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    การพัฒนา 
    บคุลิกภาพ     

    ของหัวหน้า 
 

           
  บุคลิกภาพ ของแต่ละคนจะเป็นสิ่งประจําตัวของคนคนนั้น ที่ทําใหแ้ตกต่างจาก คนอื่น และมหีลาย
สิ่งหลายอย่าง ท่ีจะประกอบกัน ทําให้คนแต่ละคนมี บุคลกิภาพ เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นผลมาจาก การทํางาน
ประสานกันของ สมอง ที่ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม และประสบการณ์ ท่ีได้รับจาก สิ่งแวดล้อม 
บุคลิกภาพ มีความสําคัญต่อชวีิตเราอย่างย่ิง ทําให้เรารู้สึกถงึความสําคัญของตัวเอง เราจะไม่มทีางรู้ได้เลยว่า 
ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่รู้ว่าขณะนีต้ัวเราเป็นคนอย่างไร และเราจะไม่มทีางเข้าใจว่าขณะนี้เราเป็น
คนอย่างไร ถ้าไม่รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญทีสุ่ด เราจะต้องค้นพบตัวเอง และเป็นตัว
ของตัวเอง 
           คําว่า “บุคลิกภาพ” (personality) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ได้มผีู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังตอ่ไปนี้ 
เออร์เนส อาร์.ฮิลการด์ (Hilgard 1962:447) กล่าวว่า บุคลิกภาพ เป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคล และการ
แสดงออกของพฤติกรรม ซึ่งชี้ให้เห็นความเป็น ปัจเจกบุคคล ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลักษณะที่
ส่งผลสู่การตดิต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ไดแ้ก่ ความรู้สึกนับถือตนเอง ความสามารถ แรงจูงใจ ปฏิกิริยาในการเกิด
อารมณ์ และลกัษณะนิสัยที่สะสมจากประสบการณ์ชีวติ 
          ฟิลลิป จี.ซิมบาร์โด และฟลอยด์ แอล.รูช (Zimbardo and Ruch 1980:292) อธิบายว่า 
บุคลิกภาพ เป็นผลรวมของลกัษณะ เชิงจิตวิทยาของบุคคลแต่ละคน มีผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
หลากหลายของบุคคลนั้น ทั้งส่วนที่เป็นลักษณะภายนอก ที่สังเกตได้ง่ายและพฤตกิรรมภายในที่สังเกตได้ยาก 
ลักษณะที่หลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลแสดงออก ต่างกันใน แตล่ะสถานการณแ์ละช่วงเวลา 
          รชิาร์ด ซี.บุทซิน และคณะ (Bootzin and others 1991:502) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพ เป็น
ลักษณะนิสัยและรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการประพฤติปฏิบัติของบุคคลแตล่ะคน 
          อัลชล ีแจ่มเจริญ (2530:163) ให้ความหมายว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะส่วนรวมของบุคคล
ทั้งหมด ที่แสดงออกมาปรากฎ ให้คนอื่นไดรู้้ได้เห็น ซึ่งแตกต่างกันเพราะภาวะสิ่งแวดลอ้มที่สร้างตัวบุคคลนั้น
แตกต่างกันประการ หนึ่ง และพันธุกรรม ทีแ่ตล่ะบคุคล ได้มาก็แตกต่างกัน ไปอีกประการหนึ่ง 
จากคําจํากัดความและความหมายของ “บุคลิกภาพ” ที่กล่าวมา สรุปไดว่้า บุคลิกภาพ คือตัวบุคคลโดย
ส่วนรวม ทั้งลกัษณะทางกาย ซึ่งสังเกตไดง่้าย อันได้แก่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทาง น้ําเสียง คําพูด 
ความสามารถทางสมอง ทักษะการทํากิจกรรมต่างๆ และลักษณะทางจิต ซึ่งสังเกตไดค่้อนข้างยาก ได้แก ่

บทที่ 
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ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านยิม ความสนใจ ความมุ่งหวัง อุดมคติ เป้าหมาย และความสามารถในการ
ปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ลักษณะดังกลา่วมีที่มาจากพันธุกรรมและสิง่แวดล้อมของแตล่ะคน ส่งผลสู่
ความสามารถในการปรับตัว ต่อสิ่งแวดล้อม และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
          จากความหมายของ บุคลิกภาพ ดงักล่าว เมื่อนํามาวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
งานท่ีเกี่ยวข้องกับ การดําเนินงาน ทั้งด้านการบริหาร การผลิต การจําหน่าย และการใหบ้ริการ โดยพิจารณา 
บุคลิกภาพ ที่สง่ผลต่อการดําเนินงาน จะพบว่าทุกลักษณะของ บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน 
โดยมีอิทธิพลมากบ้างน้อยบ้าง จึงอาจให้ความหมายของ บุคลิกภาพ เชงิอุตสาหกรรมได้ว่า เป็นลักษณะ
ส่วนรวมของบุคคลท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเอื้ออํานวยให้เกิดผลดตี่อการดําเนินงานอุตสาหกรรม ทั้ง
ในแง่ของการบริหาร การผลติ การจําหน่าย และการให้บริการในงานอุตสาหกรรม 
          ทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวกับ บุคลิกภาพ อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณแ์ละ ความสามารถในการรู้
ตัวเอง (Self Awareness) ถือเป็น ความฉลาด อย่างหนึ่ง เพราะการที่เราจะ รู้ตัวเอง หรือ รู้พฤติกรรมของ
เราเอง ได้นั้น ขึ้นอยู่กับว่า เรามองตัวเราอย่างไร เมื่อเทียบกับ สิ่งแวดล้อมในโลกนี ้และเราจะ ควบคุม
พฤติกรรม ของเราได้อย่างไร ซึ่งความสามารถ ที่จะจัดการและ ควบคุมชีวิต เรานี้ เป็นความสามารถที่
เรียกว่า ประสทิธิภาพ ส่วนบุคคล (Self Efficacy) 
          คนที่มปีระสทิธิภาพ ส่วนบุคคลสูง จะมีความมั่นใจใน การมีพฤติกรรมโตต้อบที่ถูกต้อง แตค่นที่มี
ประสทิธิภาพในตัวเองต่ํา จะมีความกระวนกระวาย มีความกังวลเมื่อจะต้องมีการโตต้อบต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนคนนั้น ความรู้ตัวและประสิทธิภาพส่วนตัวน  ี้เองจะรวมกันเป็น 
บุคลิกภาพ ขึ้น 
           ซิกมนัด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมาก ได้อธิบายถึงความหมายของคําว่า 
"อีโก้ (Ego)" ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของ บุคลิกภาพ ที่ทําหน้าทีต่ัดสินใจ แต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับอํานาจภายใน
ร่างกาย หรือความต้องการ ความปรารถนาของคนคนนั้น ซึ่งอาจจะเป็นความเห็นแก่ตวั (id) กับความรู้สึกผดิ
ชอบชั่วด ีความจริงจากสิ่งแวดล้อมภายนอก จริยธรรม ความเป็นเหตุเป็นผล (superego) และเมื่อมกีารชั่ง
น้ําหนักระหว่างปัจจัย 2 ปัจจัยนี้แล้วก็จะเกิดการตัดสินใจขึ้น 
คําถามคือ บุคลิกภาพ เกิดจากอะไร มาจากไหน นักทํานาย บุคลิกภาพ ฟรานซ์ โจเซฟ กอลล ์(Franze 
Joseph Gall) ไดใ้ห้ทฤษฎีว่า รอยหยักบนพื้นผิวสมองนั่นเองเป็นตัวกําหนด บุคลิกภาพ เพราะส่วนนี้ทําให้
เราตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม มีผลต่อวิธีคิด ความรู้สึกและการกระทําของเรา 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 

ทุกคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะเป็นผู้มคีวามภาคภูมิใจในบุคลิกภาพของตนเอง แต่บางครั้งก็ไม่มี
ความแน่ใจว่าบุคลิกภาพแบบใดที่น่าพอใจที่สุด และในบางครั้งเราก็แทบจะไม่เข้าใจดว้ยซ้ําไปว่า บุคลิกภาพ
นั้นหมายถึงสิ่งใดกันแน่ บางคนมีความเข้าใจเพียงว่า การแต่งกายด ีการมีใบหน้า ท่าทาง และรูปร่างท่ีดี เป็น
สิ่งแสดงถึงบุคลิกภาพที่น่านิยม เลื่อมใส ศรัทธา ความจรงิบุคลิกภาพไม่ได้หมายถึงเพียงรูปร่าง หน้าตา 
ท่าทางภายนอก แต่รวมไปถึงนิสัยใจคอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นจากภายนอกในทันที 
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ถ้าเราไม่สามารถวิเคราะห์ใหช้ัดเจนว่า บุคลกิภาพคืออะไรแล้ว ก็คงจะไมท่ราบว่า เราจะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างบุคลิกภาพไปในแนวใด โดยเฉพาะบุคลิกภาพของผู้ให้บริการจะเป็นตัวแปรท่ี
สําคัญในงานบริการ ความสําเร็จและความลม้เหลวของงานบริการอาจมีสาเหตุมาจากบุคลิกภาพของผู้ให้ 
บริการก็ได ้

ถ้าจะคิดอย่างกว้าง ๆ ถึงความหมายของคําว่าบุคลิกภาพแล้ว ก็อาจกลา่วได้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือ
ลักษณะเฉพาะประจําตัวของบุคคลหนึ่ง ๆ เกี่ยวกับปฏิกิริยาโตต้อบกับบุคคลอ่ืน ๆ ในการปรับตัวให้
เหมาะสมต่อสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้เกิดความเหมาะสมแกต่ัวเอง 
ในขั้นต้นนี้เราควรที่จะแยกให้ชดัระหว่างคําสองคํา คือคําว่า บุคลิกภาพ (personality) คือ ผลรวมของ
พันธุกรรมและประสบการณท์ั้งหมดของบุคคล กับคําว่า บุคลิกลักษณะ (trait) อันมีความหมายแคบและ
เจาะจงไปในดา้นลักษณะของบุคคลที่แสดงออกให้ปรากฎเห็นได้ ภายนอกอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะรปูร่าง 
หน้าตา สีหน้า กริยาท่าทาง คําพูด น้ําเสียง ที่ปรากฏแก่ผูพ้บเห็น 
 
ความสําคัญของบุคลิกภาพต่องานบริการ 

บุคลิกภาพ สรา้งความรู้สึกตอ่ผู้พบเห็นว่า ชอบหรือไม่ชอบ หรือเกิดความรู้สึกต่อคน ๆ น้ันอย่างไร 
เช่น เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมด้วย มสีง่าน่าเกรงขาม หรือกลับเปน็ตรงข้ามคือ ไม่น่าคบเสียเลย 
บุคลิกภาพทําให้คนเกิดความรู้สึกทางใจ ซึ่งทําให้เกิดอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ความคิด สตปัิญญา 
หรือการตดัสินใจทีต่้องใช้เหตผุลใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ลักษณะบุคลิกภาพที่ผู้ให้บริการพึงพิจารณา 

นักจิตวิทยาแบ่งลักษณะบุคลกิภาพออกเป็นแบบต่าง ๆ เพื่อเลือกอธิบายตามทฤษฎีของตน ทีใ่คร่จะ
กล่าวถึงในที่นีคื้อ การแบ่งบุคลิกภาพเพื่อแสดงผลดผีลเสยีของแต่ละประเภท ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ลักษณะดึงดดู ลักษณะเป็นกลาง และลักษณะผลักใส ซึ่งแตล่ะลักษณะจะให้ผลในแตล่ะสถานการณ์
ต่างกันออกไป 

ยังมีลักษณะทีก่ล่าวถึงกันมากในอีกทฤษฎหีนึ่ง แบ่งบุคลกิภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะที่
เก็บตัว (introvert) และลักษณะที่แสดงตวั (extrovert) และในแต่ละลักษณะมีข้อเสียรวมอยู่ด้วยกัน คน
ทั่วไปจะมสีองลักษณะผสมกนั แต่บางคนมีลักษณะหนักไปทางด้านเก็บตัว ซึ่งเหมาะสมสําหรับหน้าที่การงาน
บางอย่าง เช่น เป็นนักคิด นกัประดิษฐ ์นักบัญช ีฯลฯ พวกที่มีลักษณะแสดงตัวก็เหมาะแก่งานตดิต่อกับบุคคล
มากหน้าหลายตา เป็นบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นักธุรกิจ นักการเมือง พนักงานขาย 
แท้จริงแต่ละคนมิใช่จะมีลักษณะของบุคลิกภาพตามท่ีกล่าวถึงข้างต้นนี้เท่า นั้น ยังมีบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่ง
ที่โตะ๊อาหาร ในงานสังคม ในห้องประชุม กับญาติ กับเพื่อน กับคนแปลกหน้า จะมีการปรับให้เข้ากับ
ภาวการณ์ในขณะน้ัน 
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บุคลิกภาพมักเกิดจากหรือเห็นจาก 
• สิ่งที่พบเห็น (Appearance)   มีส่วนถึง  55%     
• น้ําเสียง  (Voice)                มีส่วนถึง  38%    
• คําพูด (Words)                มีส่วนถึง  7%       

 
ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพเช่นไร 

โดยที่ บุคลิกภาพ เป็นการรวมลักษณะต่าง ๆ ทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลหนึ่ง ๆ อันประกอบดว้ยรูปร่าง 
ลักษณะ อากัปกริยา คําพูด น้าํเสียง การแสดงท่าทาง รวมถึงพฤติกรรมทีแ่สดงออก อุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ ์จึงแยกพิจารณาบุคลิกภาพที่ดีไดก้ว้าง ๆ ดังนี ้

1. ส่วนเก่ียวกับกาย ได้แก่ การมีสุขภาพพลานามัยดี แต่งกายสะอาดและเรียบร้อย กิรยิาท่าทางสง่า 
ท่าทางร่าเริง แจ่มใส ว่องไว แต่ไม่ใช่หลุกหลกิลุกลน 

2. เสียงและภาษาที่พูด น้ําเสียงแจ่มใส ชดัเจน ไม่เบาและไมด่ังเกินไป พูดจาฉะฉาน ได้เร่ืองได้ราว 
ไม่เพ้อเจ้อหรือพูดคลุมเครือ ภาษาท่ีพูดเป็นภาษาที่คนท่ัวไปเข้าใจ ใช้ภาษาเหมาะแก่บุคคลและถูกกาลเทศะ 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 42  แสดงการเปรียบเทียบ คนหลงัการพัฒนาด้านการแต่งกาย ทรงผม หน้าตา 
 
คุณลักษณะประจําตัวอ่ืน ๆ เช่น มีความอดทนและอดกลัน้ต่อสิ่งภายนอกที่มากระทบจติใจ สามารถ

ควบคุมอารมณ์ได้ ไมห่วั่นไหว ไม่แสดงออกถึงลักษณะของคนเจ้าอารมณ์ เป็นคนทีรั่บฟังความคิดเห็น และ
ฟังข้อขัดแย้งของผู้อ่ืนด้วยอารมณ์ปกต ิ เข้าใจอะไรได้รวดเร็ว เป็นผู้มีวิจารณญาณไตรต่รอง สุขมุคัมภีร์ภาพ 
สามารถเข้าใจอะไรไดถู้กต้อง ตดัสินใจได้เรว็และเหมาะสม วินิจฉัยปัญหาถูกต้องตามท่ีควรจะเป็น 

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
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 บุคลิกภาพที่ไม่ดี ซึ่งเป็นสิ่งควรระวัง ได้แก่ ขาดความคดิริเริ่ม เฉื่อยชา ผัดวันประกนัพรุ่ง ขาดความ
สังเกต ขาดความรับผิดชอบ ขาดความระมดัระวัง ขาดความสามารถในการทํางาน ขาดการปรับปรุงตัว 
 
ผู้ให้บริการควรปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างไร 

ทุกคนควรสํารวจว่าตนเองมีบุคลิกภาพในลกัษณะใด เหมาะสมในการงานและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในสังคมหรือไม่ ต่อจากน้ันอาจวางแนวทางปรับปรุงบุคลิกภาพ ทั้งนี้คงจะต้องใช้เวลา
ประกอบด้วยความพยายามและความมั่นคง 

การปรับปรุงในเบ้ืองต้นไม่เหลือบ่ากว่าแรงอะไร เพียงแตร่ะมดัระวังรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ก็จะเป็นเหตุส่งเสรมิแก้ไขดดัแปลงบุคลิกภาพให้ดีขึ้น คนทั่วไปยอมรับมาตรฐานของสังคมในเรื่องความ
สะอาดทั้งร่างกายและเครื่องแต่ง กาย การมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย พูดจาฉะฉาน ชัดถ้อยชดัคํา ได้เร่ืองได้
ราว ไม่พูดหยาบเพ้อเจ้อ ท่าทางเข็มแข็ง แคล่วคล่อง สง่าผา่เผย อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ควบคุมอารมณ์ไดด้ี มี
ทัศนคตทิีด่ีต่อเพื่อนร่วมงานและสถาบัน นับแต่ครอบครัวจนถึงสังคมภายนอก หากวางแนวทางไว้เช่นนี้ก็จะ
ก้าวไปได้เรื่อย ๆ ไม่หลงทาง 
 วิธีปรับปรุงแก้ไขให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น โดยการพิจารณาการปฏิบัติตนใหเ้ป็นคนใจกว้าง ให้ความ
ร่วมมือกับผู้อ่ืน เป็นตัวของตัวเอง แสวงหาคําแนะนํา กระทําแตส่ิ่งที่ถกูต้องด้วยความตั้งใจและไม่ยอ่ท้อ 
ตรวจสอบผลความก้าวหน้าของตนเองอยู่เสมอ 
 
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้

1. ด้านกายภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตา ทรวดทรง ท่าทาง การแต่งกาย การเดิน เป็นต้น บุคลิกภาพ 
ด้านกายภาพ นี้เป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนมองเห็นได้ 

2. ด้านวาจา หมายถึง การใช้ถอ้ยคํา น้ําเสียง ซึ่งผู้อ่ืนจะรับรู้ไดโ้ดยการฟัง ลักษณะต่าง ๆ สะท้อน 
บุคลิกภาพด้านนี้เช่น การพดูไม่เข้าหูคน การพูดจากระโชกโฮกฮาก การพูดจาน่าฟัง เป็นต้น 
บุคลิกภาพทางวาจาที่ดีย่อมหมายถึงการพูดจาด้วยนํ้าเสียงนุ่มนวล น่าฟังเป็นมิตร และได้สาระ 

3. ด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา ไหวพริบ ความสามารถท่ีจะม ี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น รู้จักคิด คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ี แสดงออกหรือ
สนองตอบผู้อ่ืนได้อย่าง “ทันกัน” และ “ทันกาล”  

4. ด้านอารมณ์ หมายถึง การมอีารมณ์ดี คงเส้นคงวา ไม่วู่วาม เอาแต่อารมณ์ ฉุนเฉียวโกรธง่าย หรือ
บางคนมีอารมณ์ร่าเริง มากกว่าอารมณ์อื่น หรือบางคน เครียด เศร้า ขุ่นมัว หม่นหมองอยู่เสมอ 

5. ด้านความสนใจและเจตคต ิ ของแต่ละคนยอ่มแตกต่างกันไปบางคนไม่สนใจการเมือง ซึ่งบางคนมี
ความสนใจ หลากหลายไม่สนใจเพียง เรื่องใดเรื่องหนึ่งแตเ่พียงอย่างเดียว 

6. ด้านการปรับตัว มีผลต่อลกัษณะของบุคลกิภาพ ถ้าใช้แบบที่ดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม สังคม 
ยอมรับ จะอยู่ในสังคม ได้อยา่งมีความสุข ตรงกันข้ามถ้าปรับตัวไม่ดีวางตัวในสังคมไม่เหมาะสม ย่อม
มี ผลเสียต่อบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ ไปด้วย  
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ลักษณะที่ควรมีเพื่อการสร้างบุคลิกภาพที่ดี 
ความกระปรี้กระเปร่า ร่าเริง  
สุขภาพด ี
ฉลาด  
มีความสํารวม สุภาพ  
รู้จักกาลเทศะ  
กระตือรือร้น 
มีความคิดริเร่ิม  
เอาการเอางาน 
มีประสาทสัมผสัทางสังคม 
มีเสน่ห์ประทับใจ  
ไม่ทะลึ่ง หน้าเป็น 
กล้าได้กล้าเสีย  
มีวัฒนธรรม  
เชื่อมั่นในตัวเองอย่างเงียบ ๆ  
มีศิลปะในการฟัง 
มีความกรุณา 
ตัดสินใจถูกต้อง 
มีระเบียบ มีทา่ทางมั่นคง 

 
ลักษณะต่อไปนี้คือที่มาของการทําลายบุคลิกภาพ 

ความเฉื่อยชา  
ขี้โรค ทึบ ท่าทางอ่อนแอ 
ลุกลี้ลุกลน  
ซุ่มซ่าม 
ท้อถอย  
ไม่เป็นตัวของตัวเอง  
ปล่อยตามยถากรรม  
ลังเล ขี้ขลาด  
ปล่อยงานตามสะดวก  
เพิกเฉยต่อสังคม 
ขาดเสน่ห ์ 
ชอบโอ้อวด อวดด ีทะนงตัว 
ขาดวัฒนธรรม 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                                    คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 242 -

จองหอง ดื้อร้ัน  
ไม่ยอมให้ผู้อ่ืนคัดค้าน 
เจ้าทุกข์  
เห็นแก่ตัว 
เชื่อโชคชะตา  
ถากถางเยาะเย้ยผู้อ่ืน 
เบื่อตัวเอง รู้สึกผิดหวังอยู่เสมอ  

 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
 1. การมอง สายตาสามารถบอกถึงความรัก ความเกลยีดชัง ความเมตตาปรานี ความโกรธแคน้ 
ความเคารพนับถือ หรือความเหยียดหยาม ดูหมิ่นดูแคลน ฉะนั้น เมื่อเรามองใคร เราจะต้องพยายามใช้
สายตาด้วยความสุภาพเรียบร้อย ระวังในการใช้สายตาอย่าให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดได ้
 2. การแต่งกาย ต้องคํานึงถึงความสะอาดเรียบร้อย ถูกตอ้งและเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายให้
พอดี อย่าให้มากเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด 
 3. การพูด ตอ้งมีศิลปะในการพูด พูดใหช้นะใจผู้ฟัง โดยจะต้องใช้คําพูดที่มีเหตุผล สุภาพ ไพเราะ 
และใช้คําพูดทีเ่หมาะสมกับผูฟ้ัง (โดยคํานึงถึงวัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความสนใจพิเศษของผู้ฟัง) 
สถานที่ เวลา และโอกาส 
 4. การเดิน ตอ้งระมัดระวังไม่ให้เกดิเสียงดงัจนเกินไป ซึง่จะทําให้เป็นที่รบกวนผู้อ่ืน ต้องเดินใหต้วั
ตรง อกผายไหล่ผึ่ง เดินให้มทีา่ทางสง่าและเรียบร้อย ไม่เดนิผ่ากลางผู้อ่ืนที่ยืนสนทนากนัอยู่ 
 5. การแสดงท่าทาง ต้องระวังท่าทางที่ไม่สวยงาม เวลาพูดหรือทําอะไรกต็าม อย่ามีการแสดงทา่
ประกอบมากเกินไปจนน่าเกลียด หรือแสดงท่าที่ไม่สุภาพ 
 6. ทักษะในการทํางาน ในการทํางานใด ๆ ก็ตามจะต้องทําให้ดทีี่สดุเทา่ที่จะดีได ้ต้องทําด้วยท่าทาง
คล่องแคล่ว ดว้ยความชํานาญ และให้ได้ผลงานดีเด่น 
 7. สุขภาพ ต้องระวังสุขภาพให้ดี อย่าใหม้โีรค ระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณแ์ข็งแรงอยู่เสมอ 
 
บุคลิกภาพของหัวหน้าที่ดี 

มาดด ี
แต่งตัวด ี
พูดจาด ี
อารมณ์ด ี
รู้จักกาลเทศะ 
มองโลกในแง่ด ี
เชื่อมั่นตนเอง 
กระตือรือร้น 
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กระหายความสําเร็จ 
ชอบเสี่ยง กล้าเสี่ยง 
กล้าตดัสินใจ 
มุ่งมั่น 
พ่ึงตนเอง 
มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส  
บุคลิกภาพภายนอกด ี
ทักษะการสื่อสารด ี
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

เลือกเนคไท ให้ดูดีและเหมาะกับคุณ 
 การเลือกเนคไทใส่กับชดุสูทนั้น เป็นสิ่งที่คุณควรใสใ่จ และพิถีพิถันกันสักนิดหนึ่ง เพราะถึงแม้ว่าการ
ใส่เนคไทกับเสือ้เชิ้ตหรือชดุสทู จะช่วยเสริมบุคลิกให้คุณดภููมิฐานและดโูดดเด่นได้แล้ว แตใ่นบางครั้งมันก็อาจ
เป็นตัวทําลายบุคลิกและความสง่างามของตัวคุณไปได้เชน่ กัน ถ้าหากว่าเนคไทที่คุณเลือกมาใส่กับสูทตัวเก่ง
ของคุณน้ัน มันไปด้วยกันไมไ่ด้เอาซะเลย ดังนั้น ในการเลือกเนคไทแตล่ะเส้นมาใส่นัน้ เราจึงควรดถูึงรูปแบบ 
ลวดลาย และสีสันต่างๆ ให้เข้ากันกับชุดทีคุ่ณจะสวมใส่ หรือจับมา Match กันให้ดซีะก่อน นอกจากนี้ยังต้อง
พิจารณาดูด้วยว่า ชดุทัง้ชุดของคุณนัน้เหมาะสมกับกาลเทศะของงานที่คุณจะต้องไปปรากฏกายหรือไม่ 
เพราะคุณจะดดูีมีรสนิยม หรือเป็นหนุ่มภาพลักษณ์แย่ ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเสื้อผ้าที่เลือกใส่นั่นเอง 
เนคไทแบบที่หนุ่มๆ ควรมีไว้ประดับตู ้ 
 - เนคไทลายสกอต   เนคไทลายนี้จะชว่ยทําให้คุณผูช้ายทั้งหลายดูเป็นชายหนุ่มทีม่ีความทันสมยั 
มั่นใจ และควรเลือกใส่กับสทูสีดํา หรือน้าํตาล ส่วนเสือ้เชิ้ตควรเลือกสีขาว หรือโทนสีพ้ืนๆ จะเข้ากันได้ดี
กับเนคไทแบบนี้ ถึงเวลาออกงานเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมคว้าเนคไทลายน้ีมาใส่กันด้วยละ่   
 - เนคไทลายร้ิว แบบลายสีเงินจะมีความคลาสสิค เหมาะกับหนุ่มมาดนักธุรกิจที่ต้องการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับตนเอง และจะไปไดด้ีกับชดุสูทสีเทา หรอืสีกรมท่า ควรสวมใสก่ับเสือ้เชิ้ตขาวด้านใน เพราะ
มันจะทําให้ผูส้วมใส่ดูเป็นคนสะอาดสะอ้านและมีรสนิยมได้เป็นอย่างดี  
 - เนคไทลายกราฟฟิค เนคไทลายนี้จะเหมาะกับหนุ่มๆ ทีม่ีบุคลิกสนุกสนาน หากอยากจะแต่งตัวให้ดู
เท่ห์นิดๆ ก็เลอืกเนคไทลายนี้มาประดับคอกันได้เลย และหากจะใหด้ดูย่ิีงขึ้นควรสวมใส่กับสทูสีน้ําเงิน กรมท่า 
และน้ําตาล ส่วนเสื้อเชิ้ตที่สวมใสด่้านในนั้นคุณสามารถเลือกใส่ได้ไม่จํากัดสสีัน เพราะเจ้าเนคไทลายนี้
สามารถรับไดทุ้กแบบ ซึ่งจะทําให้คุณดูมีบุคลิกที่ขี้เล่น และมีอารมณ์ศลิปิน  
 - เนคไทสีเทาลายดอกเล็กๆ เป็นเนคไทแบบที่ไม่ควรขาดไปจากตู้เสื้อผ้าของคุณ เพราะเนคไทลายนี้
จะเข้ากันได้ดกัีบเสื้อผ้าและสูทแทบทุกชุดที่คุณม ีไม่ว่าเชิ้ตของคุณหรอืสูทนั้นจะเป็นแบบไหนก็ตาม ซึ่งหนุ่มๆ 
ที่ไม่ถนดัออกงานสังคมสักเท่าไหร่ จะสามารถนํามันมาใช้ได้เสมอเมื่อถึงคราวต้องดูดีขึ้นมา  
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 - เนคไทสีม่วงเบอร์กันดี้ลายดอก สําหรับหนุม่ๆ ที่มีความพถิีพิถันในเรื่องของการแต่งกาย คงพลาด
ไม่ได้ที่จะต้องมีเนคไทลายนี้เอาไว้เพราะมันจะแสดงถึงความเป็นคนมีมาดสุขมุและเป็นนักอนุรักษ์นิยมเล็กๆ 
สูทที่เหมาะกับเนคไทลายนี้ก็จะเป็นสูทสีขาว สีเขียวแบบทหาร หรือสีนํ้าตาล และเสื้อเชิ้ตควรจะเป็นสีน้ําเงิน 
ดํา หรือน้ําตาล ซึ่งจะทําให้ผูส้วมใสแ่ลดูภูมฐิาน และอบอุน่ขึ้นมาได้มากเลยทีเดียว  
 - เนคไทสีพื้น เป็นเนคไทแบบที่หนุ่มๆ นิยมใช้กันมากทีสุ่ด เพราะมีสสีันมากมายให้เลือกนั่นเอง ทั้งที่
เป็นสีเข้ม สีอ่อน สีเหลือบๆ และแบบที่เป็นสีด้านๆ หรือดูเป็นเงาสะท้อน ซึ่งเนคไทแบบนี้ส่วนใหญจ่ะทํามา
จากผ้าไหม ชัน้ดี และจะทําให้หนุ่มๆ ที่สวมใสดู่เป็นคนเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความสง่างาม ดูภูมิฐาน มี
รสนิยม และคลาสสิคอยู่ในท ีทางที่ดีหากผกูกับเสื้อเชิ้ตสขีาวและสูทสดีาํ หรือสีเทา จะทําให้เนคไทของคุณดู
โดดเด่นขึ้นมาเลย และหากเนคไทของคุณเป็นสีดํา ก็ต้องเลือกใส่กับเสือ้เชิ้ตสีพื้นๆ และท้ิงท้ายไว้อีกนิดว่า 
หากอยากเป็นหนุ่มทีดู่หรูหรายิ่งขึ้น ก็ควรเลือกใชกั้บสูทสเีทาเป็นอันดับหนึ่ง คราวนี้หนุ่มๆ หลายคน คงพอมี
แนวทางในการเลือกใส่เนคไทให้เข้ากับชดุสูทตัวเก่งกันแล้ว ใครชอบแบบไหน สไตล์ไหน ก็ลองๆ หามา
ประดับตู้กันด ู คราวหน้าหากต้องดูดใีนงานสังคมคร้ังใด ก็เลือกใช้บริการของเนคไทลายโปรดไดท้นัที ไม่มี
พลาดแน่นอน 

 
 

 
 

ภาพที่ 43  การผูกเน็คไทล์ วิธีท่ี 1 
 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                                    คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 245 -

 
 

ภาพที่ 44   การผูกเน็คไทล์ วิธีที่ 2 

 
 

ภาพที่ 45   การผูกเน็คไทล์ วิธีที่ 3 
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ภาพที่ 46   การผูกเน็คไทล์ วิธีที่ 4 

 
วิธ ีการเลือกเน็คไทให้สูทชดุสวยของคุณ 
               ฟังดูแล้วยากชะมัด แต่เรามีวิธีง่ายๆ ที่ใหคุ้ณเลือกเน็คไทคุณภาพดีๆ เสริมให้สูทชุดสวยของคุณ
ย่ิงเลอเลิศเพอร์เฟ็คท์ 
เลือกใหด้ีต้องดูที ่คุณภาพ โดยมีขั้นตอนในการเลือกดังตอ่ไปนี้  
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ภาพที่ 47   การเลือกเสื้อผ้า เท็คไท และเครื่องประดับให้เข้ากัน เพ่ือเสริมบคลิกภาพ 
 
 1. เลือกท่ีมคีวามยาวและความกว้างที่เหมาะเจาะ กับขนาดของตัวผูส้วมใส่ และ กระแสนิยมของ
แฟชั่น แต่ขนาดที่เป็นมาตรฐานทั่วไปคือมีความยาว 54 นิ้ว และกว้าง 3 1/4 นิ้ว 
 2. ลองสัมผสัเน็คไทว่าเนียนนุ่มมือ อ้อต้องเป็นแบบผ้า 3 ชิ้น เย็บเข้าดว้ยกัน  ไม่ใช่แบบ 2 ชิ้นดดูีๆ  
 3. ตรวจดูการเสริมด้านใน ควรจะมีการเสรมิที่ปลายแต่ละด้าน และใช้วัสดุซึ่งมสี่วนผสมของเส้นใย
ขนสัตว์ 
 4. พลิกด้านในของเน็คไทดูเพื่อดูความเรียบร้อยของเน็คไท ว่าไม่มีด้ายท่ีหลุดลุ่ย ของดีเวลาตลบตรง
ปลายแล้วยังคงรูปเหมือนเดิมจําไว้ 
 5. พับแบ่งครึ่งเน็คไทแล้วสังเกตุว่าเน็คไทด้านที่แคบกว่า ได้ระดับตรงกลางกับด้านที่กว้างกว่าหรือไม่ 
ตรงนี้จะมีผลเวลาผูกเน็คไททําให้ราบไปกับแผ่นอกของคุณอย่างสวยงาม 
  
เลือกเน็คไททีส่ีสันและลวดลาย    
 1. เลือกลวดลายของเน็คไทที่เข้ากันกับเสื้อเชิ้ตของคุณ อย่าให้มันมาแข่งกันเอง พึงสังเกตุว่าต้องการ
ให้เสื้อดโูดดเดน่จงเลือกเน็คไทที่เรียบและไม่ฉดูฉาด หากต้องการโชว์ลวดลายของเน็คไทก็ใช้เสื้อเชิต้ทีม่ี
ลวดลายเรียบๆ เป็นต้น 
 2. เลือกสีเน็คไทถ้าไม่ตดักัน ก็ให้เลือกเฉดเดียวกันกับเสื้อ รับรองว่าเข้ากันได้ อย่างเสือ้สีน้ําเงินหรือ
สีฟ้า อาจใช้เนค็ไทสีเหลืองหรือ จะลองแบบเฉดเดียวกัน อย่างเสื้อสีม่วงอ่อน จัดเข้าคู่กับเน็คไทสีม่วงเข้ม 
  
ข้อแนะนํา  
 โดยทั่วไป แล้ว อย่าให้ลวดลายของชุดเสื้อผา้มีมากกว่า 2 ชิ้น เช่นถ้าสูทลาย เน็คไท ก็ลาย ให้เลือก
เสื้อเชิ้ตสีเรียบ  การแต่งตัวเพื่อพบปะด้านธุรกิจ หรือสัมภาษณ์งาน ควรเลือกใช้เนค็ไทแบบเรียบๆ ทั้งลาย
และสีจะดีกว่า แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่เป็นทางการนักล่ะก ็เน็คไทคุณจะเปรี้ยวจะเผด็ก็ไม่มใีครว่าคุณ 
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เทคนคิการพูด  
 การพูดแบ่งเป็นการพูดทางการหรือกึ่งทางการ อาจพูดอยู่ในบุคคล 2 บุคคล หรือกลุม่ๆ  การพูดผู้
พูดอาจพูดคนเดียว  โดยมผีู้ฟังกลุ่มใหญ่ฟังอยู่  ซึ่งกฏระเบียบต่างๆในการพูดขึ้นอยู่กับกาลเทศะเท่านั้น และ
ต้องรวมกับมารยาทการแต่งกาย การใชถ้้อยคํา ท่าทีประกอบการพูด  น้ําเสียงฯลฯ 
  
 การพูดเป็นเสมือนดาบสองคม พูดใหด้ีหรือไม่ดีก็ได้ การพดูดตี้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมาก 
เพราะไม่ใช่เปน็การสนทนากบับุคคลอ่ืนซึ่งเป็นเรื่องปกติ    แต่การพูดนัน้มีผู้ฟังเป็นจํานวนมากและผูฟ้ังมี
ระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  ผู้พดูควรระมัดระวังในการพูดดังน้ี                                                 
 1.  พูดใหช้ัดถอ้ยชัดคํา  ไม่พดูคําหยาบคาย 
 2.  ไม่พูดวกไปเวียนมาจนผู้ฟังไม่เข้าใจ 
 3.  ไม่พูดนอกเรื่องท่ีกําหนด 
 4.  ควรคํานึงถึงเวลาที่เขากําหนดให้พดู  ไม่พูดเกินเวลา 
 5.  ไม่ควรพูดคําที่รุนแรงเกนิไป  และควรขอโทษในการล่วงเกินซึ่งกันและกัน 
 6.  ไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูด 
 7.  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปัญหาต่างๆได้เท่าที่เวลาอํานวยให้ 
 8.  ไม่พูดด้วยเสียงอันดังเหลอืเกิน 
 9.  ไม่ใช้เสียงตวาด หรือพูดจากระโชกกระชาก 
 10. ไม่ใช้วาจาอันหักหาญดงึดัน 
 11.  ไม่ซอกแซกไตถ่ามธุระส่วนตัวหรือการในบ้านของเขาที่ไม่ได้เกี่ยวขอ้งแก่ตน  
 12.  ควรระมดัระวังในการใช้ถ้อยคํา  ไม่ใช้ถ้อยคาํพรํ่าเพรื่อ 
 13.  พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได ้
 14.  ไม่กล่าวถึงสิ่งควรปิดบังท่ามกลางประชมุชน 
 15.  ไม่เยาะเย้ยถากถางผู้กระทําผดิพลาด 
 
 หัวหน้าพึงระวังสํารวมความคิดจติใจที่มักจะแสดงออกมาให้เห็นทางกิริยาและวาจาใหถู้กต้องแล
งดงามเหมาะกบักาลเทศะและแก่บุคคลเวลาอยู่ในสมาคมหรือในที่สาธารณะ ดังน้ี 
 1.  ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านกําเริบหยิ่งยโส  
      2.  ไม่บันดาลโทสะให้เสียกิรยิา  ต้องรู้จักอดทน และควบคุมอารมณ์ให้ได ้
 3.  พึงรักษาความสะอาดทางใจ  ในความคดิเห็นแต่ในทางที่ดีท่ีชอบและที่ควร 

 4.  ต้องมีสัมมาคารวะ  เคารพยําเกรงบิดามารดาและอาจารย์ 
  5.  ต้องนับถือนอบน้อมต่อผูใ้หญ ่ อันหมายถึงผู้ที่มีความเจริญกว่าเรา คือ  
     5.1. เจริญโดยชาติ หมายถึง เกิดในสกุลที่ประชาชนยกย่องนับถือว่าสูงศักดิ์ เช่น ตระกูลกษัตริย ์
เป็นต้น 
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     5.2. เจริญโดยวัย  หมายถึง เกิดก่อนเรามีอายุมากกว่า แม้มีศักดิต์่ํากว่าก็ต้องเคารพท่าน 
     5.3. เจริญโดยคุณ  หมายถึง  บุคคลผูม้ีคุณธรรมสูง  เป็นภิกษุสามเณร หรือบุคคลอ่ืน เช่น ครู
อาจารย์  ท่านเหล่านี้ชื่อว่า ผูท้รงคุณวุฒิ 
 6. ควรมีความอ่อนหวานต่อผู้น้อย  นั่นหมายถึง ต้องมีเมตตากรณุาเป็นหลักใจ เห็นผู้น้อยกว่าตนไม่
ว่าสถานใดสถานหนึ่งแล้ว  ตอ้งแสดงเมตตากรุณาและอ่อนหวานต่อผู้นอ้ยจึงทําให้ผู้นอ้ยเคารพรักดว้ยนํ้าใส
ใจจริง 
 7. รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน 
          8.  รู้จักฝึกใจให้รู้จกัเลือกแตส่ิ่งทีด่ีที่งาม 
          9.  มีอัชฌาสัยอันกว้างขวางเข้าไหนเข้าได ้โดยการสังเกตและรอบรู้เกี่ยวกับบุคคลรอบๆตัวเราเป็น
เช่นไร   
 10. มีอัชฌาสยัเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้  รู้จักชนะ รู้จักผดิ รู้จักถูก  รู้จักยกโทษให ้ ผู้อ่ืน มองคนแต่
ในทางที่ดท่ีีชอบ 
 11. มีความเข้าใจไหวพริบรู้เท่าถึงการณ์ 
 12. มีใจองอาจกล้าหาญ  อดทน  ไม่ย่อทอ้ต่อภัยอันตรายใดๆทีม่าขวางกั้น 
          13. เป็นผู้รักษาความสัตยใ์นเวลาคอืตรงต่อเวลา  ไม่เป็นผู้เกียจคร้าน สามารถทํางานต่างๆ ดว้ย
ตนเองได ้
 14. ไม่เพลิดเพลินจนละเลยให้การงานเสีย 
 15. เป็นผู้รักษาความเป็นระเบียบแบบแผนข้อบังคับ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดต้ั้งไว้ 

16. เป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชา  เมื่ออยู่ในหน้าที่ 
17. มีมานะในการงาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลาํบาก 
18. เป็นผู้ทําอะไรทําจริง  ต้องทําสิ่งนั้นให้เสร็จ 
19. ไม่เป็นผู้ดึงดันที่ผิด 
20. ในการทํางานต้องคอยหมั่นตรวจตราพินิจพิจารณาให้รอบคอบเพื่อความเจริญก้าวหนา้ 

          21. ไม่มีใจอันโหดเหี้ยมเกร้ียวกราดแก่ผู้น้อย  ต้องแสดงความมีน้ําใจ 
          22. ร่วมสุขร่วมทุกขใ์ห้ปรากฏ  แสดงความเมตตาปรานีให้ปรากฏ  

23. ควรยกย่องก็ยกย่องตามควรแก่กาลเทศะ 
24. มีใจโอบอ้อมอารีแก่คนอื่น มโีอกาสกช็่วยเหลือ แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและแบ่งปัน 

          25. เมื่อเห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากหรือได้รับอันตรายใดๆ  ก็เข้าช่วยเหลือตามโอกาส และตามกําลัง
ความสามารถเท่าที่จะทําได ้
       26. ไม่เป็นผู้ซ้าํเติมคนเสียที 
        27. ไม่เป็นผู้อาฆาตจองเวร 
          28. ไม่มีใจมักได ้ เที่ยวขอของเขาร่ําไร 
          29. ไม่ตั้งใจปรารถนาของรักเพื่อน  ไม่ว่าเป็นสิง่ใดๆกต็าม 
      30  ไม่พึงหยิบยืมข้าวของทองเงินซึ่งกันและกัน   
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       31. ไม่หวังแต่จะพ่ึงอาศัยผู้อ่ืน 
       32. ควรรู้คุณผู้อ่ืนที่ไดทํ้าแล้วแก่ตน 
       33. มีใจริษยา  เมื่อเหน็ใครได้ด ีก็ควรพลอยยินดีกับเขา 
           34. ไม่เป็นคนต่อหน้าอย่างหน่ึงลับหลังอย่างหนึ่ง 
           35. เป็นผู้รักษาความไว้วางใจของผู้อ่ืน 
       36  ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางผดิธรรม 
           37  เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเที่ยงตรง คือ ความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ  
 


