
ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบับคุลกิภาพ 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZMDB อาจารยช์นินาถ  ทพิยอ์กัษร 

สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์



สภาวะทุกอย่างท่ีประกอบกันข้ึนเป็นตัวบุคคล โดยหมาย
รวมถึงคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะทางจิตใจซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
การกระท าของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ บุคลิกภาพหน่วย
รวมของระบบทางกายและจิตภายในตัวบุคคล ซ่ึงก าหนด
ลักษณะการปรับตัว เ ป็นแบบเฉพาะของบุคคลนั้ น ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มของเขา 

ความหมายของบคุลกิภาพ 



ผูท้ีม่ีบุคลิกภาพดนีัน้มีประโยชนท์ ัง้แกส่ว่นตวัและสว่นรวม 

 

ความส าคญัของบคุลกิภาพ 

ส่วนตัว 

คือ ความสุขกายสบายใจอยู่สังคมไดอ้ยา่งเป็นท่ียอมรับ
และมีสังคมท่ีสงบสุขเรียบร้อย เม่ือไดเ้รียนรู้บุคลิกภาพ
อนัเป็นมาตรฐานของสงัคมแลว้จะช่วยใหบุ้คคลสามารถ
ปรับปรุง เสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองได้ถูกต้อง
ตามท่ีสงัคมตอ้งการ  



ผูท้ีม่ีบุคลิกภาพดนีัน้มีประโยชนท์ ัง้แกส่ว่นตวัและสว่นรวม 

 

ความส าคญัของบคุลกิภาพ 

ส่วนรวม 
การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้นจะเป็นผลใหบุ้คคลนั้นมีลกัษณะส าคญัท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี 
เขา้ใจสภาพความจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
การแสดงอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
สร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและสงัคมได ้
ความผกูพนัต่อผูอ่ื้น 
พฒันาการแสดงออกของตนต่อผูอ่ื้นไดดี้ข้ึน 



ความส าคญัของบคุลกิภาพท่ีมีผลต่อการท างาน 

ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน 

บุคลิกภาพทางดา้นความคิดริเร่ิม ความกลา้ได ้กลา้เสียและความ
ระมัดระวังรอบครอบ มีผลต่อทิศทางการด าเนินงาน โดยมัก
ด าเนินงานในการคน้หาความแปลกใหม่ใหก้บัสินคา้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

บุคลิกภาพในส่วนท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจมีอิทธิพลสูงมากต่อการท างาน 
ถา้บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะเป็นแรงพลังกระตุ้นให้เกิด
ความพยายาม 



ความส าคญัของบคุลกิภาพท่ีมีผลต่อการท างาน 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZMDB  

ความน่าเช่ือถือ  
บุคลิกภาพบางดา้นมีส่วนช่วยสร้างเสริมความน่าเช่ือถือ หรือท าให้
บุคคลมีเครดิตในความรู้สึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ถา้บุคคลเป็นผูท่ี้
รักษาค าพดู อารมณ์มัน่คง มีเหตุมีผล  



บคุลกิภาพตามความคดิของเชลดอล 
ประเภทผอมสงู  

บุคคลประเภทน้ีมีลกัษณะผอมสูงเอวบางร่างนอ้ย กลา้มเน้ือนอ้ย ไหล่
ห่อน้ิวมือเรียวยาว แขนขายาว ท่าทางบอบบาง ผวิและเสน้ผมละเอียด 

https://www.google.com/search?rlz=1C1Z
MDB 



ประเภทก าย าล า่สัน  
กลา้มเน้ือสมบูรณ์มีร่างกายสมส่วน สง่างาม ไหล่กวา้ง สะโพกเลก็ 

บคุลกิภาพตามความคดิของเชลดอล 

https://www.google.com/sear
ch?rlz=1C1ZMDB 



ประเภทอ้วนเตีย้  

มีลกัษณะอว้นเตี้ยมีโครงสรา้งอว้นกลม หนา้กลม มีเน้ือและไขมนัมาก 

บคุลกิภาพตามความคดิของเชลดอล 

https://www.google.com/search?rlz=1
C1ZMDB 



บคุลกิภาพตามความคดิของเชลดอล 

บุคลกิภาพ ลกัษณะนิสัย 

ประเภทผอมสูง จะเป็นคนเคร่งขรึม เงียบ เกบ็ตวั กลวัการอยูใ่นกลุ่ม ไม่ค่อยกลา้ 
บุคลิกภาพประเภทน้ีจะไม่ท าอะไรท่ีเป็นการเรียกร้องความสนใจผูอ่ื้น 

ประเภทก าย าล า่สัน เป็นบุคคลท่ีกลา้หาญ กลา้เส่ียง กลา้ผจญภยั เขม้แขง็ เปิดเผย มกัจะกระท า
การใด ๆ ท่ีแสดงวา่ตวัมีอ านาจและพลงังานมาก 

ประเภทอ้วนเตีย้ เป็นผูมี้บุคลิกภาพประเภทรักความสะดวกสบาย ชอบงานสงัคม ชอบท า
อะไร ซ ้ าๆ ปล่อยอารมณ์ ชอบอยูส่บาย ๆ เปิดเผย กินเก่งเพราะระบบยอ่ย

อาหารท างานดี จูจ้ี้ข้ีบ่น โกรธง่ายหายเร็ว 



ประเภทเกบ็ตัว 
เป็นบุคลิกประเภทชอบอยูโ่ดดเด่ียว ชอบอยูต่ามล าพงั ชอบแยกตวัออก
สังคม ชอบท างานคนเดียว  

บคุลกิภาพตามความคดิของจุง 

https://www.google.com/sear
ch?rlz=1C1ZMDB 



ประเภทเปิดเผย 

เป็นบุคลท่ีชอบเขา้สังคมเป็นคนพดูมาก เกบ็ความลบัไม่อยู ่พดูนอกเร่ือง 
พดูเกินจริง สนิทกบัคนแปลกหนา้เร็วเกินไป  

บคุลกิภาพตามความคดิของจุง 

https://www.google.com/sea
rch?rlz=1C1ZMDB_ 



พวกกลาง ๆ  
บุคคลประเภทน้ีเป็นคนพดูพอควร เดินทางสายกลาง มีชีวิตเรียบง่ายอยู่
คนเดียวกมี็ความสุข อยูใ่นสงัคมกมี็ความสุข คบหากบัคนทัว่ไปไดดี้ 

บคุลกิภาพตามความคดิของจุง 

https://www.google.com/search?rl
z=1C1ZMDB 



ได้จ าแนกบุคคลออกเป็น 5 ประเภท คอื 

ประเภทดือ้ร้ัน บุคคลท่ีด้ือร้ันจะชอบคดัคา้นความคิดของผูอ่ื้น  

บคุลกิภาพตามแนวคดิของโรเบรท์เอชลอว์ซนั 

ประเภทเฉ่ือยชา บุคคลประเภทเฉ่ือยชามกัจะท างานชา้ 

ประเภทอ่อนไหว บุคคลประเภทน้ีเห็นเร่ืองเลก็เป็นเร่ืองใหญ่  

ประเภทขีข้ลาด บุคคลประเภทน้ีจะไม่กลา้ซกัถาม 

ประเภทก้าวร้าว บุคคลประเภทน้ีกลา้คิดกลา้ท า ชอบโตเ้ถียง  



ประเภทไม่เอาไหน  

สญัลกัษณ์ของคนประเภทน้ีคือ เต่า เพราะบุคคลประเภทน้ีไม่กลา้เผชิญ
ปัญหา เม่ือเกิดความผดิพลาด 

บคุลกิภาพตามความคดิของเบลคและมูตนั 

https://www.google.com/search?rl
z=1C1ZMDB 



ประเภทยอมตาย  

สญัลกัษณ์ของคนประเภทน้ีคือ ตุ๊กตาหมี เป็นบุคลท่ียอมผูอ่ื้นโดยไม่มี
เง่ือนไข  

บคุลกิภาพตามความคดิของเบลคและมูตนั 

https://www.google.com/search?rlz=1C1Z
MDB 



ประเภทชอบใช้อ านาจ  
สญัลกัษณ์ของคนประเภทน้ีคือ ฉลาม ธรรมชาติของฉลามคือ ดุร้าย 
บุคคลประเภทน้ีจึงมีพฤติกรรมกา้วร้าว  

บคุลกิภาพตามความคดิของเบลคและมูตนั 

https://www.google.com/search?rlz=1
C1ZMDB 



ประเภทกลาง ๆ  
สญัลกัษณ์ของคนประเภทน้ีคือ สุนัขจิง้จอก เป็นบุคคลท่ีไม่ยอม
เสียเปรียบใคร การแกไ้ขปัญหาจึงมกัจะเป็นไปดว้ยลกัษณะแกปั้ญหา 
เฉพาะหนา้  

บคุลกิภาพตามความคดิของเบลคและมูตนั 

https://www.google.com/search?rlz=1
C1ZMDB 



ประเภทใจเยน็  
สญัลกัษณ์ของคนประเภทน้ีคือ นกฮูก เป็นบุคลท่ีใจเยน็ เพราะนกฮูกไม่
มีปฏิกิริยาโตต้อบต่อมนุษย ์และการแกปั้ญหาดว้ยการสนองความ
ตอ้งการ 

บคุลกิภาพตามความคดิของเบลคและมูตนั 

https://www.google.com/search?rlz
=1C1ZMDB 



บุคคลทีม่ีเลอืดกลุ่ม A 
เป็นคนท่ีปรับตวัเก่ง ยอมรับฟังความเห็นของผูอ่ื้นสนใจห่วงใยผูอ่ื้น 

บคุลกิภาพตามชนิดของกลุ่มเลอืด 

บุคลทีม่ีเลอืดกลุ่ม B 

เป็นคนท่ีมีความเป็นตวัของตวัเองชนิดวา่ท่ีไม่เหมือนใครชอบคิดและ
ชอบท าส่ิงใหม่ ๆ 

บุคลทีม่ีเลอืดกลุ่ม AB 

เป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยเร่ืองส่วนตวั ไม่ชอบทะเลาะหรือมีเร่ืองขดัแยง้กบั
ใคร 



บุคคลทีม่ีเลอืดกลุ่ม O 

เป็นคนท่ีมีความทะเยอทะยาน มีความมานะไม่ทอ้ถอย บุคคล
ประเภทน้ีจะเลือกเป็นผูน้ า มกัยดึถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ 

บคุลกิภาพตามชนิดของกลุ่มเลอืด 

https://www.google.com/search?rlz=1
C1ZMDB 



องค์ประกอบของบุคลิกภาพ หมายถึง ส่ิงท่ีซ่ึงมาประกอบเขา้กัน
สะสมรวมตวักนัเขา้จนกลายเป็นตวับุคคลนั้น โดยการสร้างสมจาก
อิทธิพลของ 2 ประการใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม และส่ิงแวดล้อม 

องคป์ระกอบของบุคลกิภาพ 

1.พนัธุกรรม ( Heredity ) 

เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมใด ๆ ทั้ งส้ิน บุคคลได้รับการ
ถ่ายทอดกรรมพันธ์ุโดยผ่านทางยีน ( Genes ) สามารถส่งผลให้
ลูกหลานนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ทางคือ 
► ลกัษณะทางร่างกาย  
► ลกัษณะทางจิตท่ีไดรั้บจากพนัธุกรรม 



องคป์ระกอบของบุคลกิภาพ 

2.ส่ิงแวดล้อม ( Environment ) 

หมายถึง สภาพภายนอกซ่ึงแยกออกจากตวับุคคลได ้เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลใน
การเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคล เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทีละนอ้ยนบัแต่วินาที
แรกท่ีลืมตาดูโลกและจะพฒันาเป็นล าดบัจนกลายเป็นลกัษณะประจ าตวั
ของแต่ละบุคคล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
ประสบการณ์ (commom experiences) 
ประสบการณ์ส่วนตวั (unique experiences) 



ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 
เพศ  

ธรรมชาติและสงัคมก าหนดใหเ้พศหญิงและชายมีบุคลิกภาพ
ท่ีแตกต่างกนั 

https://www.google.com/search?rl
z=1C1ZMDB 



ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 

อายุ 

บุคลิกภาของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามอาย ุ 

https://www.google.com/search?rlz=
1C1ZMDB 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E7zZeMFOfz11tM&tbnid=SzxpcwNlVIZ0rM:&ved=0CAcQjRw&url=https://www.l3nr.org/posts/547758&ei=zfIcVJSmM8y9uASuzIHwDQ&psig=AFQjCNG80Fv7CONYg35s_EF0dPpP3AQ49g&ust=1411269652099426


ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 

สุขภาพ 

บุคลิกภาพของบุคคลมีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 2 ดา้นคือ 
สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต 

https://www.google.com/search?rl
z=1C1ZMDB 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=E7zZeMFOfz11tM&tbnid=SzxpcwNlVIZ0rM:&ved=0CAcQjRw&url=https://www.l3nr.org/posts/547758&ei=zfIcVJSmM8y9uASuzIHwDQ&psig=AFQjCNG80Fv7CONYg35s_EF0dPpP3AQ49g&ust=1411269652099426


ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 

อาชีพ 

อาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เพราะอาชีพจะหล่อหลอมให้
บุคลิกภาพของบุคคลสอดคลอ้งกบัลกัษณะอาชีพ เช่น อาชีพครู  

https://www.google.com/sea
rch?rlz=1C1ZMDB 



ความแตกต่างของบุคลกิภาพ 

ประสบการณ์ 

บุคคลยอ่มมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั บุคคลท่ีไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดี มี
ความอบอุ่นในครอบครัว 

https://www.google.com/searc
h?rlz=1C1ZMDB 



ลกัษณะของบุคลกิภาพทีด่ ี
ลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีดี คือ การแสดงออกทั้งกิริยาท่าทาง นิสัยใจคอ การ
ควบคุมอารมณ์ การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เป็นท่ี
ปรารถนาของสังคมเป็นท่ีช่ืนชมยกยอ่ง 

ลกัษณะบุคลกิภาพทีไ่ม่เหมาะสม 
ร่างกายไม่แข็งแรง ขาดการกระฉับกระเฉงในการคล่องตวัในการท างาน 
ลกัษณะท่ีเฉ่ือยชา ไร้ชีวติชีวา ดูไม่มีความสุข ไม่รู้จกักาลเทศะและมารยาทท่ีดี  
ไม่มีมนุษยสัมพนัธ์ ขาดความจริงต่อกนัไม่รับผิดชอบเม่ือท าผิด 



ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่อการพฒันาบคุลกิภาพ 

อทิธิพลของร่างกาย 

คนท่ีเกิดมาตวัเต้ีย ถูกลอ้วา่เป็นคนเต้ีย หรือใครพบเห็นกถู็กทกัวา่เต้ีย
จะรู้สึกเป็นปมดอ้ย จึงส่งผมใหส้ร้างพฤติกรรมอ่ืนๆ ข้ึนมา 

อทิธิพลจากประสบการณ์ 

เป็นการเรียนรู้และปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 



ค าถามทา้ยบทเรียน 

1.บุคลิกภาพหมายความวา่อยา่งไร 
2.ท่านมกัสรุปวา่คนท่ีท่านพบเห็นเพียงคร้ังเดียววา่เป็นผูมี้บุคลิกภาพดีนั้นมี
เหตุผลสมควรหรือไม่วา่เป็นขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง จงบอกลกัษณะของคนท่ีมี
บุคลิกภาพดีตามท่ีไดศึ้กษามา 
3.จงอธิบายถึงลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพของบุคคลท่ี
ต่างกนั 
4.จงยกตวัอยา่งของการแสดงออกของบุคคลท่ีไม่น่าดู ไม่เหมาะสม และสมควร
ท่ีตอ้งปรับปรุงตนเองอยา่งไร 
5.บุคลิกภาพอยา่งไรท่ีไดรั้บอิทธิพลจากพนัธุกรรม 
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ค าถามทา้ยบทเรียน 

6.จงยกตวัอยา่งของผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีดีมา 3 ท่านและผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีไม่ดีมา 3 
ท่าน พร้อมใหเ้หตุผลประกอบ 
7.จงอธิบายถึงสาเหตุของความแตกต่างระหวา่งบุคคล มาพอสงัเขป 
8.การหล่อหลอมจากครอบครัวส่งผลต่อบุคลิกภาพอยา่งไรบา้ง 
9.ท่านคิดวา่บุคคลท่ีมีบุคลิกโกรธง่าย ฉุนฉียวง่าย อารมณืดุร้ายเกิดจากสาเหตุ
ใดบา้ง จงอภิปราย 
10.ท่านคิดวา่บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของนกัศึกษาตอ้งมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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