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ห้องเอกฉันท์  ชั้น 3  อาคารประสานมิตร 

 

 บุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออก ทั้งท่ีรู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยมีคนอ่ืนมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่งที่เราแสดงออก  
ดังนั้น จึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งเสริมเติมให้บุคลิกภาพของเรายิ่งน่ามอง และเป็นที่ประทับใจของคนรอบตัว  

 
         **7 ข้อที่ผู้ให้บริการสามารถน าไปเป็นองค์ประกอบของการสร้างสรรค์หรือตกแต่งบุคลิกภาพ** 

 
1. การมอง 
         สายตาสามารถบอกถึงความรัก ความเกลียดชัง ความเมตตาปรานี ความโกรธแค้น ความเคารพนับถือ หรือความเหยียด
หยาม ดูหมิ่นดูแคลนได้ ฉะนั้น เมื่อเราจะมองใคร เราจะต้องพยายามใช้สายตาด้วยความสุภาพเรียบร้อย ระวังในการใช้สายตา
อย่าให้คนอ่ืนเกิดความเข้าใจผิดหรือรู้สึกติดลบได้ 
 
2. การแต่งกาย 
         การแต่งกายบ่งบอกความพิถีพิถันและเอาใจใส่ตัวเอง ช่วยท าให้คนคนหนึ่งดูดีหรือดูแย่ได้  ทุกครั้งที่เลือกเครื่องแต่งกาย
หรือก าลังจะแต่งกาย ให้ต้องค านึงถึงความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายให้พอดี อย่าให้มาก
เกินไปหรือน้อยเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด 
 
3. การพูด 
         ต้องมีศิลปะในการพูด พูดให้ชนะใจผู้ฟัง โดยจะต้องใช้ค าพูดที่มีเหตุผล สุภาพ ไพเราะ มีน้ าเสียงชวนฟัง เสียงดังฟังชัด 
ฉะฉาน และใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับผู้ฟัง โดยค านึงถึงวัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความสนใจพิเศษของผู้ฟัง   ทั้งยังต้อง
ค านึงถึงสถานที่ เวลา และโอกาสด้วย 
 
4. การเดิน 
         ให้เดินตัวตรง อกผายไหล่ผึ่งเพื่อให้ดูสง่า แต่ไม่ต้องถึงกับหลังตรงตัวแข็งเหมือนนักเรียนนายร้อย เดินให้มีท่าทางสง่า
และเรียบร้อย เวลาเดินให้ก้าวเท้ายาวพอประมาณ และสอดคล้องกับเสื้อผ้าหรือรองเท้าท่ีสวมใส่ ว่าก้าวแค่ไหนจึงดูคล่องแคล่ว
และปลอดภัย  ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังจนเกินไป เพราะเสียงฝีเท้าจะไปรบกวนผู้อ่ืน ไม่เดินผ่ากลางผู้อ่ืนที่ยืนสนทนากัน  
 
5. การแสดงท่าทาง 
         ต้องระวังท่าทางที่ไม่สวยงาม เวลาพูดหรือท าอะไรก็ตาม อย่ามีการแสดงท่าประกอบมากเกินไปจนน่าเกลียด หรือแสดง
ท่าท่ีไม่สุภาพ ท่าทางท่ีดีจะต้องมาจากพ้ืนฐานของความสงบ ส ารวม ให้เกียรติทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน  ควรมีท่าทางประกอบ
เพ่ือให้ดูผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ สง่า และเสริมในสิ่งที่พูดหรือเล่า นอกเหนือจากนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องมีท่าทางประกอบแต่
อย่างใด 
 
6. ทักษะในการท างาน 
         ในการท างานใดๆ ก็ตามจะต้องท าให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ต้องท าด้วยท่าทางคล่องแคล่ว ด้วยความช านาญ และให้ได้ผล
งานดีเด่น ท าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่าให้น้อยไปกว่าความสามารถท่ีเรามีหรือท าได้ ความน่าชื่นใจของผู้ร่วมงานหรือหัวหน้า
งานทุกคนก็คือ การมีเพ่ือนร่วมงานหรือลูกน้องที่ท างาน "เต็มความสามารถ" อยู่ตลอดเวลา  นั่นคือบุคลิกแห่งความส าเร็จด้วยค่ะ 



 
7. สุขภาพ 
         ต้องระวังสุขภาพให้ดี อย่าให้มีโรค ระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ผู้ที่ป่วยออดๆ แอดๆ จะดูเป็น
คนข้ีโรค ซึ่งน่าเป็นห่วงมากกว่าน่าชื่นชม ดูอ่อนแอ ไม่คล่องแคล่ว โรคบางรคส่งผลถึงความซีดเซียว ห่อเหี่ยว หม่นหมอง จึงขาด
สง่าราศี การดูแลสุขภาพให้ดีคือต้นทุนของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ส าคัญท่ีสุด  

 
**การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน** 

 

 1. ทัศนคติ คือจุดเริ่มต้น  
                ทัศนคตทีิด่ ีคือ จุดเริ่มต้นของบุคลิกง่ายๆ เพียงแต่มองทุกสิ่งในด้านที่ดี ก็จะท าให้มีความสุข  แล้วความสุขก็จะ
เปล่งประกายออกมาภายนอก หรือการมองทุกคนในแง่ดี  พยายามเข้าใจว่าเขามีเหตุผลในการกระท าของเขา ก็จะท าให้เราไม่
โกรธใครง่ายๆ มองโลกสวยงาม ท าให้เรามีจิตใจรื่นรมย์ แล้วยิ่งหมั่นมีจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้คนเพิ่มขึ้นไปอีก ใครๆก็จะชื่นชมได้โดย
ไม่ยากสบายใจแจ่มใสเสมอ ดังนั้นจึงควรหมั่นท าใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใส และสบายใจอยู่เสมอในทุกสถานการณ์ ภาพสะท้อนที่
ปรากฏออกมา ท าให้เราเป็นคนร่าเริง กุ๊กก๊ิกน่ารัก สนุกสนานและมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ น่ารักอย่างนี้แล้วใครที่ไหนจะไม่ชื่นชม  
          

 2. สร้างความเชื่อม่ันในตนเอง คือ ม่ันใจในตนเอง  
               ควรหมายถึงการมีศรัทธาในตนเอง เชื่อมั่น เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ รูปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจน
ความรู้และหัวจิตหัวใจของตนเอง ท าให้ไม่มีความประหม่า มีความกล้า วินิจฉัยปัญหาได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้พอประมาณว่า ถ้าลงมือกระท าไปแล้วจะได้รับผลอย่างไรความแน่ใจในอันท่ีจะเดิน จะลุกจะนั่ง 
จะท า จะพูด จะคิด หรือแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขสิ่งที่จะช่วยให้แต่ละคนมีความมั่นใจใน
ตนเองมีความรู้สึกมั่นคง 
           
  3. พยายามวิเคราะห์ประเมินตนเองอย่างแท้จริง  
            คือ พิจารณาวา่ตนมีความสามารถใด และขาดความสามารถทางใด แล้วใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุด พยายามเปลี่ยนสิ่งที่พอจะเปลี่ยนได้ สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าน ามาค านึงถึงจนกลายเป็นความวิตกกังวล 
 
  4. ท าใจให้พร้อมในการเผชิญความจริง  
             โดยคิดว่าในโลกนี้มีข้ึนมีลง มีท้ังสิ่งดแีละไม่ดี มีทั้งคนดีมากและคนดีน้อย เราก็เหมือนคนอ่ืนๆ คือ ประสบทั้งสิ่งดีและ
ไม่ดีในชีวิต เราอาจพบหัวหน้าห้อง เพื่อนร่วมห้อง รุ่นพ่ี และลูกน้องบางคนที่ดีมาก  แต่บางคนก็ท าให้เรายุ่งยากใจในการท างาน
ร่วมด้วย คนบางคนเป็นคนดีตามที่เราต้องการ แต่บางคนถึงกับท าให้เราล้มหมอนนอนเสื่อ ส่วนชีวิตของเรานั้น บางตอนก็ดู
ราบรื่นมั่นคง บางตอนก็ท าท่าจะไปไม่ไหว คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คือ คนซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ยังพร้อมอยู่เสมอที่จะ
ปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ไม่หวั่นไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติจนเกินกว่าเหตุ 
 
 5. ฝึกตนให้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด   
             คือ มีอารมณ์ม่ันคง ไม่ปล่อยตนเป็นทาสของอารมณ์ตามธรรมชาติไปเสียหมด  โดยธรรมชาติของชีวิตนั้น บางคนก็ร่า
เริงมีความสุข บางครั้งก็เศร้าหมองหดหู่ บางครั้งก็โกรธเกลียดไม่ชอบใจ แต่ก็ต้องท าใจว่าชีวิตใครๆ ก็เป็นอย่างนี้ “ชั่วเจ็ดที          
ดีเจ็ดหน” การมีดีบ้างชั่วบ้างก็ท าให้ชีวิตมีรสชาติ ดังนั้นเมื่อมีความสุขก็อย่าปล่อยให้ความปิติยินดีมากจนท าให้ร่าเริง  จนผิด
กาลเทศะ หรือเม่ือเศร้าหมองหดหู่ใจ ก็อย่าปล่อยตนจมอยู่กับความเศร้าโศกจนท าอะไรไม่ได้หรือขาดสมาธิ  การยิ้มสู้เข้าไว้ 
น่าจะเป็นทางออกท่ีดีและอย่าคิดสั้น ควรให้โอกาสแก่ตนเองในการเผชิญกับปัญหา ไม่ควรคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อหนีความล้มเหลว 
 
 



  
6. ฝึกตนให้ท างานโดยมีการวางแผนและเป้าหมาย  
               คือ ไม่ปล่อยชีวิตให้เปน็ไปตามลมเพลมพัด เมื่อจะท างานก็ควรจะถามตัวเองว่า ท าเพื่อใคร ท าอะไร ท าเม่ือใด และ
ท าอย่างไร มีการเตรียมการล่วงหน้า ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าวิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ก้าวหน้าอย่างมีจังหวะ และท า
ให้ชีวิตในแต่ละวันมีความหมายส าหรับตน 
 
 7. รู้จักบังคับใจตนเอง  
              คือ ท าตนให้มีความสามารถในการ “รอ” สิ่งที่ต้องการได้ ผู้ใดก็ตามถ้าไม่สามารถรอสิ่งที่ต้องการได้ นับว่ายังไม่เป็น
ผู้ใหญ่ ทั้งยังมีผลท าให้บุคลิกภาพด้านอื่นๆ พลอยเสียไปด้วย และแสดงว่ายังไม่พร้อมส าหรับการมีบุคลิกภาพท่ีดี ความสามารถ
ในการรอคอย ยังช่วยให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และแก้ปัญหาทางอารมณ์ได้มาก เช่น สามารถรอคอยผู้ที่ผิดนัดได้ 
 
 8. พยายามปรับชีวิตให้เข้ากับสังคม  
              คือ ท าตนให้มีความสุขในทุกสภาพของสิ่งแวดล้อม เราอาจเป็นคนชอบสันโดษ แต่ถ้าเขามีงานรื่นเริง ไม่ว่าจะใน
ระหว่างเพื่อน ระหว่างรุ่นพ่ี กับรุ่นน้อง เราก็ต้องแสดงความพอใจที่จะร่วมด้วยได้ เป็นต้น หรือเราอาจมีวิธีท างานที่ต่างไปจาก
คนอ่ืน แต่เราก็ต้องสามารถผ่อนปรนได้บ้างโดยไม่กระทบกระเทือนถึงอิสระในความคิดอ่านของผู้อื่น  
 
 9. ฝึกความอดทนและอดกลั้นให้กับตนเอง  
              คือ อดทนต่อความคิดของผู้อ่ืนทีขั่ดแยง้กับตน อดทนกับพฤติกรรมของคนบางคน อดทนกับการถูกมองข้ามในสิ่งที่
ไม่อยากให้เขามองข้าม ยอมรับฟังค าวิจารณ์จากคนอ่ืนโดยพยายามคิดว่าค าวิจารณ์ต่างๆ เหล่านั้นจะท าให้ตนได้ปรับปรุง เรื่องท่ี
ไม่พอใจบางเรื่องควรพยายามลืม เมื่อไม่ชอบใจใคร ไม่ควรใช้วิธีพร่ าบ่น เนื่องจากอาจสร้างความร าคาญให้ผู้อื่น  และพลอยท าให้
ผู้อื่นมีปัญหาทางอารมณ์ไปด้วย 
               
10. มีความสามารถในการรับและแก้ไขสิ่งที่ไม่ชอบ  
               คือไม่ควรหัวเสยีหรอืพร่ าพรรณนาในโชคชะตาของตนเองให้ผู้อ่ืนรบัฟังไม่หยุดหยอ่น เพราะไม่ว่าจะท าอะไร มี
อาชีพอย่างไร อยู่ในต าแหน่งใด หรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครก็จะต้องมีสิ่งไม่ชอบรวมอยู่ด้วยทั้งสิ้น 
 
 11. ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
                ดังตัวอย่างในชีวิตประจ าวันที่มักพบว่ามีคนมากมายที่มีทักษะท างานเก่งแต่เก็บความรู้ความสามารถเหล่านั้นใส่
ลิ้นชักไว้ แล้วท างานเท่าที่ได้รับค าสั่งให้ท า ท างานเพียงเพ่ือแลกกับผลตอบแทนให้พออยู่ได้  การด าเนินงานดังกล่าวนี้ มักไม่
น าพาไปสู่ความก้าวหน้าหรือความส าเร็จในชีวิต 
 
 12. สร้างความรู้สึกพอใจที่จะได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  
                 ทัง้นี ้เพราะกฎและระเบียบท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขถ้าหากทุกคนเคารพในกฎและระเบียบนั้น  กฎเกณฑ์ใด
ในองค์การที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ในแง่ของการปฏิบัติ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่แล้วควรสามารถท่ีจะเสนอข้อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้โดยสันติวิธี โดยอ่อนน้อมถ่อมตน และโดยเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอข้อคิดเห็นวิธีการดังกล่าวนี้
จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ส่งผลให้ท างานร่วมกันได้โดยราบรื่น 
 
 
 
 
 
 



 
 13. ฝึกมองทุกปัญหาให้เป็นเรื่องเล็ก  
                ข้อนี้อาจยากส าหรบับางคน แตค่วามจรงิท่ีจะช่วยให้ท าใจไดก็้คือ ไม่ว่าเรื่องเลวร้ายอะไรที่มันได้เกิดข้ึนในชีวิต มัน
ได้เกิดข้ึนแล้ว และถ้ายังหาทางแก้ไขไม่ได้ มันก็ยังคงอยู่ มันไม่มีทางไปไหนพ้นจากชีวิตได้ในเวลานี้เลย เพราะฉะนั้นทางเดียวที่
จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ก็คือ มองมันให้เป็นเรื่องเล็กท่ีสุด ไม่ปล่อยให้มันมาท าอะไร ให้กระทบกระเทือนชีวิต
ส่วนอื่นๆ เพราะมันเป็นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเอง ต้องหมั่นท าใจว่าอะไรที่มันจะเกิด มันก็ต้องเกิด ทุกคนในโลกต่างก็มีเวลาต้องพบ
เจอกันทั้งนั้น ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอก เพราะฉะนั้นวางมันลง ด าเนินชีวิตต่อไปอย่างสง่างาม บุคลิกภาพที่ดีประการหนึ่งก็คือ  การ
ที่ไม่เป็นคนตีโพยตีพายโวยวายเวลามีปัญหา 
 
 14. ควบคุมตนให้คิดถึงผู้อ่ืนมากกว่าคิดถึงตนเอง  
                 เพราะเราท าดคีนอ่ืนก็ท าดี นี่คือแนวคิดแบบ ที่เรียกว่า I am OK, He or she OK ..นั่นคือมองตนเองด้วยการ
ยอมรับ เข้าใจเหตุผลบนการกระท าของตนเองอย่างถูกต้อง และก็ต้องคิดเหมือนกันกับคนอื่นด้วย  ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคน
ประเภทที่คิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียว คนอ่ืนแย่หมด...อย่างนี้ใครๆก็ไม่อยากรัก การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นเหมือนกับที่เรา
เข้าใจตัวเอง อาจฟังเป็นเรื่องยากส าหรับบางคน แต่ถ้ามีโอกาสได้เห็นว่ากิริยาอาการของเรา  เวลาที่มองการกระท าของคนอ่ืน ว่า
ไม่ดีนั้นไม่สวยงามน่ารักเอาเสียเลย ข้อนี้อาจช่วยให้สามารถฝึกนึกอย่างที่แนะน าได้ง่ายขึ้น คือ มองหาจุดอ่อนของตนเองแล้ว
ปรับเปลี่ยน 
 
15. การคอยส ารวจจุดอ่อนภายในตัวเองอยู่เสมอ 
                   ควรพยายามปรับไปในทางที่ดีให้ได้ เช่น บางครั้งบางทีเราเกิดความริษยาคนอื่นข้ึนมาในใจ พอรู้สึกปุ๊บก็เปลี่ยน
ให้เป็นการชื่นชมยินดีกับเขาแทน มันจะช่วยให้สภาพจิตใจสดใสไม่ขุ่นมัว แสนจะดี... นอกจากนั้นก็มองส่วนอื่นในใจต่อไป เชื่อสิ
ว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ไม่มีสิ้นสุด หมั่นท าไปเรื่อยๆแล้วจะมีความสุข โดยเฉพาะเวลาที่ใครๆรอบตัวออก
ปากชื่นชมให้ได้ยิน 
 
 16. รู้จักให้ก าลังใจ 
              เวลาที่จะท าอะไรดีๆสักครั้ง แทนที่จะนั่งรอให้ใครมาชื่นชมควรรู้จักท่ีจะให้ก าลังใจและความชมตัวเองก่อน  มันจะ
เป็นความรู้สึกท่ีดีมากเลยทีเดียว เพราะมันเป็นการแสดงออกว่าเรารู้จัก และเข้าใจตัวเองเกินกว่าที่จะต้องรอให้ใครมาใส่ใจ มัน
จะย้ าความเชื่อม่ันในตัวเอง และชื่นชมในความดีของตัวเองได้โดยไม่ต้องให้ใครมาร่วมรับรู้ มันแสนจะสบายใจและมีความสุข
ทีเดียว พร้อมๆกัน แต่ก็ต้องหมั่นรู้สึกถึงความดีที่บุคคลรายรอบตัวคุณเขาท าด้วย แม้ใครจะไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็น อย่าลังเลที่จะ
แสดงความชื่นชมกับสิ่งดีๆที่เขาท า รับรองว่าจะได้รับคะแนนนิยมจากคนรอบตัวมาโดยง่ายๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายชื่อคณะผู้จัดท าองค์ความรู้ของสถาบันฯ 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  อินทร์จันทร์ ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
2. อาจารย์ปรารถนา คงส าราญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
3. อาจารย์ปิยวดี     มากพา  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
4. นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมฯ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ    
5. นางจันทิรา       จิตวีระ   เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  
6. นายสุรชัย    ทุหมัด   นักวิชาการศึกษา      
7. นางสาวกานต์รวี     ชมเชย   นักวิจัยศิลปวัฒนธรรม  
8. นายจาระไน        ไชยโยธา  ภัณฑารักษ์ 
9. นางสาวอุษณีย์    เล้าเจริญ           นักวิชาการเงินและบัญชี  
10. นายวิวัฑฒน์        สมตน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
11. นายยุคลวัชร์     ภักดีจักริวุฒิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
12. นางสาวมาลัยพร    เทวะประสิทธ์ิพร เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  
13. นายอัครวินท์     นิยมเดชา  นักวิชาการศึกษา  
14. นางสาวณิชาภัทร จาวิสูตร  นักวิชาการศึกษา  
15. นางสาวธนัญญา     กลมเกลียว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
16. นางสาวสโรชา     เมฆอรุณ  ภัณฑารักษ์  
17. นายปยุต  ถิระสาโรช นักเอกสารสนเทศ 
18. นางสาวณัฐนันท์   บัวงาม  นักบริหารงานศิลปกรรม  
19. นายตวัน  รักแผน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
20. นางสาวจิตภาพร    เกษประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
21. นายสมภพ       จันเพ็ง  พนักงานสถานที่  

 

 

 

 

 

 

 


