
การพฒันาบุคลิกภาพและ 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคคล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวี บุนนาค 
 



บุคลิกภาพ (Personality) 

   ลักษณะต่างๆ ของแต่ละบุคคลที่รวมกันแล้วท าให้บุคคลนัน้
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน ลักษณะเฉพาะตัวที่ เป็นส่วนรวมของแต่
ละบุคคลที่ แสดงออกมาอย่างสม ่ าเสมอ  ทั ้งทางร่างกาย 
ตลอดจนระดับสติปัญญา สภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และ
ความรู้สึกของบุคคลนัน้ท่ีมีต่อตนเองและต่อการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม 



ประเภทของบุคลิกภาพ 

  
บุคลิกภาพภายนอก (External Personality)  

สงัเกตเห็นง่าย ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย เช่น รูปร่าง
หน้าตา การแตง่กาย กิริยาทา่ทาง การพดู ฯลฯ  

บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality)   

สงัเกตยาก ปรับปรุงแก้ไขได้ยาก สัง่สมจากการเลีย้งด ู
เช่น กระตือรือร้น เงียบขรึม เช่ือมัน่ในตนเอง ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ วฒุิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ฯลฯ 



บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 

........        ........ 

บุคลิกภาพน าไปสู่ความส าเร็จได้อย่างไร 



กระบวนการพฒันาบุคลิกภาพ 6 ขัน้ตอน 

ส ารวจ-วิเคราะห์
ตนเอง ถามคนรอบข้าง 

ฝึกการพัฒนา
บุคลิกภาพจาก
ผู้เช่ียวชาญ 

เรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

 

น าไปปฏิบัต ิ
 

ประเมินผล 



หวัใจหลักของการพฒันาบุคลิกภาพภายนอก 

มาดต้องตา  งามสง่า 
ด้วยท่าท ี

แต่งกายดี 
มีรสนิยม  

ค าพูด ภาษา น า้เสียงเหมาะสม  

เข้าสังคมอย่างถูกวธีิ  



แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพนอก 

1.  ค านึงถงึลักษณะงานเป็นส าคัญ 

 งานทางการ / กึ่งทางการ - นา่เช่ือถือ สภุาพ 

 งานไมเ่ป็นทางการ บนัเทิง - กระฉบักระเฉง คลอ่งแคลว่ สดใส 

2. ฝึกท่วงท่าสง่างาม ม่ันใจ ไม่เคอะเขิน ไม่ก้มหน้า ไม่เชิดหน้า 

3. อากัปกิริยาท่าทาง 

    ไมเ่กร็งตวัมากจนท่ือ ค านงึถึงความเป็นธรรมชาตเิป็นส าคญั 

4. ระวังการแสดงออกทางสีหน้า แววตา ยิม้แย้มแจ่มใส 

 
 

 

  

 



 
ท่ายืนที่สง่างาม 

  

 

 

การทรงตวัสมดลุดี (Balance)  ยืนล าตวัตรง ยืดอกให้สงู หลงัตัง้ตรง  

ปรับสมดลุร่างกาย เวลายืนให้นกึเสมอว่า ห ูไหล ่สะโพก ตาตุ่ม 
ต้องอยูร่ะนาบเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

เปิดไหล ่ไมห่่อไหล ่ยืนในลกัษณะท่ีผ่อนคลาย ไมเ่กร็ง ปลอ่ยแขน
ตามสบาย แต่ยืนด้วยความมัน่คง  



 
 

มารยาทการยืนร่วมกันกับผู้อ่ืน 
 
 

 

 

 

ให้ยืนอยู่ด้านหลังผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีอาวุโสกว่า   

ไม่ยืนประจันหน้าผู้ใหญ่ ควรยืนเฉียงออกไปเล็กน้อย 

ไม่ยืนค า้ศีรษะผู้อ่ืนและไม่ยืนชิดเพศตรงข้าม (หากจ าเป็นควร
กล่าวค าขอโทษ) 



 
 

การหยบิของจากพืน้ 
 
 

 

 

 ฝึกปฏบิัต ิ 

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 



การวางเท้าส าหรับการยืน 
  

• มือปล่อยข้างล าตัว หากจะกุมมือให้กุมไว้ที่ช่วงท้อง หรือจับที่
ข้อมือ อย่ากุมที่เป้า 

• เท้าแยกจากกันเล็กน้อย วางขนานกับไหล่ 
 
• มือปล่อยข้างล าตัว หากจะกุมมือให้กุมไว้ที่ช่วงท้อง หรือจับที่

ข้อมือ สามารถยกข้อศอกขึน้ตัง้ฉากได้ อย่ากุมที่เป้า 
• เท้าวางในรูป 10 นาฬิกา หรือ 14 นาฬิกา 

 

 

สุภาพบุรุษ 

สุภาพสตรี 



ท่าน่ังที่สง่างาม 

มารยาทการน่ังต่อหน้าผู้ใหญ่หรือต่อหน้าสาธารณะ 

• ไมน่ัง่ก่อนผู้ใหญ่ นัง่หลงัจากท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้ 

ชวนคิด : เวลาน่ัน ใช้อวัยวะส่วนใดเป็นจุดส าคัญในการน่ัง... 

• หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเป็นทางการมาก ไมค่วรนัง่พิงพนกัเก้าอี ้

• ไมน่ัง่ไขวห้่าง หรือแกวง่ขา ระวงัการนัง่หมนุเก้าอี ้

• วางกระเป๋าไว้บนตกั หากมีสมัภาระ/กระเป๋าขนาดใหญ่ควรวางไว้ท่ีพืน้
อยา่งวางเบียดบนเก้าอี ้

 

 

 



การวางเท้าส าหรับการน่ัง 

 

• นัง่โดยหวัเขา่และเท้าหา่งกนัเล็กน้อย ปลายเท้าตรงชีไ้ปข้างหน้า ไมน่ัง่
กางขาตามสบาย 

• ใช้หลกัเส้นตรง 3 เส้น (เส้นตรงท่ีหลงั,ต้นขาถึงเขา่,เขา่ถึงนอ่ง ) 

 

• ใช้เท้าด้านท่ีถนดั วางเฉียงไปด้านหน้า แล้วใช้เท้าอีกข้างสอดไว้ท่ี
ด้านหลงัเท้าหน้า 

 

สุภาพบุรุษ 

สุภาพสตรี 



 
ท่าเดนิที่สวยงาม  

 • หลงัยืดตรง 

• หวัเขา่และเท้ายืดตรงไปข้างหน้า 

• ปลายเท้าแยกจากกนัเล็กน้อย 

• ระยะหา่งของยา่งก้าวประมาณ 1 ฟตุ 
• ทิง้น า้หนกัลงท่ีส้นเท้า 

• ไมเ่ดนิเพน่พา่น ระวงัเสียงเดนิกระทบ 

• เดนิอยา่งมีชีวิตชีวา เดนิอยา่งมัน่คงและมัน่ใจ 

• ไมเ่ดนิผา่กลางผู้ ท่ีสนทนากนัอยู่ 

 

 



การไหว้ 
 

                  ประเภท 
 

ต าแหน่ง 

 
การไหว้พระ  

 
การไหว้ผู้ใหญ่  

 

การไหว้ผู้ที่
เคารพหรือมี
ฐานะเสมอกัน 

ต าแหน่งนิว้หวัแมมื่อ 
 

จรดระหว่างคิว้  
 

จรดปลายจมูก  จรดปลายคาง  

ต าแหน่งปลายนิว้ชี ้ จรดโคนผม  จรดระหว่างคิว้  จรดปลายจมูก  

ต าแหน่งขา ชายให้ค้อมตวัลงไหว้
สว่นหญิงให้ก้าวขา
ข้างที่ถนดัแล้วยอ่ตวั
ลงไหว้ 
 

ชายให้ค้อมตวัลงไหว้
สว่นหญิงให้ก้าวขา
ข้างที่ถนดัแล้วยอ่ตวั
ลงไหว้ 

ถ้าไหว้ผู้อาวโุสสงูกวา่
ต้องก้มศีรษะลงไป
ในขณะไหว้ 



 
ข้อพงึระวังในการไหว้ 

 • มือต้องเป็นรูปดอกบวัตมู อยา่กางนิว้หรือประสานนิว้ 

• ไหว้โดยก้มศีรษะลง อยา่ไหว้โดยพุง่มือขึน้ 

• การไหว้แสดงวฒันธรรมและการให้ความเคารพ แตไ่มต้่องไหว้พร ่าเพร่ือ
ทกุครัง้ท่ีเจอในระหวา่งวนั (พิจารณากาลเทศะ) 

 



การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 



หวัใจหลักของการพฒันาบุคลิกภาพภายใน 

ฝึกไหวพริบปฏิภาณ 

รู้จักบริหารอารมณ์ขัน 

หม่ันผูกมิตรสัมพันธ์ 

สร้างความเช่ือม่ันในตนเอง 
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ตอนรับเข้าท างานดู ....... 
 ตอนให้ออกจากงานเพราะขาด ....... 


