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บคุลิกภาพ คือ 
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบคุคล 

ซึ�งทําใหบ้คุคลไม่เหมือนกนั
         

Mark Sherman

บุคลกิภาพ
Personality

บุคลิกภาพ  หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจา อารมณ์และ
จิตใจ หรืออุปนิสัยของแต่ละคน

ที�ทาํประจําจนเป็นลกัษณะ หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละ
คนอนัเป็นผลมาจากกรรมพนัธ์ุ สิ� งแวดลอ้ม การเลี* ยงดู และการหล่อ
หลอม สั�งสมขึ*นมา

ดังนั* นคําว่า “บุคลิกภาพ” คือ ทุกสิ# งทุกอย่างที#เกี#ยวข้องกับ
บุคคล ในด้านต่างๆ ทั*งคุณสมบัติภายนอกและ คุณสมบัติภายใน

บุคลกิภาพ
(Personality)

บุคลกิภาพ
(Personality)

•  ทาํใหมี้เอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั

•  เป็นวิถีแทนความคิดและการกระทาํ

•  สร้างความรู้สึกต่อผูพ้บเห็น

•  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทางใจ หรือ อารมณ์
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ความสาํคัญของการมีบคุลิกภาพที�ดี
1) เป็นที	ยอมรับของสงัคม

2) สง่างาม  น่านับถอื และประทบัใจต่อผู้พบเหน็ 

3) เพิ	มความมั	นใจในตนเอง

4) เพิ	มโอกาสความสาํเรจ็ในการติดต่อประสานงาน 

5) ตนเองมีภาพลักษณ์ที	ดี

6) องค์กรมีภาพลักษณ์ที	ดี

� พันธุกรรม
� เพศ
� วัย
� การศึกษาอบรมในวัยเดก็
� สิ	งแวดล้อมและสงัคม
� อาชีพและประสบการณ์

Personality Development
ปัจจยัที�เป็นตวักําหนดบคุลิกภาพ

First Impression
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ความประทับใจแรกพบ
First Impression

 สร้างความประทบัใจผ่านรูปร่างหนา้ตา
 สร้างความประทบัใจผ่านการแต่งกาย

 สร้างความประทบัใจผ่านการแสดงออก
สร้างความประทบัใจผ่านการสื�อสาร

กระบวนการพฒันาบุคลกิภาพ

�การสาํรวจตนเอง

�การเรียนรู้วิธีการพฒันาบุคลิกภาพที!เหมาะสม

�การนําไปปฏบิตัิ

�การประเมินผล

ลักษณะบคุลิกภาพภายนอก

�รูปร่าง หนา้ตา (อวยัวะส่วนต่างๆ)

�สภาวะสุขภาพ

�การแต่งกาย

�ท่าทาง การวางตวั
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ลักษณะบคุลิกภาพภายใน

�ความรู้ ความสามารถ 

�ปฏิภาณไหวพริบ

�อารมณ์ ความรู้สึก

�มุมมองความคิด (ทศันคติ)

การพฒันาบุคลกิภาพ

� ความรู้ 20%

� ประสบการณ์ 29%

� บุคลิกภาพ 51%  

ลกัษณะสร้างบุคลกิภาพที�ดี
� ความกระปรี �กระเปร่า ร่าเริง 

� สขุภาพดี

� ฉลาด 

� มีความสํารวม สภุาพ 

� รู้จกักาลเทศะ 

� กระตือรือร้น

� มีความคิดริเริ'ม 

� เอาการเอางาน

� มีประสาทสมัผสัทางสงัคม

� มีเสน่ห์ประทบัใจ 

� ไม่ทะลึ'ง หน้าเป็น

� กล้าได้กล้าเสีย 

� มีวฒันธรรม 

� เชื'อมั'นในตวัเองอย่างเงียบ ๆ 

� มีศิลปะในการฟัง

� มีความกรุณา

� ตดัสนิใจถกูต้อง

� มีระเบียบ มีท่าทางมั'นคง
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ลกัษณะทําลายบุคลกิภาพ
� ความเฉื'อยชา 

� ขี �โรค ทึบ ท่าทางออ่นแอ

� ลกุลี �ลกุลน 

� ซุม่ซา่ม

� ท้อถอย 

� ไม่เป็นตวัของตวัเอง 

� ปลอ่ยตามยถากรรม 

� ลงัเล ขี �ขลาด เพิกเฉย

� ปลอ่ยงานตามสะดวก 

� ขาดเสน่ห์ 

� ชอบโอ้อวด อวดดี ทะนงตวั

� ขาดวฒันธรรม

� จองหอง ดื �อรั �น 

� ไม่ยอมฟังที'ผู้ อื'นคดัค้าน

� เจ้าทกุข์ เบื'อตวัเอง รู้สกึผดิหวงัอยู่เสมอ

� เห็นแก่ตวั

� เชื'อโชคชะตา 

� ถากถางเยาะเย้ยผู้ อื'น

เรื#องของผม
• ไม่วา่จะทรงอะไร ก็ขอใหรั้บกบัใบหนา้ใหม้ากที�สุด
• อยา่วิ�งตามแฟชั�นที�ล ํ*าสมยัโดยไม่พิจารณาวา่เหมาะสมหรือไม่
• ควรเลือกทรงผมที�สามารถแต่งทรงไดโ้ดยสะดวกและง่าย 
• ควรหมั�นดูแลรักษาสุขภาพของเสน้ผมใหดู้มีชีวิตชีวาเป็นเงางาม
• ในกรณีที�มีภาวะเส้นผมหงอก อาจพิจารณาโกรกหรือยอ้ม เพื�อ

ไม่ใหเ้สียบุคลิกและขาดความมั�นใจ

การเสริมสร้างลกัษณะบุคลกิภาพภายนอกที#ดี

เรื#องของใบหน้า
• รักษาความสะอาดของอวยัวะต่าง ๆ  บนใบหนา้ (คิ*ว ตา จมูก ปาก 

ฟัน หนา้ผาก แกม้)
• เลือกผลิตภณัฑท์าํความสะอาด และบาํรุงผิวหนา้ใหเ้หมาะกบัสภาพ

ผิวของตนเอง
• ไม่ควรแกะสิวจนอกัเสบ และเกิดการแพร่กระจายเชื*อไปทั�ว
• การดื�มนํ* า และการนอนหลบัใหเ้พียงพอในแต่ละวนัเป็นสิ�งสาํคญัใน

การดูแลใบหนา้

การเสริมสร้างลกัษณะบุคลกิภาพภายนอกที#ดี
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เรื#องของมอืและเท้า
• หมั�นตดัเลบ็มือและเลบ็เทา้เป็นประจาํ (อยา่ปล่อยใหเ้ลบ็ดาํ หรือ ยาว

จนเกินไป)
• ทะนุถนอมมือใหชุ่้มชื*นอยูเ่สมอ ไม่ใหแ้ข็งกระดา้ง หรือแตก
• ส้นเทา้แตก ควรทาครีมป้องกนั และแช่เทา้ดว้ยนํ* าอุ่น 
• กลิ�นอบัเหม็นของเทา้ ควรหาสเปรยด์บักลิ�น หรือ หมั�นตรวจหา

สาเหตุที�เกิดขึ*น และป้องกนั ดูแลรักษาเทา้อยา่งสมํ�าเสมอ

การเสริมสร้างลกัษณะบุคลกิภาพภายนอกที#ดี

เรื#องของสภาวะสุขภาพ (ทีต้องระมัดระวัง)
• การนอนนอ้ย นอนดึก นาํมาซึ� งขอบตาคลํ*า ใบหนา้โทรม
• อาการไข ้ตวัร้อน นาํมาซึ� งการหมดเรี�ยวแรง อ่อนเพลีย
• มีนํ* ามูก นาํมาซึ� งการสั�ง/สูดนํ* ามูก อนัตราย และเสียบุคลิก
• ไอ จาม บว้น/ถ่มนํ* าลาย นาํมาซึ� งภาพลกัษณ์ที�ไม่ดี และเสียบุคลิก

การเสริมสร้างลกัษณะบุคลกิภาพภายนอกที#ดี

1)  อารมณ์ (ขุ่นมวั ตึงเครียด เบื�อหน่าย)   
2)  นํ�าเสียง (แขง็กระด้าง ประชดประชัน)
3)  สีหน้า (เคร่งเครียด ชักสีหน้า)
4)  สายตา (ดูแคลน มองด้วยหางตา)
5)  ท่าทาง (รังเกียจ ไม่พอใจ)
6)  ถ้อยคาํ (ไม่สุภาพ ไม่มีหางเสียง) 

ภาพลกัษณ์ต้องระมัดระวงัในการแสดงออก
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1)  ลว้ง

2)  แคะ

3)  แกะ

4)  เกา

5)  หาว

6)  เรอ

7)  เออ่อา้, แบบวา่

8)  เขยา่แขง้เขยา่ขา

9)  แตง่หนา้ตอ่สาธารณชน

10) ผายลม (ตด)

10 บุคลกิภาพที�ส่งผลทําให้เสียภาพลกัษณ์

การแต่งกายที�ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาละ หมายถึง  การใช้เสื�อผ้ารวมถึง

เครื� องประดับตกแต่งร่างกายตั�งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยให้
เหมาะสมกับกาละ คือเหมาะสมกับเวลากลางวัน กลางคืน 
งานเลี�ยงต่าง ๆ

เหมาะสมกับเทศะ หมายถึง   เหมาะสมกับสถานที� 
เช่น สถานที�ราชการ วัด โรงเรียน โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

หลกัการแต่งกาย

การเลือกเสื �อผ้า ควรคํานึงถึงรูปแบบ สี และ ลวดลาย ความ
กลมกลืน กาลเทศะ 

รูปแบบเครื�องแต่งกาย

1) การแต่งกายในเครื�องแบบ
2) การแต่งกายสไตล์ทางการ / สภุาพเรียบร้อย
3) การแต่งกายไม่เป็นทางการ / สไตล์สบาย
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หลกัการแต่งกาย
บุคลิกภาพ / การแต่งกายดี

• เหมาะสมกบั กาลเทศะ

• เหมาะสมกบั วยั

• เหมาะสมกบั บคุลิก (รูปร่าง)

• เหมาะสมกบั หนา้ที�การงาน

• สภุาพ

• ประณีต

• สะอาด

• สวยงาม

หลกัการแต่งกาย
บุคลิกภาพ / การแต่งกายดี

หลกัสําคญัของการแต่งกาย
ความสะอาด  

ข้อสําคญัอนัดบัแรก  ตั �งแต่เส้นผมถึงเลบ็เท้าต้องได้รับความเอา
ใจใสอ่ยู่เสมอ ต้องสะอาดพร้อมทั �งเครื'องแต่งกาย และ ร่างกาย

�ผม 

�เลบ็

�เสื �อผ้า

�กลิ'นปากและกลิ'นตวั

�ถงุเท้า รองเท้า  
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ความสุภาพเรียบร้อย 

การแต่งกายสภุาพเรียบร้อย ต้องรู้จกัแต่งให้ถกูกาลเวลา ถกู
กาลเทศะ ยคุสมยันิยม และให้ถกูกบัสถานที' เหมาะกบัสถานะภาพ และ 
บทบาท ย่อมทําให้ผู้สวมรู้สกึสบายใจทั �งทําให้ผู้ อื'นที'พบเห็นชมชอบ

�ควรคํานึงถึงรูปแบบของงาน และ สถานที'ที'จะไป

�เลือกแบบ สี ลาย ให้เหมาะกบัรูปร่าง และ วยั

�คํานึงถึงธรรมชาติ  และความพอดีของเครื'องประดบั

�คํานึงถึงความกลมกลืน 

หลกัสําคญัของการแต่งกาย

ความสวยงาม

การแต่งกายที'สวยงาม ทําให้น่ามอง เป็นเสน่ห์อย่างหนึ'งต่อผู้พบเห็น

�สวยงามด้วยสีสนัของเสื �อผ้า

�สวยงามด้วยแบบ หรือ แพทเทิร์น

�สวยงามด้วยเครื'องประดบัตกแต่งเลก็ๆ น้อยๆ

   

หลกัสําคญัของการแต่งกาย

ข้อคดิเรื�องการแต่งกาย

�อยา่ตกเป็นทาสแฟชั �น

�อยา่ตกเป็นทาสของยี�หอ้และราคา

�อยา่ลืมพิจารณากาลเทศะ

�อยา่ลืมความเหมาะสมกบัตวัเอง
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บุคลกิภาพกบัมารยาททางสังคม
• แต่งกายให้เรียบร้อยเป็นการเคารพ และให้เกียรติการประชุม

• ไปถึงก่อนเวลาเลก็น้อย (ลงทะเบียน  ทักทายสมาชิก)

• ในที.ประชุมต้องสาํรวม ตั0งใจฟัง (พยายามอย่าหลับ)

• เมื.อต้องการแสดงความคิดเห็น ควรยกมือขึ0น พูดเมื.ออนุญาต

• การพูดต้องใช้คาํพูดที.สุภาพ กระชับ ได้ใจความ

• ควรปิดเสียงเครื. องมือสื.อสารทุกชนิด(ควรเปิดเป็นระบบสั.นแทน)

• เมื�อเสียงโทรศพัทด์งัขึ�น ใหรี้บรับ อยา่ปล่อยใหด้งัเกิน 3 ครั� ง

• ในกรณีที�ตอ้งติดต่อไปยงัผูห้นึ�งผูไ้ด ควรกล่าวทกัทาย และแนะนาํ
ตวัวา่เป็นใคร ก่อนแจง้ธุระหรือวตัถุประสงคใ์นการติดต่อ

• หากมีการขอหมายเลขโทรศพัทส่์วนตวัของผูอื้�น ควรขออนุญาต
เจา้ตวัเขาก่อน                  

• ไม่ควรโทรศพัทไ์ปหาใครเชา้หรือดึกเกินไป

• ผูเ้ป็นฝ่ายโทรศพัทไ์ปหาคู่สนทนาควรเป็นผูย้ติุการสนทนา

บุคลกิภาพกบัมารยาททางสังคม

บุคลกิภาพที�สําคญัในการทํางาน
1)  การแต่งกายที�ดูสะอาด ถูกตอ้ง เหมาะสม
2)  มีความมั�นใจที�เสน่ห์ และ ความน่าเชื�อถือ
3)  ท่วงท่า อิริยาบถ (การยนื การเดิน การนั�ง การไหว)้
4)  ความสุภาพ อ่อนโยน และ มีความสาํรวม
5)  การรู้จกักาลเทศะ
6)  ดูมีความกระปรี* กระเปร่า ร่าเริง
7)  รู้จกัดูแลตวัเอง มีสุขภาพที�ดี
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การเสริมสร้างภาพลกัษณ์สู่ความเป็นเลศิ
(การเปลี�ยนแปลงกรอบความคิดเพื�อเพิ�มความมั�นใจในตนเอง)

1) ทุกคนต่างข้อดี และ ข้อจํากดัเสมอ
2) อย่าตําหนิรูปโฉม รูปร่างตนเอง
3) อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทยีบกับคนอื�น
4) ชืนชมตนเองในทุก ๆ  สิ�งที�ตนเองมี
5) ลืมซะ แล้วมาเริ� มต้นพัฒนากนั !!!

• มภีาพลกัษณท์ี ดูสงา่ น่าเชื อถือ (บุคลิกภาพด)ี
• มทีศันคติที เป็นบวก (มคีวามคดิในเชงิบวก)
• รอบรู ้มไีหวพริบ (มคีวามคดิสรา้งสรรค)์
• แสดงออกทางอารมณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
• มทีกัษะในการสื อสารทีดี
• มคีวามอดทน อดกลั-น (มเีหตุผล)
• มคุีณธรรมจริยธรรมอนัด ี(ถูกตอ้ง มวีินัย รับผดิชอบ)
• มมีนุษยสมัพนัธท์ีดตีอ่ผูค้น

Key Factor Of Successful
ปัจจัยสาํคัญแห่งความสาํเร็จสาํหรับการทาํงาน

� คนทุกคนมีความสามารถ  แต่ความสามารถ
นั�นมีจาํกดั …เมื�อนําความสามารถของแต่ละคน
มารวมกัน ย่อมทําให้ทีมงานมีความสามารถ
ท วี คู ณ ขึ� น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ จ า ก ผ ล ง า น ข อ ง ที ม มี
ประสิทธิภาพเหนือกว่าผลงานของคนใดคนหนึ� ง
ดงันั�นงานที�ดยูากกลบัง่ายขึ�นเมื�อทาํงานร่วมกนั
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 เก่งคนเดียวเก่งได้ แต่เก่งไม่ได้นาน

 ไม่มีพวกเราคนใดฉลาด
เท่ากบัพวกเราทกุคนรวมกนั

One man show but no foreverOne man show but no foreverOne man show but no foreverOne man show but no forever

None of us is as smart as all of usNone of us is as smart as all of usNone of us is as smart as all of usNone of us is as smart as all of us

 มีคนตั �งแต่ 2 คนขึ�นไป

 มีเป้าหมายร่วมกนัชดัเจน
 ทุกคนต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ�ง

There are more than There are more than There are more than There are more than 2 2 2 2 personspersonspersonspersons

Goal must be clearedGoal must be clearedGoal must be clearedGoal must be cleared

Work togetherWork togetherWork togetherWork together

มีวิสยัทศัน์ร่วมกนัที�ชดัเจน
ความสามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน
ให้ความสาํคญัต่อภารกิจทกุด้าน
มีสมาธิใจจดจ่อ และ พฒันางานให้ดียิ�งขึ�น
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1.  มีทศันคติที�ดี Good Attitude
2. รว่มมือประสานงานดี Good Corporations 

3. มีทกัษะในการทาํงาน Good Working Skill 

4. มีมนุษยส์มัพนัธ์ Good Relationship 

1. มีความรูค้วามสามารถ High competency
2. มีความยืดหยุ่น เป็นประชาธิปไตย

Flexibility and democracy
3. เอาใจใส่ต่อกลุ่ม และกระตือรอืรน้

Enthusiastic and caring
4. มีวิสยัทศัน์ Vision

1. มีเป้าหมายชดัเจน มีขอบเขตแน่นอน
2. กลไกย้อนกลบั เพื �อปรบัปรงุผลงาน
3. การทาํงานเป็นระบบระเบียบ
4. แสวงหาวิธีการที �เหมาะสมอยู่เสมอ
5. จดัเงื �อนไขในการเสริมแรงให้ดี
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FACTOR OF TEAM NOT WORK
ปัจจยัที�ทาํให้ทีมไม่เวิรค์

1) คน 

• ไม่เปิดใจรับฟังกัน

• เกิดความขัดแย้ง

2) วิธีการทํางาน

• ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที.พึงประสงค์

• ขั0นตอนมาก และ ซับซ้อนเกินไป

1. HEAD การรว่มคดิ

2. HAND การรว่มมอื

3. HEART การรว่มใจ

• ความรว่มมอื Collaborative

• ความเขา้ใจ Understanding

• การสื !อสาร Communicating
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ทศันคติในการปฏิบติังาน 

รปูแบบความสมัพนัธที์�เรามีต่อตนเองและผูอื้�น

 ประเภทที� 1. วางตวัเป็นผูด้้อยกว่าคนอื�น                                                
I am not ok , You are ok  

 ประเภทที� 2. วางตนเองเหนือกว่าคนอื�น                                                 
I am ok , You are not ok   

 ประเภทที� 3. ทาํตวัน่าเบื�อหน่าย มองผูอื้�นในแง่ร้าย      
  I am not ok , You are not ok 
 ประเภทที� 4. การมีความรู้สึกที�ดีกบัตนเองและผูอื้�น                       
  I am ok , You are  ok                        

1. ติดต่อประสานงานกนัด้วยความสมัพนัธที์�ดี
เคารพ และให้เกียรติซึ�งกนัและกนั

2. เชื�อใจและไว้ใจในความสามารถของทุกคน

3. มีมารยาท มีนํ�าใจ และเจตนาที�ดีต่อกนั

1. ทาํงานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกับ
ผู้ร่วมงานคนอื.น

2. รับฟังเหตุผลและความคิดของทุกคนแม้ว่าคุณวฒิุ
วัยวฒิุ และ ตาํแหน่งแตกต่างกัน

3. ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื.น



16

1. แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจากนัอย่างเปิดเผยจริงใจ
และแสวงหาทางออกที �ดีที �สดุ

2. ยอมรบัที �จะปฏิบติัตามผลการตดัสินใจของคนส่วน
ใหญ่แม้จะมีความคิดเหน็ที �แตกต่างโดยไม่กลวัการ
เสียหน้า

1. เราช่วยเหลือเพื �อนร่วมงานแม้มิใช่หน้าที �
2. ใส่ใจในสารทุกขส์กุดิบของเพื �อนร่วมงาน
3. สนุกกบัการเป็นทีมด้วยการมองโลกในแง่ดี
4. ให้ความสนใจกบัการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สงัคมของทีม

ขาดความรูค้วามเข้าใจ Lack of Knowledge

ขาดเทคนิควิธีการ Lack of Techniques

1. ตวับคุคลหรือผู้ประสานงาน
Person or Co-ordination

ขาดมนุษยสมัพนัธ์ Lack of Relationship

BARRIER OF CO-ORDINATION
อปุสรรคในการประสานงาน
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ไม่เหน็ความสาํคญัของทีม
Ignore the essence of the team
เหน็แก่ตวั ไม่เสียสละ
Selfish & Sacrificed
พวกเรื�องมาก
Fussy

2. ผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในทีม
Colleagues & Team members

2. ผู้ร่วมงานหรือสมาชิกในทีม
Colleagues & Team members

ไม่มีการวางแผน
No strategic planning

ใช้ระบบสั �งการมากเกินไป
Too many chains of command
ขาดระบบติดตามผล
Lack of evaluation

3. ระบบบริหารและผู้บริหาร
Management team & System

อปุสรรคการทาํงานเป็นทีม

1. ขาดการตกลงพูดคุยกนักนัตั/งแต่เริ�มต้น

2. ขาดการวางแผนงานและเวลา

3. ไม่มกีารประชุมหารือ เพื�อกระตุ้นให้เกดิความรู้สึกผูกพนั

4. มกีารปกปิดข้อมูลผดิพลาดที�ผ่านมา  หลกีเลี�ยงที�จะเผชิญปัญหา

5. ไม่มกีารแบ่งความรับผดิชอบ  เพื�อให้สมาชิกได้รู้บทบาทที�ชัดเจน

6. ขาดการประเมนิผลการทาํงานของทมี  และตารางตรวจประเมนิผล

BARRIER OF WORK AS A TEAM
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 “ 7 อย่า ” 
เพื�อการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
1. อยา่เอารดัเอาเปรยีบเพื !อนรว่มทมี

 2. อยา่ดดูายเมื !อมเีหตุผดิปกตเิกดิขึ<นกบัเราและทมี
3. อยา่เดน่คนเดยีวควรใหเ้ดน่ดว้ยกนัทั <งทมี
4. อยา่เกบ็ปญัหาไวค้รุน่คดิ-ใหท้มีช่วย

 5. อยา่เกบ็ความไม่พอใจไปพดูลบัหลงั ใหเ้คลยีรต์่อหน้า
 6. อยา่ใชอ้ารมณ์ในการวเิคราะหป์ญัหาและตดัสนิใจ

7. อยา่สงวนความรูใ้นงานของตนแต่ผูเ้ดยีว

ร่วมคิด(Brain storming)

ร่วมใจ(Coming together to work)

ร่วมแก้ไขปัญหา(Focusing in solution)

ร่วมฟันฝ่าอปุสรรค(Believe in can-do)

ร่วมรบัผิดชอบ(Taking responsibility)

ร่วมทาํ(Cooperative working)

• ทาํใหเ้ขา … อยากอยู่

• ทาํใหเ้ขา … อยากทาํ

• ทาํใหเ้ขา … อยากคดิ

Live Together … (For Team)

Work Togerther … (For Team)

Think Together … (For Team)
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 คนในทีมมีความสขุ

 งานของทีมบรรลผุล
The successful of team’s task

team member have a happiness

1.  ทกุคนไม่ชอบใหใ้ครตําหนิ
2.  ทกุคนอยากมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับ
3.  ทกุคนจะทําอะไรสําเร็จเมื�อมีความตอ้งการ
4.  ทกุคนสนใจตนเองมากกว่าสนใจผูอื้�น
5.  ทกุคนชอบคนยิ:มแยม้แจ่มใสมากกว่าหนา้บึ:ง

พื�นฐานของมนุษย์
BASIC OF HUMAN

6.  ทกุคนมีความสนใจในชื�อของตนเอง
7.  ทกุคนตอ้งการใหผู้อื้�นฟังเมื�อตนพดู
8.  ทกุคนชอบใหผู้อื้�นพดูเรื�องที�ตนสนใจ
9.  ทกุคนไม่ชอบใหใ้ครโตเ้ถียง
10.  ทกุคนชอบเห็นการยอมรับเมื�อทําผิด

พื�นฐานของมนุษย์
BASIC OF HUMAN
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1.  อย่าตาํหนิ ประณาม หรือพรํ.าบ่น
2.  จงยกย่องสรรเสริญอย่างจริงใจ
3.  จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื.น
4.  ยิ 0ม
5.  จงจาํชื.อผู้อื.นและเรียกให้ถกูต้อง
6.  จงเป็นนักฟังที.ดี

เทคนิคการชนะใจผู้อื�น
TECHNIQUE OF THE WIN OTHER PEOPLE

7.  สนทนาในเรื. องที.อีกฝ่ายหนึ.งสนใจ
8.  ระงับ หรือหลีกเลี.ยงการโต้เถียง
9.  จงเคารพความคิดเห็นของผู้อื.น
10.  จงมีความรับผิดชอบ
11.  จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนที.จะ

ตาํหนิผู้อื.น
12.  จงสนับสนุนให้กาํลังใจ  ไม่ใช่ซํ0าเติม

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

    งานที �ทาํโดยปกตินั4น  มิใช่งานที �ทาํคนเดียว  หากแต่  
        เป็นงานส่วนรวม ซึ �งจะต้องจดัสรรกนัทาํตามความถนัด
              และความรู้ ความสามารถ คนละส่วน ละตอน เมื �อนํา
                เอาส่วนงานที �แต่ละคนทาํมารวมกนัเข้าแล้ว จึงจะสาํเรจ็
                    เป็นงานที �สมบรูณ์ได้   เหตกุารณ์ดงันี4    จะช่วยให้เกิด
                       ทศันคติใหม่ว่าท่านจะทาํงานโดยลาํพงัตนเองไม่สาํเรจ็
                         ทุกคนที �ร่วมงานกนัจาํเป็นต้อง

                 พึ �งพาอาศยักนัและกนั 

อาจารยพ์สิษฐิ � เรืองวิริยะกลุ
วทิยากรด้านการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
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