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ความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

1
สาระสําคัญ
บคุลิกภาพเปนปจจยัท่ีสาํคญัในการปฏบิตังิานใหสาํเร็จไดอยางมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ 

บคุลกิภาพของบคุคลทีจ่ะเปนผูนาํ เกดิจากพฤตกิรรมสวนตวัเปนสาํคญั ไมใชเกดิจากอํานาจทีเ่ปน

ทางการ และสงผลใหคนเชื�อและทําตาม บุคลิกภาพจึงเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง ที่สงผลและ

เกี่ยวของกับการทํางานใหประสบความสําเร็จ

สาระการเรียนรู
1. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

2. บุคลิกภาพกับการทํางาน

3. คุณลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี

4. รูปแบบบุคลิกภาพ

5. ขอบขายของบุคลิกภาพ

6. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ

7. ความแตกตางของบุคลิกภาพ

สมรรถนะประจําบท
แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. ใหความหมายของ “บุคลิกภาพ” ได

2. ระบุคุณลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีได

3. อธิบายขอบขายของบุคลิกภาพได

4. บอกความแตกตางของบุคลิกภาพได

5. ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพได
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1.1 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพมีดังนี้

1. ความหมายของบุคลกิภาพ “บคุลกิภาพ” มาจากภาษาละตนิวา Persona หมายถงึ 

หนากากทีต่วัละครใชสวมเวลาออกแสดง เพื�อทีจ่ะแสดงบทบาทตามทีถ่กูกาํหนดใหบคุลกิภาพ

ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บงบอกความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งไดมีผู ใหความ

หมายไวตางกัน และยังไมพบวามีการลงความเห็นเกี่ยวกับความหมายที่สมบูรณที่แนVนอน

ของบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพ หมายถึงตัวบุคคลโดยสวนรวม ทั้งลักษณะทางกาย ซึ่งสังเกตไดงาย อัน

ไดแก รูปรางหนาตา กิริยาทาทาง นํ้าเสียง คําพูด ทักษะการทํากิจกรรมตาง ๆ  และลักษณะ

ทางจิตซึ่งสังเกตไดคอนขางยาก ไดแก ความรูสึกนึกคิด เจตคติ คานิยม ลักษณะดังกลาว

มีที่มาจากพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมของแตละคน สงผลสูความสามารถในการปรับตัวตอ 

สิ่งแวดลอมและความแตกตางระหวางบุคคลจากความหมายของบุคลิกภาพ

2. ความสาํคญัของบคุลิกภาพมตีอการดาํรงชวีติ บคุลกิภาพมผีลตอการดาํรงชวีติ 

ของบุคคลในสังคมเปนอยางมาก โดยพิจารณาไดจากประเด็นตาง ๆ  ดังนี้

(1) เกิดความมั่นใจ ผูมีบุคลิกภาพดีจะมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น ทําให

กลาแสดงออกเพราะคนอื�น ๆ  ที่พบเห็นจะใหความสนใจและเชื�อมั่น

(2) มกีารคาดหมายพฤตกิรรม ถารูวาบคุคลนัน้มพีฤตกิรรมอยางไร จะทาํนายไดวา

ในสถานการณจะแสดงพฤติกรรมอยางไร

(3) มกีารยอมรบัความแตกตางระหวางบคุคล สามารถบอกไดวาบคุคลหนึง่แตกตาง 

จากอีกบุคคลหนึ่งได โดยอาศัยการสังเกตดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนประจําสมํ่าเสมอแกตัว

บุคคลนั้น  ๆ  บุคลิกภาพชวยใหสามารถจํา รูจัก และเขาใจบุคคลแตละคนได ตลอดจนรูวิธีที่

จะปรับตัวใหเขากับคนเหลานั้นได ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม

(4) มีการตระหนักในเอกลักษณของบุคคล บุคลิกภาพจะทําใหคนมีลักษณะเฉพาะ

ตัวเปนของตนเอง และเปนแบบอยางแกเยาวชน

(5) มีการปรับตัวใหเขากับคนอื�น ๆ  การที่รูบุคลิกภาพของบุคคลอื�น ทําใหปรับตัว

กับเขาไดงายขึ้น เอาชนะศัตรูได และแกปญหาได

(6) ประสบความสําเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดี เปนพื้นฐานแหงการศรัทธาเชื�อถือแก 

ผูพบเห็น ไดรับการชวยเหลือและการติดตอดวยดี ไดรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติ

หนาที่การงาน
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(7) เปนทีย่อมรบัของกลุม คนทีม่บีคุลกิภาพดยีอมเปนทีย่อมรบัของคนทัว่ไป ใคร ๆ

ก็เรียกรองตองการ ชอบที่จะใหอยูในกลุม ทําใหเกิดความมั่นคงทางจิตใจ

จะเหน็ไดวาบคุลกิภาพนัน้มคีวามสาํคญัและเปนทีย่อมรบัของคนทัว่ไปวาเปนสวนหนึง่

ทีท่าํใหบคุคลมคีวามสาํเรจ็ในอาชพีและเปนทีร่กัศรทัธาของบคุคลรอบขาง สามารถแกปญหา

ไดถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีแกผูพบเห็น

1.2 บุคลิกภาพกับการทํางาน

บุคลิกภาพที่ดียอมมีผลตอการดําเนินงาน เชน

รูปที่ 1.1 บุคลิกภาพมีผลตอการทํางาน

ที่มา : https://www.fotolia.com

1. บคุลกิภาพมีอทิธพิลตอประสทิธภิาพการปฏิบตังิาน บคุลกิภาพในสวนทีเ่กีย่ว

กบัแรงจงูใจ มอีทิธพิลสงูมากตอการทาํงาน ถาบคุคลมแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิส์งู จะเปนแรงพลงั

กระตุนใหมานะพยายาม ทาํใหบคุคลมคีวามอดทนตอสู บากบัน่ สนใจใฝรู ในทกุสิง่ทีเ่กีย่วของ

เพื�อพัฒนางานใหเจริญกาวหนา แตถาบุคคลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าก็จะลงทุนลงแรงนอย

เพื�อใหงานบรรลุเปาหมายนอยลงไป ทําใหงานขาดประสิทธิภาพ

2. บุคลิกภาพกําหนดทิศทางการดําเนินงาน บุคลิกภาพทางดานความคิดริเริ่ม 

ดานกลาไดกลาเสีย และดานความระมัดระวังรอบคอบ มีผลตอทิศทางการดําเนินงาน ถามี

บุคลิกภาพแบบกลาไดกลาเสีย บุคคลนี้มักจะยอมลงทุน เสี่ยง กลาเผชิญกับความลมเหลว 

แตจะมีบุคคลบางประเภทท่ีมีบุคลิกภาพดานความรอบคอบสูง บุคคลประเภทนี้ มักจะไม

ลงทุนกับสิ่งที่ไมแนVนอนคือ กาวชาแตตนเองรูสึกวามั่นคง
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3. บุคลิกภาพมีผลตอความนFาเชื�อถือ บุคลิกภาพบางดาน มีสวนชวยสรางเสริม

ความนVาเชื�อถือ หรือทําใหบุคคลมีเครดิตในความรูสึกของผูที่เกี่ยวของ เชน ถาบุคคลเปน

ผูที่รักษาคําพูด อารมณมั่นคง มีเหตุมีผล วางตนไดถูกตองตามกาลเทศะ บุคคลประเภทนี้

ถาเปนหัวหนาก็จะเปนที่ยอมรับของลูกนองเปนมิตรที่ดี แตถาบุคคลมีลักษณะตรงกันขาม 

ไมนVาเชื�อถือ ผูอื�นอาจไมไววางใจไมเชื�อถือศรัทธา ไมยอมรับ ไมรวมงานดวย ซึ่งอาจสราง

ความเสียหายใหกับงานได

รูปที่ 1.2 บุคลิกภาพที่ดีสรางความนVาเชื�อถือในการทํางาน

ที่มา : https://www.fotolia.com

4. บุคลิกภาพที่พึงประสงคในการทํางาน มีดังนี้

(1) ความเปนคนชางสงัเกต ชางคดิ ชางสบืคน ชางแสวงหาคาํตอบในปญหาทกุสิง่

ทุกอยาง บุคคลที่ประสบความสําเร็จ มักเปนคนประเภทที่บอกตนเองอยูเสมอวา ไมมีสิ่งใด

ที่เขาไมรู ไมมีปญหาใดที่ตอบไมได ไมมีงานใดที่ทําไมได ไมมีสิ่งใดที่จะเอาชนะไมได ฯลฯ 

ลกัษณะดงักลาวสงผลใหบคุคลมกีารเคลื�อนไหวตลอดเวลา ทัง้ทางดานความคดิและการกระทาํ

(2) มคีวามคิดรเิริม่สรางสรรค ทัง้นีเ้นื�องจากงานในอตุสาหกรรมเปนงานทีแ่ขงขนั 

ถาองคกรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค หาวิธีการแปลกใหมก็จะทําใหงานกาวหนา

ไปอยางรวดเร็ว

(3) มีหัวใจเปนคนทํางาน คือใชสมองและความคิดในการทํางาน คํานวณผล

ประโยชนที่ไดรับ คํานึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

(4) มมีนษุยสมัพนัธด ีทัง้นีจ้ะพบวาในวงการการทาํงานเนนมนษุยสมัพนัธมาก โดย

เฉพาะในเรื�องของการสื�อสาร เนื�องจากการทํางานไมเพียงแตจะเขากับบุคคลอื�นได ยังตอง

สื�อสารใหผูอื�นเขาใจไดเปนอยางดแีละสอนงานคนอื�นไดดวย องคกรทาํงานมกัไมนยิมคนเกง

ที่ถายทอดหรือสอนงานหรือทํางานกลุมไมเปน



บทที่ 1 ความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพ      5

1.3 ลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะของผูที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีดังนี้

1. ความสามารถในการรบัรูและเขาใจสภาพความเปนจรงิอยางถกูตอง โดยไมบดิเบอืน

ความจริง

2. การแสดงอารมณในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม การมีอารมณที่ไมดียอมเปน

ผลรายตอตนเองและบุคคลรอบขาง

3. ความสามารถในการสรางความสมัพนัธทางสงัคม เพราะตลอดชวีติของคนเราตอง

มีความสัมพันธกับผูอื�น เพื�อสวัสดิภาพอันดีของมวลมนุษย

4. ความสามารถในการทาํงานทีอ่าํนวยประโยชน ทัง้นีเ้พื�อใหไดมาซึง่การยกยองนบัถอื

จากผูอื�น จะทําใหเรารูสึกวาตนเองมีประโยชนตอสังคมหรือชวยเหลือสังคมได

5. ความสามารถในการพัฒนาคน สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื�นได ในทุกสถานการณ

1.4 รูปแบบบุคลิกภาพ

บคุลกิภาพของบคุคลถกูวางรูปแบบมาตัง้แตเกดิ เริม่จากศกัยภาพทีต่ดิตวัมากบัทารก

ซึ่งเปนผลมาจากพันธุกรรม เชน ลักษณะทางความสามารถ ทางสติปญญา ความสามารถ

พิเศษอื�น ๆ  และลักษณะทางอารมณบางอยาง จากการศึกษาเด็กแรกเกิดพบวา เด็กทารกมี

ลักษณะบางอยางที่แตกตางกันอยางนVาเชื�อถือได เชน ระดับการแสดงออก ชวงระยะความ

สนใจ ความสามารถในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปและลักษณะอารมณโดยทั่วไป 

เด็กบางคนอาจมีความวองไว ขี้รําคาญ สนใจบุคคลและวัตถุใหม ๆ  ขณะที่บางคนมีลักษณะ

เงียบสงบไมสนใจสิ่งใหม ๆ  เปนตน 

ลักษณะท่ีแตกตางกันไปเหลาน้ียอมมีผลใหบิดามารดาอบรมเลี้ยงดูบุตรของตนดวย 

วธิกีารท่ีแตกตางกนั ซึง่เทากบัเปนการปนและตกแตงบคุลกิภาพท่ีมมีาแตกาํเนดิใหเปนไปใน

รปูลกัษณะตาง ๆ  ดงัน้ันการวางรปูแบบบคุลกิภาพของบคุคลนอกจากจะไดรบัอทิธพิลมาจาก 

พันธุกรรมเปนเบื้องตนแลว ยังข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคลในวัยตอมาอีกดวย 

โดยทั่วไปเราสามารถแบงประสบการณของบุคคลออกเปน 2 ชนิดคือ ประสบการณรวม 

และประสบการณเฉพาะ (Unique Experiences) อันไดแก ประสบการณเฉพาะของบุคคล 

ซึ่งแตกตางจากบุคคลอื�นแมอยูในกลุมเดียวกัน

1. ประสบการณรวม หมายถึงประสบการณที่บุคคลมีเหมือนกันในวัฒนธรรมนั้น ๆ  

บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณที่เหมือนกันในเรื�องความ

เชื�อ ประเพณี และคานยิมในวฒันธรรมนัน้ ขณะทีเ่ดก็เตบิโตขึน้ เดก็ตองเรยีนรูถงึแนวทางใน
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การประพฤตทิีส่งัคมหรือวัฒนธรรมทีค่าดหวงัไว ดงันัน้วฒันธรรมจงึมอีทิธพิลตอการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลอิทธิพลที่มองเห็นไดชัดอยางหนึ่งคือ บทบาททางเพศ วัฒนธรรมสวนใหญ

กําหนดหรือคาดหวังใหผูชายและผูหญิงมีบทบาททางเพศแตกตางกันไป บทบาททางเพศ

อาจเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมหนึ่งไปอีกวัฒนธรรมหนึ่ง แตอยางไรก็ตามในแตละวัฒนธรรม

เราสามารถที่จะทํานายบุคลิกภาพของผูชายและผูหญิงไดอยางกวาง ๆ  โดยดูจากความคาด

หวังในเรื�องบทบาททางเพศของวัฒนธรรมน้ัน ถาสังคมนั้นไมซับซอนและรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมหลากหลายอยาง

บทบาทบางอยางเราสามารถเลือกได เชน อาชีพ บุคคลสามารถจะเลือกอาชีพตาม

ที่ตนเองตองการได แตการมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางเดียวไมพอที่จะ

ประสบความสําเร็จได บุคคลจําเปนตองประพฤติและปฏิบัติตามอยางคนในอาชีพนั้น เชน

อาชีพตํารวจก็ตองแตงเครื�องแบบ และตองประพฤติตนตามแบบที่ตํารวจกระทํา อาชีพ

แพทยก็ตองใชภาษาและทําตัวในแบบเฉพาะของผูเปนแพทย ซึ่งการที่บุคคลตองกระทํา

ตามแบบอยางคนในอาชีพนั้น ๆ  เหลานี้ ก็เปนการแสดงใหเห็นวาสังคมเขาไปมีบทบาทใน

การวางรูปแบบในเรื�องนี้ดวย

นอกจากเรื�องบทบาททางเพศและบทบาททางอาชีพแลว อิทธิพลของสังคมยังมีผล

ทําใหเราสามารถที่จะคาดหวังไดวาในสถานการณบางอยางทางสังคม บุคคลจะประพฤติ

อยางไร เชน ในงานศพ งานมงคลสมรส การแขงขันฟุตบอล เปนตน

ถึงแมวาวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลทําใหบุคคลในวัฒนธรรมนั้นมีลักษณะคลายกันก็ตาม 

แตการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมอยางเดยีวยังไมสามารถทาํนายบคุลกิภาพของบคุคลไดอยาง

สมบูรณ เพราะเหตุผล 2 ประการคือ

(1) อิทธิพลของวัฒนธรรมไมเปนเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น เพราะวาผูถายทอด

วฒันธรรมคอื บดิา มารดา และผูอื�น ซึง่แตละคนกม็คีานยิมและวธิกีารฝกหดัที่ไมเหมอืนกนั 

จึงทําใหวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอบุคคลไมเทากัน

(2) บุคคลแตละคนมีประสบการณเฉพาะของตนเองซึ่งแตกตางจากคนอื�น

2. ประสบการณเฉพาะ บคุคลแตละคนมวีธิกีารของตนเองท่ีจะตอบสนองตอความ

กดดันทางสังคม ซึ่งความแตกตางของวิธีการของแตละบุคคลอาจเปนผลเนื�องมาจากความ

แตกตางทางชีววิทยาของเขา เชน ความแตกตางในดานความแข็งแรงของรางกาย ความ

อดทน ความไวของประสาทรับความรูสึก และอาจเปนผลมาจากการอบรมสั่งสอนของบิดา

มารดาดวย วิธีใหรางวัลและลงโทษ หรือจากการเลียนแบบพฤติกรรมชนิดตาง ๆ  จากบิดา

มารดา ดังนัน้ถงึแมวาเดก็จะไมเหมอืนบดิามารดาเลยทเีดยีว แตสิง่ทีเ่หน็ไดชดักค็อื อทิธพิล 

ของบดิามารดาทีม่ตีอเดก็จะตางกนัตรงทีว่า อาจจะกอใหเกดิผลทีแ่ตกตางกนัไปในเดก็แตละ
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คน ซึ่งจะสังเกตเห็นไดวาในสภาพแวดลอมที่คลายกัน เด็กที่เปนพี่นองกันอาจตอบสนองตอ

วิธีการที่แตกตางกัน

ประสบการณเฉพาะยังรวมไปถึงประสบการณพิเศษของบุคคล เชน การเจ็บปวยเปน

ระยะเวลานานและไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดี การเสียชีวิตของบิดามารดาซ่ึงอาจเปน

สาเหตุของการเลียนแบบบทบาททางเพศ การเกิดอุบัติเหตุ การชนะการแขงขัน และการ

โยกยายถ่ินกาํเนิด ประสบการณเฉพาะมากมายของบคุคลเหลานีล้วนแตเปนตวัทีจ่ะมผีลตอ

การวางรูปแบบบุคลิกภาพทั้งสิ้น

รูปที่ 1.3 บุคลิกภาพมีผลมาจากพันธุกรรม

ที่มา : https://www.fotolia.com

1.5 ขอบขายของบุคลิกภาพ

ขอบขายในการพิจารณาบุคลิกภาพ มีดังนี้

1. ลกัษณะทางกาย ไดแก รูปราง ทรวดทรง ความสงู นํา้หนกัความปกตขิองอวยัวะ 

สีผม ผิวพรรณ หนาตา ทวงที ทาทาง ฯลฯ สิ่งเหลานี้ยอมเปนเครื�องแสดงใหทราบถึง

ประสทิธภิาพของบุคคล ทางกายทราบถงึความแขง็แรง ทางจติใจทราบถงึความผองแผวของ

จติใจ การทีอ่วยัวะรบัสมัผสัและทํางานไดด ีรวดเรว็ เปนบคุลกิทีส่าํคญัอยางหนึง่ของคนเรา

2. คุณลักษณะทางจิตใจ เชน สติปญญา ความจํา จินตนาการ ความถนัด เจตคติ 

ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ ความคิดดวยเหตุผล ฯลฯ เหลานี้เกี่ยวกับสมองทั้งสิ้น

3. อุปนิสัย หมายถึงลักษณะผลรวมของนิสัยหลาย ๆ  อยางของบุคคลที่แสดงออก

เปนพฤติกรรมเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร จนเปนความประพฤติหรือความมีศีลธรรม 

จรรยา มารยาทและคณุธรรม เชน ความสภุาพออนโยน ความซื�อสตัยเชื�อถอืได ความเคารพ

กฎหมาย ไมเห็นแกตัว ฯลฯ เหลานี้เปนกิริยาอาการที่สอดคลองกับปทัสถานของสังคม
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รูปที่ 1.4 ลักษณะทางกายและจิตเปนขอบขายของผูมีบุคลิกภาพที่ดี

ที่มา : https://www.fotolia.com

4. อารมณ ไดแก ความรูสึกแหงจิตที่กอใหเกิดอาการกระทําตาง ๆ  เชน ตื�นเตนโกรธ 

กลาหาญ หวาดกลัว ตกใจงาย ราเริง หดหู หงุดหงิด กังวล ฯลฯ

5. กําลังใจ คือความสามารถที่จะควบคุมหรือบังคับกิริยาอาการตาง ๆ  ที่กระทําโดย

เจตนา เชน กระฉับกระเฉงวองไว หรือเฉื�อยชาเชื�องชา ความอดทนหรือความเบื�อหนVาย

6. การสมาคม คือกิริยา ทาที อาการที่บุคคลแสดงตอผูอื�น เชน ชอบคบหาสมาคม 

หรือเก็บตัว เมตตาปรานีเห็นอกเห็นใจผูอื�นดี หรือไมแยแสเอาใจใสกับผู ใด เสียสละหรือวา

คอยแตจะเอาเปรียบเขา ฯลฯ

7. ความรู ความสามารถ อํานาจ ฐานะ ความรูสูง ความชํานาญ มีความสามารถ

เปนพิเศษ ความมีอํานาจ อิทธิพล มียศฐานบรรดาศักดิ์ สถานภาพสูง มีฐานะทางการเงินดี 

เหลานี้เปนปจจัยสงเสริมบุคลิกภาพอยางมาก

1.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของบุคคลไดพัฒนาโดยอาศัยปจจัยหลายประการที่รวมกัน ซึ่งทําใหแตละ

คนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลรวมกันใน

การกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

1. พนัธุกรรม (Heredity) เปนลกัษณะทางรางกายและพฤตกิรรมของบคุคลที่ไดรบั

การถายทอดจากบรรพบรุษุโดยการสบืสายโลหติ ทีส่ามารถกาํหนดไดอยางชดัเจน เชน รปูราง

โครงสรางหมูเลอืด สดัสวนของรางกาย เพศ และโรคบางชนดิ ตลอดจนความสามารถพเิศษ 

ความสามารถทางดานสติปญญา และความถนัด
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2. สิ่งแวดลอม (Environment) เปนอิทธิพลของทุกสิ่งทุกอยางที่มีผลตอบุคคล 

ภายหลังการเกิด มีความสําคัญในการปรับปรุงบุคลิกภาพที่ไดรับจากพันธุกรรมใหดีขึ้นหรือ

เลวลงก็ได เชน ความตองการ ความสนใจ เจตคติ คานิยม อารมณและความเชื�อมั่นใน

ตนเอง เปนตน บคุคลจะมีพฤตกิรรมเชนไรนัน้ยอมขึน้กบัการเรยีนรูและประสบการณที่ไดรบั 

1.7 ความแตกตางของบุคลิกภาพ

องคประกอบของบุคลิกภาพสลับซับซอนและมีองคประกอบครอบคลุมลักษณะ

พฤตกิรรมของมนุษย จึงไดมกีารศกึษาวาทาํไมมนษุยจงึมคีวามแตกตางกนั เพราะความเขาใจ

ดงักลาวสามารถทํานายลกัษณะนิสยั ความถนดัและพฤตกิรรมของบคุคลไดคอนขางแมนยาํ 

ซึง่ความสามารถเชนนีม้คีณุคาตอการดาํเนนิชวีติประจาํวนัเปนอยางยิง่ ลกัษณะความแตกตาง 

ของบุคลิกภาพแตละบุคคลพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ ไดแก

1. ดานอํานาจอิทธิพล (Ascendancy) เปนลักษณะพฤติกรรมที่มีความเชื�อมั่นใน

ตนเอง มีอาํนาจอิทธพิลในดานคาํพดู คาํสัง่ มคีวามคลองตวั กระฉบักระเฉง มคีวามมัน่ใจใน 

การตดัสนิใจอยางอสิระ ชอบเปนผูนาํในการอภปิราย หรอืกจิกรรมของกลุม เปนผูทีเ่ชื�อถอืได

2. ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) ลักษณะพฤติกรรมที่มีความเพียร

พยายามและตั้งใจปฏิบัติงาน มีมานะและอุตสาหะที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ไดรับมอบ

หมายหรือมุงมั่นในงานที่ทํา เปนที่ไววางใจได และรับผิดชอบอยางจริงจัง

3. ดานความมัน่คงทางดานอารมณ (Emotional Stability) ลกัษณะพฤตกิรรม

ของบุคคลท่ีมอีารมณหนกัแนVน สขุมุเยอืกเยน็ กระทาํตนใหเปนคนทีป่ราศจากความวติกกงัวล

4. ดานการเขาสงัคม (Sociability) ลกัษณะพฤตกิรรมเกีย่วกบัการเขารวมสมาคมกบั 

ผูอื�นไดอยางดี ชอบสมาคม ชอบคบเพื�อนหรือชอบในทีม่คีนจาํนวนมากและชอบทาํงานรวมกบักลุม

องคประกอบท้ังส่ีเปนอิสระจากกันและเปนลักษณะที่มีความหมายทางดานจิตวิทยา 

ซึ่งพบวามีความสําคัญในการประเมินคาตอการปรับตัวและประสิทธิภาพของแตละบุคคล

1.8 สรุป

บคุลกิภาพนัน้นอกจากจะเปนตวัชวยสงเสรมิใหบคุคลแตละคน มเีอกลกัษณเฉพาะตวั 

และบงบอกถึงลักษณะนิสัยสวนตัวของแตละบุคคลแลว ยังสามารถมีสวนชวยในการเลือก

อาชีพใหเหมาะสมกับตัวคุณไดอีกดวย
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ตอนที่ 1  (10 คะแนน)

คาํสัง่ : จงเขียนเครื�องหมาย  หนาขอทีถ่กูตอง และเขยีนเครื�องหมาย  หนาขอทีผ่ดิ 

............. 1. บคุลกิภาพ คอืรูปรางหนาตา กริยิาทาทาง นํา้เสยีง คาํพดู ทกัษะการทาํกจิกรรม

ตาง ๆ  ตลอดจนทัศนคติและคานิยมซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัว

บุคคล

............. 2. บุคลิกภาพในสวนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ไมมีอิทธิพลใด ๆ  ตอการทํางาน

............. 3. ความสามารถในการสรางความสัมพันธทางสังคมเปนคุณลักษณะหนึ่งของผูที่

มีบุคลิกภาพที่ดี

............. 4. บุคลิกภาพที่ปรากฏของเจาหนาที่ตํารวจทุก ๆ  นาย จัดเปนประสบการณเฉพาะ

ของอาชีพนั้น ๆ

............. 5. ความรู ความสามารถ และอํานาจ เปนปจจัยที่สงเสริมบุคลิกภาพ

............. 6. ประสบการณรวม หมายถึงประสบการณทีบ่คุคลมเีหมอืนกนัในวฒันธรรมนัน้ ๆ  

บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในวัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณที่เหมือนกัน

............. 7. การอบรมเลี้ยงดู เปนประสบการณเฉพาะที่มีผลตอบุคลิกภาพ

............. 8. รูปราง ทรวดทรง ความสูง น้ําหนัก ความปกติของอวัยวะ สีผม ผิวพรรณ 

หนาตา ทวงที ทาทาง เปนคุณลักษณะทางจิตใจของขอบขายบุคลิกภาพ

............. 9. รูปรางโครงสราง หมูเลือด สัดสวนของรางกาย เพศ และโรคบางชนิด ตลอด

จนความสามารถพิเศษ มีอิทธิพลมาจากพันธุกรรม

............. 10. ความเพียรพยายามและต้ังใจปฏิบัติงาน เปนลักษณะความแตกตางของ

บุคลิกภาพ ดานความมั่นคงทางดานอารมณ
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ตอนที่ 2  (10 คะแนน)

คําสั่ง : จงเติมคําหรือขอความใหได ใจความสมบูรณ

1. ตัวบุคคลโดยสวนรวมทั้งลักษณะทางกาย และลักษณะทางจิต เปนความหมายของ 

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

2. ประเด็นใดที่ทําใหผูมีบุคลิกภาพที่ดี มีความกลาแสดงออก 

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

3. บุคลิกภาพทางดานใด ที่มีผลตอทิศทางการดําเนินงาน แบบกลาไดกลาเสีย โดยมักจะ

ยอมลงทุน เสี่ยง กลาเผชิญกับความลมเหลว

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

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

4. ประสบการณของบุคคลออกเปน 2 ชนิดคือ

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

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

5. ประสบการณที่บุคคลมีเหมือนกันในวัฒนธรรมนั้น ๆ  บุคคลทุกคนที่เติบโตขึ้นมาใน

วัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณที่เหมือนกัน เปนความหมายของประสบการณใด

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

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

6. ผลที่มาจากการอบรมสั่งสอนของบิดามารดาดวยวิธีใหรางวัลและลงโทษ รวมทั้งจากการ

เลียนแบบพฤติกรรมชนิดตาง ๆ  เปนความหมายของประสบการณใด

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

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

7. ยกตัวอยางขอบขายบุคลิกภาพดานลักษณะทางกาย มาสัก 5 อยาง 

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

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

8. ความสภุาพออนโยน ความซื�อสตัยเชื�อถอืได ความเคารพกฎหมาย ไมเหน็แกตวั ฯลฯ เปน

ผลรวมของการแสดงพฤติกรรมในระยะเวลายาวนานพอสมควร เปนขอบขายที่เรียกวา

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

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




