคือผู้มีบุคลิกภาพดี

ก. สุชาติ ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงขององค์กร

ข. เจษฎา ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านและชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ

ค. อรสา แสดงอารมณ์ทุกครั้งที่สมาชิกในที่ประชุมไม่เห็นด้วย

ง. รุ้งตะวัน ปิดจุดด้อยชอบแสดงจุดเด่นของตนเองในที่ประชุม

4. ข้อใดเป็นประสบการณ์ร่วม

ก. ราชันมีพ่อขี้เมาจึงเกี้ยวกราด และเป็นคนก้าวร้าว

ข. สมชายถูกเลี้ยงดูโดยแม่และพี่สาว จึงมีนิสัยเหมือนผู้หญิง

ค. กิมย้งเป็นคนจีน มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ

ง. สุดาวรรณเป็นครู จึงชอบสอนและแนะน�าเด็ก ๆ  ให้เรียนหนังสือ

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1
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5. ข้อใดเป็นขอบข่ายของบุคลิกภาพ ด้านคุณลักษณะทางจิตใจ

ก. รูปร่าง ทรวดทรง ความสูง

ข. ความประพฤติด้านศีลธรรม จรรยา มารยาท

ค. สติปัญญา ความจ�า จินตนาการ ความถนัด เจตคติ

ง. ความตื่นเต้น ความโกรธ ความกล้าหาญ ความหวาดกลัว 

6. ความตื่นเต้น ความโกรธ ความกล้าหาญ เป็นขอบข่ายของบุคลิกภาพด้านใด

ก. อารมณ ์ ข. อุปนิสัย

ค. ลักษณะทางกาย ง. คุณลักษณะทางจิตใจ

7. ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ เป็นขอบข่ายของบุคลิกภาพด้านใด

ก. อารมณ ์ ข. อุปนิสัย

ค. ลักษณะทางกาย ง. คุณลักษณะทางจิตใจ

8. รูปร่างโครงสร้างหมู่เลือด สัดส่วนของร่างกาย และเพศ มาจากอิทธิพลใด

ก. การศึกษา ข. พันธุกรรม

ค. สิ่งแวดล้อม ง. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่

9. ความต้องการ ความสนใจ เจตคติ และค่านิยม มาจากอิทธิพลใด

ก. การศึกษา ข. พันธุกรรม

ค. สิ่งแวดล้อม ง. การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่

10. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของลักษณะความแตกต่างของบุคลิกภาพ

ก. ด้านพันธุกรรม ข. ด้านอ�านาจอิทธิพล

ค. ด้านความรับผิดชอบ ง. ด้านความมั่นคงทางด้านอารมณ์
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ใบงานที่ 1.1

เรื่อง การทดสอบบุคลิกภาพของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ส�ารวจบุคลิกภาพในเบื้องต้นของตนเองได้

ค�าแนะน�า

1. ตอนที่ 1 ส�ารวจบุคลิกภายในและภายนอกที่ดีของตนเองตามความเป็นจริง

2. ตอนที่ 2 ส�ารวจบุคลิกภายในและภายนอกตนเองที่ควรปรับปรุงตามความเป็นจริง

แล้วน�าบคุลกิภาพทัง้ภายในและภายนอกทีส่�ารวจได้ ไปจดัล�าดบั เพื่อใช้ในการปรบัปรงุ

แก้ไข

ตอนที่ 1

ล�าดับที่ บุคลิกภาพภายในที่ดี บุคลิกภาพภายนอกที่ดี

ตัวอย่าง : ตรงต่อเวลา ตัวอย่าง : แต่งกายถูกกาลเทศะ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ตอนที่ 2

ล�าดับ 
ที่

บุคลิกภาพภายใน 
ที่ควรปรับปรุง

ล�าดับที่
ปรับปรุง

บุคลิกภาพภายนอก 
ที่ควรปรับปรุง

ล�าดับที่
ปรับปรุง

ตัวอย่าง : ขี้อิจฉา 1 ตัวอย่าง : ชอบขยี้ตา 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 1.2 

เรื่อง การปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในเบื้องต้นได้

ค�าแนะน�า

1. ตอนที่ 1 หาแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน แล้วน�าไปแก้ไขตนเอง

2. ตอนที่ 2 หาแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก แล้วน�าไปแก้ไขตนเอง

ตอนที่ 1 แนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภายใน

ล�าดับที่ บุคลิกภาพภายใน 
ที่ควรปรับปรุง

แนวทาง 
ที่ควรปรับปรุง

ตัวอย่าง : ขี้อิจฉา ตัวอย่าง : พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

1

2

3

4

5



18      การพัฒนาบุคลิกภาพ

ตอนที่ 2 แนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภายนอก

ล�าดับที่ บุคลิกภาพภายนอก 
ที่ควรปรับปรุง

แนวทาง 
ที่ควรปรับปรุง

ตัวอย่าง : ชอบขยี้ตา ตัวอย่าง : บังคับตนเองและใช้  
 ผ้าเช็ดหน้าแทน

1

2

3

4

5

สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามแนวค่านิยม 12 ประการ

ชื่อ .......................................................................................................................................................

ชั้น............................เริ่มเวลา......................................เสร็จเวลา .....................................................

ค�าชี้แจง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวค่านิยม 12 ประการน้ี ใช้ประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 12 ประการ ได้แก่ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวค่านิยม 12 ประการและตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ

3 2 1 0

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 ตัวชี้วัด เป็นพลเมืองดีของชาติ ด�ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีความศรัทธา 
ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

 ตัวชี้วัด ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา และใจ

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์

 ตัวชี้วัด เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือภารกิจ การงาน ปฏิบัติตนตามค�าสั่งสอน 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ตัวชี้วัด ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม แสวงหา 
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ 
สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถน�าไปใช้ ในชีวิตประจ�าวันได้

5. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย

 ตัวชี้วัด ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและมี 
ความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวค่านิยม 12 ประการและตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ

3 2 1 0

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

 ตัวชี้วัด ปฏิบัติโดยยึดตามกติกา ข้อตกลง/กฎ/ระเบียบของโรงเรียน

7. เข้าใจและเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

 ตัวชี้วัด เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ ใหญ่

 ตัวชี้วัด ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า 

 ตัวชี้วัด คิดดี พูดดี ท�าดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน รอบคอบ 
เหมาะสมกับวัย

10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ตัวชี้วัด ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า

 ตัวชี้วัด รักษาสุขภาพร่างกายตามสุขอนามัย ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ 
 ของตนเอง

 ตัวชี้วัด มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ท�า
ประโยชน์แก่ผู้อื่น

คะแนนที่ได้

คะแนนรวม

3  หมายถึงดี 

2  หมายถึงดีพอใช้ 

1  หมายถึงพอใช้ 

0  หมายถึงต้องปรับปรุง



  

(Personality Development)

  รห
สัวิชา  20216-2104       ชื�อรายวิชา การพ

ฒั
น

าบ
คุ

ลิกภาพ

98.-

หนังสือ การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัส 20216-2104 เปนหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานการจัดการสํานักงาน ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จัดทําข้ึนโดยบูรณาการระหวางนวัตกรรมทางการศึกษา ในหลากหลาย

รูปแบบ ผูเขียนไดจัดทําเน้ือหารายวิชาจํานวน 8 บท ไดแก ความรูเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัด

บุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปฏิบัติตนดานสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหวางประเทศ

รวมถึงบุคลิกภาพและกิจนิสัยท่ีพึงประสงค ในการปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง ดร. กิจจา บานชื�น 98.-

  
        

  
    

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2562 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1  ประกาศลําดับท่ี 397

หนังสือเลมน้ีเรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสวิชา 20216-2104

การพัฒนาบุคลิกภาพ

   

ประวัติผู้เขียน   ดร. กิจจา บานชื�น
ประวติการศึกษาั

• การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา

• ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• นติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงิ

• ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน 

• อดีต ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานวิจัย

• รายงานการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในปการศึกษา 2552

• ผลการเปรียบเทียบการใชเอกสารประกอบการสอนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา

ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในปการศึกษา 2552

• ผลการใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในปการศึกษา 2553

• การวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนเพ�อใชในการจัดทําแผนการสอนวิชา ครอบครัวศึกษาและ

ความปลอดภัยในชีวิต รหัส 2000-1602 ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาการขาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ในปการศึกษา 2554

•  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยสงเสริมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

เพ�อแกปญหาของนักเรียนอาชีวศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรูในปการศึกษา 2556
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