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ลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพ

 บุคคลแต่ละคนย่อมมีลักษณะรูปร่างเป็นไปตามพันธุกรรมและ
เมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้พบปะเรียนรู้กับบุคคลอื่นในสังคม  ท าให้
เกิดเป็นผลรวมของบุคลิกภาพในบุคคลนั้น 

 เป็นลักษณะพฤติกรรมส่วนรวมของบุคคลมิใช่พฤติกรรม
เฉพาะอย่าง

 บุคคลิกภาพจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการมองเห็นของบุคคล
อื่น

 บุคลิกภาพเกิดจากการที่บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น
ได้



พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสรมิอัจฉริยะ) 6Qs 

 IQ มาจากค าวา่ Intelligence Quotient 

 EQ มาจากค าว่า Emotional Quotient 

 AQ มาจากค าว่า Adversity Quotient 

 MQ มาจากค าว่า Moral Quotient 

 HQ มาจากค าว่า Health Quotient 

 SQ มาจากค าว่า Spiritual Quotient 



ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 ประการ 

 ทฤษฎบีคุลิกภาพตามประเภท (Type Approach) 

 ทฤษฎบีคุลิกภาพตามลักษณะ (Trait Approach) 

 ทฤษฎีบคุลิกภาพตามทัศนะนักจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Approach) 

 ทฤษฎบีคุลิกภาพตามทัศนะนักมนุษยวิทยา (Humanistic Approach) 

 ทฤษฎีบคุลิกภาพตามหลักการการเรียนรู้ (Learning Approach) 



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามประเภท (Type Approach)

Sheldon (1994)
 ประเภทผอมสูง 

 ประเภทรูปร่างแบบนักกฬีา 

 ประเภทอ้วน เตี้ย 

Carl Jung (1961)
 ประเภทเก็บตัว (Introvert)

 ประเภทแสดงตัว (Extrovert) 

 ประเภทกลาง ๆ (Ambivert) 



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามลักษณะ (Trait Approach)

Reymond Catell : บุคคลจะมีลักษณะต่าง ๆ กันตามลกัษณะ
เข้มข้นมากถึงน้อย  เช่น 
 คนใจหนักแนน่ VS อ่อนไหว

 คนชอบใช้อ านาจ VS โอนออ่นผ่อนตาม 

 คนอารมณ์มั่นคง VS ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม 

 คนผ่อนคลาย VS เครียด  



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามทัศนะนักจิตวิเคราะห ์
(Psychoanalytic Approach)

Sigmund Freund : บุคลกิภาพของบคุคลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 
 Id 

 Ego

 Superego 



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามทัศนะนักมนุษยวิทยา 
(Humanistic Approach)

 Carl R. Rogers : เน้นการกระท าและการปรับตัวของบุคคลต่อ
สภาพการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับการพิจารณาตนเองและพิจารณา
สิ่งแวดล้อมตามประสบการณ์และการรับรู้ของแต่ละบุคคล 

 แกนส าคัญของบุคลิกภาพ คือ ความคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง (self 
concept) สนใจพัฒนาการความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง  

 มุ่งประสงค์ให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี  มองโลกนแง่ดี  ให้มีความสุขซึ่ง
กันและกัน  ไม่ใส่ร้ายกัน  ไม่ให้มีความวิตกกังกลกัน  ไม่คิดข่มขู่คนอื่น  
ไม่เหยียดหยามคนอื่น  ไม่มองตนเองให้สูงเกินไป 



ทฤษฎีบุคลิกภาพตามหลักการการเรยีนรู้ 
(Learning Approach)

 พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้  ดังนั้นบุคลิกภาพเกิดจากการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันไป เช่น การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม  การวางเงื่อนไข  การ
สังเกตุ  การเรียนรู้ทางสังคม  การเรียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่ /
บุคคลอื่น 

 การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นบุคลิกภาพของ
บุคคลนั้น  อาจจะไม่ใช่พฤติกรรมที่สม่ าเสมอ 

 B.F.Skinner(1938)พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามถ้าได้รับการเสริมแรงจะมี
แนวโน้มให้เกิดการกระท านั้นอีก 

 Albert Bandura ได้อธิบายการเรียนรู้ทางสังคม การสังเกตุ การเรียนรู้
โดยการเลียบแบบหรือสังเกตุพฤติกรรมผู้อื่น 
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ค าถามประจ าบทเรียน (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)
 จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ  พร้อมยกตัวอย่างความส าคัญของการ

พัฒนาบุคลิกภาพในชีวิตประจ าวันประกอบพอสังเขป 

 จงอธิบายลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพมาอย่างน้อย 2 ประการ พร้อมยกตัวอย่าง
บุคคลและพฤติกรรมของบุคคลนั้นประกอบพอสังเขป 

 จงอธิบายความหมายของการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและความสัมพันธ์
ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวนักศึกษาเอง 

 ในความคิดเห็นของนักศึกษา  นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
ข้อใดมีความส าคัญที่สุด  เนื่องจากเหตุผลใด  และหากนักศึกษาอยากจะพัมนา
ศักยภาพการบริหารงานในข้อน้ัน ๆ ควรต้องเริ่มต้นอย่างไร 

 จงอธิบายทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพมา 1  ทฤษฎี พร้อมวิธีการปรับประยุกต์ใน
การพัฒนาบุคลิกภาพต่อนักศึกษาเองในการด ารงชีวิตประจ าวัน


