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บทที่ ๓ 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับบุคลกิภาพ 
เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ 

ตอนที่  
๓.๑   ความหมายทัว่ไปเร่ืองบคุลกิภาพ  

  ๓.๒   ลกัษณะทัว่ไปของบคุลกิภาพ  
  ๓.๓   คิดบวก 

๓.๔  IQ EQ CQ MQ PQ AQ (6Qs) 
  ๓.๕   ทฤษฎีบคุลกิภาพ  
แนวคดิ  

๑. บคุลกิภาพเป็นองค์ประกอบส าคญัของมนษุย์ทกุคน  คนท่ีประสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารท างาน  
เป็นท่ียอมรับนบัถือในท่ีท างานและในสงัคมสว่นใหญ่มกัได้รับรับการยกยอ่งวา่เป็นคนมีบคุลกิภาพดี  ในการศกึษา
เร่ืองบคุลกิภาพจึงควรศกึษาความหมาย  ความส าคญั  ชนดิของบคุลกิภาพ  และปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ  
เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจเร่ืองของบคุลกิภาพให้ดียิ่งขึน้   
  ๒. บคุลากรในธุรกิจปัจจบุนัจ าเป็นต้องมีบคุลกิภาพที่ดีทัง้ทางกายภาพและทางมโนทศัน์  การมีทศันคติ
ที่ดีแสดงถงึสภาวะความพร้อมทางความคิดและความรู้สกึ  ซึง่ก่อตวัจากผลของประสบการณ์  และมีอิทธิพลในการ
ก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาตอบสนองของบคุคล  ที่มีตอ่ทกุสิง่และทกุสถานการณ์ที่เก่ียวข้องด้วย ดงันัน้การคิด
บวก (Optimistic) จึงเร่ิมต้นด้วยหลกั 6Qs เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตนเองและบคุคลแวดล้อมมากขึน้  ซึง่มีผล
ตอ่การท างานและการด าเนินชีวติอยา่งเป็นสขุ   
  ๓. ทฤษฎีบคุลกิภาพเป็นเร่ืองที่นกัจิตวิทยาให้ความสนใจและท าการศกึษากนัเป็นจ านวนมาก  เพราะ
เห็นความส าคญัของบคุลกิภาพที่มีตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์  ซึง่ทฤษฏีตา่ง ๆ นัน้ก็มีมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัตาม
พืน้ฐานความรู้และประสบการณ์  แม้วา่จะมีการแบง่บคุลกิภาพออกได้หลายประเภทก็ไมไ่ด้หมายความวา่บคุคล
หนึง่จะต้องมีบคุลกิภาพตรงตามทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง่เทา่นัน้  บคุคลแตล่ะคนอาจจะมีบคุลกิภาพสอดคล้องกบั
ความคิดในทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีก็เป็นได้  เพราะบคุลกิภาพเป็นการรวมลกัษณะหลายอยา่งเข้ามาเป็นลกัษณะ
เฉพาะตวัของบคุคลหนึง่  
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด เก่ียวกบับคุลกิภาพได้   
๒. นกัศกึษาสามารถเห็นความส าคญัของบคุลกิภาพทัง้ตอ่ตนเองและการด าเนินชีวิตเชิงบวกได้ 
๓. นกัศกึษาสามารถอธิบายทฤษฎีทางบคุลกิภาพได้  

กิจกรรมระหว่างการเรียน  
๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
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๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

สื่อการสอน  
๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๓  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

สาระส าคัญ 
ความหมายทั่วไปเร่ืองบุคลิกภาพ 

๑. ความหมายที่แสดงถึงชีวภาพทางสงัคม (Biosocial Definition) 
๒. ความหมายที่แสดงสรีรภาพ (Biophysical Definition)  
๓. ความหมายที่แสดงถึงลกัษณะรวม ๆ โดยทัว่ ๆ (Omnibus Definition)  
๔. ความหมายที่แสดงถึงหน้าที่ของบคุลกิภาพ (Integrative / Organization function of personality)  

ความส าคัญของบุคลกิภาพ  
๑. ท าให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง  
๒. ท าให้เกิดการยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
๓. ท าให้สามารถคาดหมายพฤตกิรรมได้  
๔. ท าให้เกิดการตระหนกัในเอกลกัษณ์ของบคุคล  
๕. ท าให้สามารถปรับตวัเข้ากบัผู้อื่น ๆ ได้  
๖. ท าให้มีโอกาสได้รับความส าเร็จในหน้าที่การงาน  

ลักษณะทั่วไปของบุคลกิภาพ  
 ๑.บคุคลแตล่ะคนยอ่มมีลกัษณะรูปร่างเป็นไปตามพนัธุกรรมและเมื่อเติบโตขึน้มาก็ได้พบปะเรียนรู้กบั
บคุคลอื่นในสงัคม  ท าให้เกิดเป็นผลรวมของบคุลกิภาพในบคุคลนัน้  

๒. เป็นลกัษณะพฤติกรรมสว่นรวมของบคุคลมิใช่พฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง 
๓. บคุคลกิภาพจะเป็นอยา่งไรนัน้ขึน้อยูก่บัการมองเห็นของบคุคลอื่น 
๔. บคุลกิภาพเกิดจากการท่ีบคุคลสามารถปรับตวัเข้ากบับคุคลอืน่ได้ 

พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน (เสริมอัจฉริยะ) 6Qs  
๑. IQ มาจากค าวา่ Intelligence Quotient ซึง่หมายถึงเชาวน์ปัญญา ต้นทนุของชีวิต การพฒันา

ความสามารถใน การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การวางแผน การบริหารจดัการ การจดัระเบยีบในการท างาน 
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๒. EQ มาจากค าวา่ Emotional Quotient หรือเชาวน์อารมณ์ ความสามารถในการตระหนกัรู้อารมณ์
ตนเองและผู้อื่นพฒันาความสามารถในการจดัการ และบริหารอารมณ์ของตนเองและเพิ่มพนูทกัษะทางสงัคม 
ช่วยให้เพิม่สมัพนัธภาพท่ีดกีบัเพือ่นร่วมงาน 

๓. AQ มาจากค าวา่ Adversity Quotient เชาวน์วิริยะ ความสามารถในการเปลีย่นวิกฤติเป็นโอกาส 
เปลีย่นโอกาสให้เป็นความก้าวหน้า พฒันาความสามารถในการควบคมุวิกฤติ การมองปัญหาเชิงบวก แนวทางใน
การสร้างวิริยะอดทนเพื่อฟันฝ่าอปุสรรคและวิกฤตติา่ง ๆ ของการท างาน 

๔. MQ มาจากค าวา่ Moral Quotient หรือเชาวน์คณุธรรม การพฒันาส านกึการท างานอยา่งมคีณุธรรม 
ความภกัดีตอ่องค์การ มจีริยธรรมในการท างานและบริหาร 

๕. HQ มาจากค าวา่ Health Quotient เป็นเชาวน์สขุภาพ การพฒันาแนวคิดการด าเนินชีวิตอยา่งคนมี
สขุภาพด้วย 6อ. คือ อาหาร อารมณ์ อากาศ ออกก าลงักาย อจุจาระ และอดิเรก 

๖. SQ มาจากค าวา่ Spiritual Quotient เชาวน์จิตวิญญาณ แนวทางในการพฒันาจิตวิญญาณเพือ่
ยกระดบัคณุภาพ 
ทฤษฎีบุคลกิภาพ  
 ทฤษฎีบคุลกิภาพตามประเภท (Type Approach)  

ทฤษฎีบคุลกิภาพตามลกัษณะ (Trait Approach)  
ทฤษฎีบคุลกิภาพตามทศันะนกัจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Approach)  
ทฤษฎีบคุลกิภาพตามทศันะนกัมนษุยวิทยา (Humanistic Approach)  
ทฤษฎีบคุลกิภาพตามหลกัการการเรียนรู้ (Learning Approach)  
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ค าถามประจ าบทเรียน (เขียนด้วยลายมือเท่านัน้) 

๑. จงอธิบายความหมายของบคุลกิภาพ  พร้อมยกตวัอยา่งความส าคญัของการพฒันาบคุลกิภาพใน
ชีวิตประจ าวนัประกอบพอสงัเขป  

๒. จงอธิบายลกัษณะทัว่ไปของบคุลกิภาพมาอยา่งน้อย 2 ประการ พร้อมยกตวัอยา่งบคุคลและ
พฤติกรรมของบคุคลนัน้ประกอบพอสงัเขป  

๓. จงอธิบายความหมายของการพฒันาศกัยภาพการบริหารงานและความสมัพนัธ์ตอ่การพฒันา
บคุลกิภาพของตวันกัศกึษาเอง  

๔. ในความคิดเห็นของนกัศกึษา  นกัศกึษาคดิวา่การพฒันาศกัยภาพการบริหารงานข้อใดมี
ความส าคญัที่สดุ  เนื่องจากเหตผุลใด  และหากนกัศกึษาอยากจะพมันาศกัยภาพการบริหารงาน
ในข้อนัน้ ๆ ควรต้องเร่ิมต้นอยา่งไร  

๕. จงอธิบายทฤษฎีการพฒันาบคุลกิภาพมา ๑ ทฤษฎี พร้อมวิธีการปรับประยกุต์ในการพฒันา
บคุลกิภาพตอ่นกัศกึษาเองในการด ารงชีวิตประจ าวนั  


