เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ๑๐๐-๑๐๔
วิชามนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Human Relations and Personality Development)
ครัง้ ที่ ๖

บทที่ ๖
การปรับปรุ งบุคลิกภาพ
เรียบเรียงโดย อ.มาโนช พรหมปั ญโญ
ตอนที่
๕.๑ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ
๕.๒ บุคลิกภาพที่พงึ ประสงค์สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
๕.๓ การสร้ างเสริ มและปรับปรุงบุคลิกภาพสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
แนวคิด
๑. การรู้จกั ตนเองและรู้จกั ผู้อื่นจะช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพในชีวิประจาวันและสังคมโดยรวมต่อไปทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
ซึง่ จะช่วยให้
สามารถปรับตัวอันเป็ นสิง่ จาเป็ นยิ่งต่อการอยูร่ ่วมกัน ทังยั
้ งมีสว่ นทาให้ เกิดแรงบันดาลใจอย่างสร้ างสรรค์ในการรู้
ถึงคุณค่าและความสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพตามขันตอนเพื
้
่อพัฒนาเป็ นบัณฑิตมหาวิทยาลัย
สยามที่พงึ ประสงค์ตอ่ ไปได้
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอนที่ สาคัญที่สุด ๓ ข้ อ ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ของนักศึกษา
๑. นักศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวพุทธศาสนาได้
๒. นักศึกษาสามารถตระหนักรู้ถงึ คุณค่าและความสาคัญของการปรับปรุงบุคลิกภาพ
๓. นักศึกษาสามารถทราบและปฏิบตั ิตามขันตอนการปรั
้
บปรุงบุคลิกภาพได้
กิจกรรมระหว่ างการเรียน
๑. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
๒. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
๓. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้ รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน
๔. ฟั งคาบรรยายจากอาจารย์ผ้ สู อน
๕. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยน
สื่อการสอน
๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ครัง้ ที่ ๖
๒. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังการเรี ยน
๔. การฝึ กปฏิบตั ิเสริ มทักษะ
วิธีวดั ประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์
๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม
๓. ประเมินผลคาถามท้ ายบท
สานักศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.อุษณี ย ์ เจริ ญพิพฒั น์ผล
อาจารย์มาโนช พรหมปั ญโญ
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เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ๑๐๐-๑๐๔
วิชามนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Human Relations and Personality Development)
ครัง้ ที่ ๖
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
สาระสาคัญ
หลักการการปรุ บปรุ งและพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพนันไม่
้ ได้ หมายถึงความหล่อ ความงาม แต่หมายถึงบุคลิกลักษณะที่สามารถสร้ างสรรค์ได้
และสามารถพัฒนาให้ ดีขึ ้นตามขันตอน
้
จนกลายเป็ นบุคลิกภาพอันน่าประทับใจ ที่เรี ยกว่า “Magnetic
Personality”
สาหรับขันตอนในการพั
้
ฒนาบุคลิกภาพประกอบด้ วย ๑๐ ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ ๑ “มั่นใจตนเอง” (Confidence) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่มีบคุ ลิกภาพที่ดจี ะต้ องเป็ น
ผู้ที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
มีความมัน่ ใจในความสามารถที่มีอยูแ่ ละมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้ ดี
ยิ่งขึ ้นไปกว่าเดิม มีจิตใจเบิกบาน แจ่มใส กาจัดความรู้สกึ ที่เป็ นปมด้ อยอยูใ่ นใจให้ หมดสิ ้น พร้ อมที่จะ
เผชิญหน้ ากับทุกสถานการณ์อย่างองอาจ ไม่หวาดกลัวต่อสิง่ ใด ทาให้ ผ้ อู ยูร่ อบข้ างรู้สกึ อบอุน่ มัน่ คง สามารถ
ยึดเป็ นที่พงึ่ ได้ ทาให้ เป็ นพลังในการดึงดูดผู้อื่นให้ เกิดความประทับใจ
ขันตอนที
้
่ ๒ “ชอบคนอื่น” (Like People) เพราะการทีจ่ ะให้ ผ้ อู นื่ ชอบเรา เราต้ องชอบผู้อื่นก่อน เป็ น
การแสดงไมตรี จิตที่ทาให้ เขาต้ องการแสดงไมตรี จิตตอบสนองกลับมา แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องเป็ นการชอบผู้อื่นอย่างจริ งใจ
ไม่มีสงิ่ เคลือบแฝง จึงจะทาให้ ผ้ อู ื่นนิยมชมชอบเราอย่างแท้ จริง เพราะฉะนันหลั
้ กการง่าย ๆ คือจงชอบผู้อื่น
และมองทุกคนในแง่ดี เลือกจดจาแต่เฉพาะส่วนดี ๆ ของผู้อื่น เพื่อจะได้ มีความรู้สกึ ดีตอ่ ผู้อื่น
ขันตอนที
้
่ ๓ “แคล่ วคล่ อง ว่ องไว” (Be Alert and Active) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้มี
บุคลิกภาพที่ดี ควรเป็ นคนคล่องแคล่วว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ยงั คงมีลกั ษณะที่สงบเสงี่ยม มีสมั มาคารวะ
สุภาพเรี ยบร้ อย
ขันตอนที
้
่ ๔ “ตรงต่ อเวลา” (Punctuality) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่มีบคุ ลิกภาพที่ดี ควรเป็ น
ผู้รักษาเวลานัดหมาย โดยการฝึ กให้ เป็ นคนตรงต่อเวลา ไม่ทาให้ ผ้ ทู ี่นดั หมายด้ วยต้ องเสียเวลานาน เพราะจะ
ทาให้ ฝ่ายรอคอยนึกตาหนิอกี ฝ่ ายอยูใ่ นใจ การตรงต่อเวลา แสดงให้ เห็นถึงการเอาใจใส่ การให้ เกียรติและ
ความรัดผิดชอบที่มีตอ่ ผู้อื่นและต่อตนเอง
ขันตอนที
้
่ ๕ “การควบคุมตนเอง” (Self Control) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สามารถควบคุม
อารมณ์และความรู้สกึ ของตนเองได้ อย่างมีสติ ไม่แสดงกิริยา อาการที่ไม่สมควรหรื อไม่เหมาะสมให้ ผ้ อู ื่นเห็น
ถือว่าเป็ นบุคคลที่มคี วามสงบ เยือกเย็น เป็ นที่นา่ สรรเสริ ญ เพราะจู้จกั การใช้ เหตุผลเหนืออารมณ์ รู้จกั ใช้
ความคิดไตร่ตรองและแก้ ไขปั ญหาด้ วยสติและปั ญญา อันเป็ นลักษณะของปั ญญาชนผู้เจริ ญแล้ ว
ขันตอนที
้
่ ๖ “รู้จักกาลเทศะ” (Tact) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่ดจี ะต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูจกั การควรและ
ไม่ควร รู้วา่ สิง่ ใดควรพูด ควรกระทา ต่อผู้ใด ในวาระใด เวลาไหน จึงจะเหมาะสมจะควร เพราะจะทาให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องด้ วย รู้สกึ ประทับใจ เกิดความผูกพัน เพิม่ ความรักใคร่นบั ถือและในทางตรงข้ าม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามควรรู้วา่ สิง่ ใดที่ไม่ควรพูด หรื อควรละเว้ นการกระทา เพื่อถนอมน ้าใจผู้อื่นมิให้ เสียน ้าใจ
ขันตอนที
้
่ ๗ “อภินันทนาการ” (Compliment) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามทีม่ ีบคุ ลิกภาพที่นา่
ประทับใจ ควรรู้จกั ใช้ คาพูดเป็ นอภินนั ทนาการให้ กบั ผู้รับ รู้สกึ ปลาบปลืม้ ยินดี มีกาลังใจ มีความภาคภูมใิ จ
สานักศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.อุษณี ย ์ เจริ ญพิพฒั น์ผล
อาจารย์มาโนช พรหมปั ญโญ
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เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ๑๐๐-๑๐๔
วิชามนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ (Human Relations and Personality Development)
ครัง้ ที่ ๖
โดยการใช้ คาพูดทีจ่ ริ งใจแฝงไว้ ซงึ่ สาระและประโยชน์แก่ผ้ ฟู ั ง โดยการสรรหาถ้ อยคาที่ทาให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความรู้สกึ
ประทับใจในความมีไมตรี จิต ทาให้ อยากติดต่อคบหาสมาคมด้ วยอย่างจริ งใจ
ขันตอนที
้
่ ๘ “เอาใจเขามาใส่ ใจเรา” (Be Considerate) นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่ร้ ูจกั ใส่ใจผู้อื่น
โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นเป็ นอย่างดี คิดถึงใจเขาใจเรา จะทาให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้นนได้
ั ้ รับการชื่นชม
ยกย่อง ซึง่ ถ้ านาไปปฏิบตั ิตอ่ ผู้อนื่ จะช่วยสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่เพื่อนฝูงและบุคคลอื่นรอบข้ าง ทาให้ เป็ น
ผลดีตอ่ การปฏิบตั ิงาน และถ้ านาไปปฏิบตั ิตอ่ ผู้บงั คับบัญชา จะทาให้ เป็ นที่ประทับใจของผู้ใหญ่ อนาคตหน้ าที่
การงานและการเรี ยนจะมีโอกาสก้ าวหน้ าไปไกล
ขันตอนที
้
่ ๙ “ลักษณะปรากฏกาย” (Appearance) หากบุคลิกลักษณะที่ปรากฏต่อหน้ าสาธารณะชน
ทังในด้
้ านการแต่งกาย การวางตน และการแสดงกิริยาท่าทีอริ ิ ยาบถต่าง ๆ มีความเหมาะสมดูดี จะช่วย
ส่งเสริ มบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้นนให้
ั ้ เป็ นทีน่ า่ ประทับใจยิ่งขึ ้น
ขันตอนที
้
่ ๑๐ “มีชวี ิตชีวา” (Motion Create Motion) เป็ นขันตอนส
้
าคัญที่แฝงอยูใ่ นขันตอนที
้
ก่ ล่าว
มาแล้ วข้ างต้ นทังหมด
้
การเป็ นผู้มีชีวิตชีวาจะทาให้ ผ้ พู บเห็นรู้สกึ ประทับใจ เพราะเป็ นผู้มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง
เปิ ดเผย ไม่มีลบั ลมคมใน เป็ นคนจริ งจังและจริงใจ ไม่เสแสร้ งแกล้ งทา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามสามารถ
นาความมีชีวิตชีวามาใช้ ในการเสริ มแต่งบุคลิกภาพให้ ดดู ีขึน้ ได้
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามที่สามารถปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ ๑๐ ประการนี ้ได้ อย่างครบถ้ วน และยังทา
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอยูเ่ สมอ จะเป็ นการวางพื ้นฐานของการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ที่ถกู ต้ อง
เพราะจะทาให้ นกั ศึกษามหาวิทยาลัยสยามผู้นนเป็
ั ้ นนักศึกษาที่มีบคุ ลิกภาพยอดเยี่ยม
ได้ รับการชื่นชมจาก
บุคคลทัว่ ไปอยูเ่ สมอ
สมบัติผ้ ดู กี ับการพัฒนาตนเอง
ประวัติ:สมบัติผ้ ดู ี คือหลักปฏิบตั ิ ๑๐ ประการ ของผู้ที่มี กาย วาจา ใจ อันสุจริ ต ซึง่ เจ้ าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปี ย มาลากุล) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ขณะมีบรรดาศักดิ์
เป็ น พระยาวิสทุ ธสุริยศักดิ์ ได้ เรี ยบเรี ยงเป็ นหนังสือชื่อ "สมบัติของผู้ดี" เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๕ แต่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า
หนังสือ "สมบัติผ้ ดู ี"
สมบัติผ้ ดู ี ๑ : ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรี ยบร้ อย
สมบัติผ้ ดู ี ๒ : ผู้ดี ย่อมไม่ทาอุจาดลามก
สมบัติผ้ ดู ี ๓ : ผู้ดี ย่อมมีสมั มาคารวะ
สมบัติผ้ ดู ี ๔ : ผู้ดี ย่อมมีกิริยาเป็ นที่รัก
สมบัติผ้ ดู ี ๕ : ผู้ดี ย่อมเป็ นผู้มีสง่า
สมบัติผ้ ดู ี ๖ : ผู้ดี ย่อมปฏิบตั ิการงานดี
สมบัติผ้ ดู ี ๗ : ผู้ดี ย่อมเป็ นผู้ใจดี
สมบัติผ้ ดู ี ๘ : ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตวั ฝ่ ายเดียว
สมบัติผ้ ดู ี ๙ : ผู้ดี ย่อมรักษาความสุจริ ตซื่อตรง
สมบัติผ้ ดู ี ๑๐ : ผู้ดี ย่อมไม่ประพฤติชวั่
สุภาษิตสอนหญิงกับการดารงชีวิต
• ประวัติ: สุนทรภู่
สานักศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.อุษณี ย ์ เจริ ญพิพฒั น์ผล
อาจารย์มาโนช พรหมปั ญโญ
อาจารย์ วิจิตรา จามจุรี
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ขุนจงจัดนิสยั
สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิต
คติเตือนใจหญิง
หน้ าที่ของพลเมืองดี
ความหมายของพลเมือง หมายถึง พละกาลังของประเทศ ซึง่ มีสว่ นเป็ นเจ้ าของประเทศนัน่ เอง ต่างจากชาว
ต่างด้ าวเข้ าเมือง ชาวต่างประเทศนี ้เข้ ามาอยูช่ วั่ คราว
พลเมืองมีความหมายต่างจากบุคคล ซึง่ หมายถึง สิง่
ซึง่ มีสทิ ธิและหน้ าที่ตามกฎหมาย ซึง่ ได้ แก่ บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
เมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศ
ใด ย่อมหมายถึงบุคคลทังหลายที
้
่มีสญ
ั ชาติของประเทศนัน้ ๆ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เช่น เมื่อกล่าวถึง
พลเมืองของประเทศไทยย่อมหมายถึงคนทังหลายที
้
่มีสญ
ั ชาติไทยตาม กฎหมายไทย
พลเมืองของแต่ละ
ประเทศย่อมมีสทิ ธิและหน้ าที่ตามกฎหมายของประเทศนัน้ บุคคลต่างสัญชาติที่เข้ าไปอยูอ่ าศัยซึง่ เรียกว่าคนต่าง
ด้ าว ไม่มีสทิ ธิเท่าเทียมกับพลเมือง และมีหน้ าที่แตกต่างออกไป เช่น อาจมีหน้ าที่เสียภาษี หรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ ้นตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้
สิทธิและหน้ าที่เป็ นสิง่ คู่ กัน เมื่อมีสทิ ธิก็ต้องมีหน้ าที่
พลเมืองของทุกประเทศมีทงสิ
ั ้ ทธิและหน้ าที่ แต่จะมีมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ และ
แน่นอนว่าประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสทิ ธิมากกว่าการปกครองในระบอบอื่น เพราะ
มีสทิ ธิที่สาคัญที่สดุ คือ สิทธิในการปกครองตนเอง
พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่พลเมืองได้ ครบถ้ วน ทังกิ
้ จที่ต้องทา และกิจที่ควรทา
หน้ าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทา หรื อควรทา เป็ นสิง่ ที่กาหนดให้ ทา หรื อห้ ามมิให้ กระทา ถ้ าทาก็จะก่อให้ เกิด
ผลดี เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว หรื อสังคมส่วนรวมแล้ วแต่กรณี ถ้ าไม่ทาหรื อไม่ละเว้ นการกระทาตามที่
กาหนดจะได้ รับผลเสียโดยตรง คือ ได้ รับโทษ หรื อถูกบังคับ เช่น ปรับ จา คุก หรื อประหารชีวิต เป็ นต้ น โดยทัว่ ไป
สิง่ ที่ระบุกิจที่ต้องทา ได้ แก่ กฎหมาย เป็ นต้ น
กิจที่ควรทา คือ สิง่ ที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็ นหน้ าที่ทจี่ ะต้ องทา หรื อละเว้ นการกระทา ถ้ าไม่ทาหรื อละเว้ น
การกระทา จะได้ รับผลเสียโดยทางอ้ อม เช่น ได้ รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรื อไม่คบค้ าสมาคมด้ วย ผู้กระทากิจที่
ควรทาจะได้ นบั การยกย่องสรรเสริ ญจากคนในสังคม โดยทัว่ ไปสิง่ ที่ระบุกิจที่ควรทา ได้ แก่วฒ
ั นธรรมประเพณี เป็ น
ต้ น
พลเมืองดีมีหน้ าที่ต้อง ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติคาสัง่ สอนของ
พ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ซงึ่ กันและกัน รู้จกั รับผิดชอบชัว่ ดีตามหลักจริ ยธรรม และ
หลักธรรมของสาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญาขยันขันแข็ง สร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเอง ครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ
การปฏิบัตติ นเป็ นพลเมืองดี
๑. หน้ าที่ของพลเมืองดีของสังคมไทย
๒. พลเมืองดีตามวิถีชีวติ ประชาธิปไตย
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บรรณานุกรมการอ้ างอิง
• จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์, จิตวิทยาการบริ การ, กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ , ๒๕๕๑
• ทองทิพภา วิริยะพันธุ์, ผ.ศ., มนุษยสัมพันธ์กบั การบริ หาร, กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ม.ป.ป.
• สมพร สุทศั นีย์, ม.ร.ว, มนุษยสัมพันธ์,พิมพ์ครัง้ ที่ ๖ ฉบับปรับปรุงแก้ ไข, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.๒๕๔๔.
• เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมและภัตตาคารหน่วยที่ ๘-๑๕. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓,
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒.
คาถามประจาบท (กรุ ณาเขียนด้ วยลายมือเท่ านัน้ )
๑. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพและความจาเป็ นทีต่ ้ องปรับปรุงบุคลิกภาพมาพอสังเขป
๒. จงอธิบายขันตอนในการพั
้
ฒนาบุคลิกภาพประกอบด้ วย ๑๐ ขันตอน
้
พร้ อมทังตั
้ วอย่างประกอบ
๓. จงอธิบายว่าสมบัติผ้ ดู ขี ้ อใดที่นกั ศึกษาคิดว่ามีบทบาทและความสาคัญต่อการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของตังนักศึกษาเอง พร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
๔. จงอธิบายสุภาษิตสอนหญิงต่อการปรับปรุงบุคลิกภาพและการดารงชีวติ ทังต่
้ อสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี
๕. จงอธิบายความสาคัญของหน้ าทีพ่ ลเมืองต่อการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพต่อการเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยามที่พงึ ประสงค์
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