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บทที่ ๕ 

การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย 
เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ 

ตอนที่  
๕.๑  แนวทางในการพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กาย  
๕.๒  บคุลกิภาพที่พงึประสงค์ส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม 
๕.๓  การสร้างเสริมและปรับปรุงบคุลกิภาพทางกายภาพส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยาม    

แนวคดิ  
๑. บคุลกิภาพเป็นองค์ประกอบส าคญัของมนษุย์ทกุคน  คนที่ประสบความส าเร็จในหน้าทีก่ารท างาน  

เป็นท่ียอมรับนบัถือในท่ีท างานและในสงัคมสว่นใหญ่มกัได้รับรับการยกยอ่งวา่เป็นคนมีบคุลกิภาพดี  ในการศกึษา
เร่ืองการพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กาย  เป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิง่ที่ต้องสร้างเสริมและปรุบปรุงบคุลกิภาพทาง
กายภาพในเร่ือง  หลกัการแตง่กาย  สแีละการแตง่กาย  เพื่อการเป็นสภุาพบรุุษและสภุาพสตรีผู้มีบคุลกิภาพที่ดี  

๒. บคุลากรในภาคธุรกิจในปัจจบุนัมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ต้องมีบคุลกิภาพที่ดีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
แตง่กาย  เพราะการมีบคุลกิภาพที่ดีเป็นการสร้างความประทบัใจให้ทัง้แก่บคุคลรอบข้างและผู้ที่มาใช้บริการ  
รวมทัง้เป็นภาพลกัษณ์ทีด่ีของกิจการในการคดัเลอืกบคุลากรเพื่อเข้าท างาน  จงึมีความจ าเป็นต้องพิจารณา
คณุสมบตัิด้านบคุลกิภาพด้วย  ดงันัน้การท่ีนกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามจะเข้าสูต่ลาดแรงงานปัจจบุนั  ทัง้ระดบั
ปฏิบตัิการและระดบับริหารจึงจ าเป็นต้องพจิารณาคณุสมบตัด้ิานบคุลกิภาพที่พงึประสงค์เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาตนเองได้    
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยกุต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กายได้   
๒. นกัศกึษาสามารถตระหนกัรู้ถงึคณุคา่และความส าคญัของการพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กาย

ได้  
๓. นกัศกึษาสามารถทราบและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กายได้   

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

สื่อการสอน  
๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๕  
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
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๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

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

สาระส าคัญ 
หลักการแต่งกายให้บุคลิกภาพดี  

▪ เลอืกสวมใสข่องที่มคีณุภาพมากที่สดุเทา่ที่งบประมาณอ านวย  
▪ มีแจ็กเกตติดไว้เสมอทัง้สภุาพบรุุษ-สภุาพสตรี  
▪ ให้สวมใสส่ขีรึมเพราะจะมคีวามเป็นกลาง  
▪ หากไมแ่นใ่จให้เลอืกใสล่ายเรขาคณิตเพราะมีความเป็นกลาง  
▪ ใช้กระเป๋าหนงัแท้ทรงคลาสลกิ เพราะสร้างบคุลกิภาพที่ดีกวา่จากวสัดอุื่น  
▪ เพิ่มสสีนัด้วยเคร่ืองประดบัหรืออปุกรณ์เสริมเสมอ  
▪ ใช้เคร่ืองประดบัของจริงหรือของเทียมคณุภาพ  
▪ มีความสม า่เสมอในการแตง่กาย  
▪ ไมส่วมใยสงัเคราะห์ทบัใยธรรมชาติ 

สีและการแต่งกาย  
▪ สส้ีม    - สนี า้เงิน 
▪ สชีมพ ู   - สทีอง 
▪ สมีว่ง    - สนี า้ตาล 
▪ สแีดง    - สเีขียว 
▪ สฟีา้    - สขีาว 
▪ สเีหลอืง    - สดี า 

สุภาพบุรุษ:เสือ้แจ็กเกตและสทู   
▪ รูปแบบของแจ็กเกต  
▪ การแตง่สทู  
▪ การติดกระดมุสทู  
▪ ลกัษณะแขนเสือ้เชิต้กบัสทู  

สุภาพบุรุษ:เสือ้เชิต้  
▪ แบบ Straight  
▪ แบบ Spread  
▪ แบบ Button Down  
▪ แบบ Tab  



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๕ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

▪ แบบ Club Collar หรือ Round Collar  
ปลายแขนเสือ้เชิต้มี ๒ แบบคอื Barrel Cuff และ Cuff Link  
สุภาพบุรุษ: เนกไท  

– สพีืน้  
– ลายทาง  
– ลายโค้ง  
– ลายจดุ    

สุภาพบุรุษ: การผูกเนกไท  
– Full Windsor Knot  
– Half Windsor Knot  
– Four-In-Hand Knot  
– Pratt / Shelby Knot  

ขนาดของปมเลก็หรือใหญ่ขึน้อยู่กับ  
๑. อาย ุ 
๒.     ขนาดของ V Zone  

สุภาพบุรุษ: กางเกง  ถงุเท้า เข็มขดั  
สุภาพสตรี: การแตง่หน้า การแตง่หน้า ทรงผม รองเท้า  อปุกรณ์เสริม  สร้อย แหวน นาฬิกา 
การดูแลใบหน้าให้ดดูี  

– การท าสผีม  
– คอนแทคเลนส์ 
– การดดัฟัน  
– การแตง่แต้มใบหน้า  

ทรงผมที่ดดูี เหมาะกบัใบหน้า  
ท่วงท่าที่สง่างาม 

– รอยยิม้ 
– หวัใจของรอยยิม้จริงใจ  
– การยืน  
– ทา่เดิน  
– ทา่นัง่  

 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๕ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

บรรณานุกรมการอ้างอิง 
• จิตตินนัท์ นนัทไพบลูย์, จิตวิทยาการบริการ, กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, ๒๕๕๑  
• ทองทิพภา  วิริยะพนัธุ์, ผ.ศ., มนษุยสมัพนัธ์กบัการบริหาร, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.  
• สมพร สทุศันีย์, ม.ร.ว, มนษุยสมัพนัธ์,พิมพ์ครัง้ที่ ๖ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข, กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั.๒๕๔๔. 
• เอกสารการสอนชดุวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภตัตาคารหนว่ยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครัง้ที่ ๓, 

นนทบรีุ : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 
 
ค าถามประจ าบทเรียน (กรุณาเขียนด้วยลายมือเท่านัน้)  

๑. จงอธิบายความส าคญัและความจ าเป็นท่ีนกัศกึษาต้องเรียนรู้เร่ืองการพฒันาบคุลกิภาพด้านการ
แตง่กายในชีวิตประจ าวนัมาพอสงัเขป  

๒. จงอธิบายประโยชน์เบือ้งต้นอยา่งน้อย ๕ ประการในการพฒันาบคุลกิภาพด้านการแตง่กาย  
๓. จงยกตวัอยา่งพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมด้านยบคุลกิภาพด้านการแตง่กายมาอยา่งน้อย ๕ พฤติกรรม 

พร้อมวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมดงักลา่ว  
๔. จงอธิบายความแตกตา่งระหวา่งการพฒันาบคุลกิภาพของสภุาพบรุุษและสภุาพสตรีมาอยา่งน้อย 

๕ ประการ  
๕. ให้นกัศกึษายกตวัอยา่งดารา นกัร้อง หรือบคุคลที่มีช่ือเสยีงทัง้สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี ในเร่ือง

บคุลกิภาพการแตง่กาย  พร้อมภาพประกอบ  และอธิบายมาพอสงัเขป   
   

   
    

 
 


