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สาระสังเขป

บุคลิกภาพทีด่ หี รือพึงประสงค์เป็ นปัจจัยสําคัญทีจ่ ะนําไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์เพือ่ ความ
เป็ นผูน้ าํ เป็ นกระบวนการหล่อหลอม และพัฒนาบุคคลอย่างเป็ นระบบ (System) ภายใต้สถานการณ์อทิ ธิพลของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทาง
สังคม สถาบัน และการเรียนรูอ้ ย่างพร้อมมูลเพื่อให้บุคคลมีบุคลิกภาพทางด้านการเป็ นผูน้ าํ ที่มคี วามเฉลียวฉลาดสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้เป็ น
อย่างดีตลอดจนมีการเรียนรู ท้ ่ีจะมีบทบาทในฐานะต่ าง ๆ แห่งตนอย่างเหมาะสม การพัฒนาบุคลิกภาพผู น้ ําที่ดีมีลกั ษณะอันพึงประสงค์
(Good Characteristic and Personality) ภายใต้หลักการ และแนวคิดตามทฤษฎีวา่ เป็ นสิง่ หรือคุณลักษณะทีส่ ามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ถา้
บุคคลผูน้ าํ นัน้ ๆ เห็นในคุณค่าความสําคัญ และจิตใจที่มคี วามพร้อมแน่วแน่ในการแก้ไข และพัฒนาบุคลิกภาพที่ดซี ่งึ เป็ นจุดมุ่งหมายอันจะ
ส่งผลเป็ นคุณประโยชน์แก่ตนเอง และบุคคลผูน้ าํ โดยทัว่ ไปเพือ่ เสริมความเหมาะสมในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะผูน้ าํ ด้านนิเทศศาสตร์หรือ
นัก ประชาสัม พัน ธ์ซ่ึงเป็ น สิ่ง จํา เป็ น จะต้อ งเป็ น ผู ม้ ีบุ ค ลิก ภาพผู น้ ําที่ดี และเหมาะสมเพื่ อ สร้างความมัน่ ใจ และความเชื่ อ มัน่ แห่ ง ตน
(Self Confidence) บุ ค ลิ ก ภาพผู ้นํ า ในทางบวกอั น ได้แ ก่ 1) มี ภ าวะความเป็ นผู ้นํ า (Leadership) และมี เ สน่ ห์ (Charming)
2) มีบุคลิกลักษณะทีด่ ี และมารยาทงดงาม 3) มีสติปญั ญาเฉลียวฉลาด (I.Q.) และความมันคงทางอารมณ์
่
(E.Q.) 4) มีสมาธิความเชื่อมันใน
่
ตนเอง (Self-confidence) 5) มีการแต่งกายที่ดีเหมาะสมกับกาลสมัย และในภาพลักษณ์รวมแห่งบุคลิกภาพที่สง่างาม และเฉิดฉายซึ่งเป็ น
สิง่ จําเป็ นสําหรับบุคลิกภาพผูน้ าํ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ด้วย
คําสําคัญ: บุคลิกภาพผูน้ าํ ; นักนิเทศศาสตร์; กระบวนการ; รูปแบบ และลักษณะ
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SUMMARY
Good personality is the important factor that led to the understanding of human personality. The personality
development of Communicator is shaping and personal developing systematically under the power of nature, social,
culture, institute and learning situation. This system can shape people to have smart personality leadershipsotheycan
live a good lifeas well as they can learntheir own role properly. According to the principle and personal development
theory, if the leader can see the value of their own and they want to improve developing personality skill which is
important skill for communicator, the good leader characteristic and personality development will be improved.The
leader personality skill is necessary. Self-confident is the skill that every good leadership must have and aware. For
example, first the good leadership must have a good manner. Second, Leader must be leadership and charming. Third,
leader have a good I.Q. and E.Q. Forth, Leader must have self-confident. The last is leader should dress appropriately
according to the situation. As mentioned above, this can be the guideline for leader in every career fields.
Keywords: Personality of leader, The communicator, Process, Form and Characteristic
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บทนํ า
ก ารพั ฒ น าบุ ค ลิ ก ภ าพ ผู ้นํ า นั ก นิ เท ศ ศ าสต ร์ เ ป็ น
กระบวนการพัฒ นาบุคคลที่สาํ คัญ อันประกอบด้วยการพัฒ นา
บุคลิกภาพทางกาย การพัฒนาสติปญั ญา การพัฒนาอารมณ์ และ
จิตใจ การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารเพื่อความเป็ นผูน้ ํา
เป็ นต้นการศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผูน้ าํ นัน้ มีมานานนับหลาย
ร้อยปี มาแล้วตัง้ แต่ยุคสมัยของเพลโต (Plato) นักปรัชญาสําคัญ
ของโลกตะวันตกที่มบี ทบาทสําคัญในการสร้าง และพัฒนาคนให้
เป็ น นัก ปรัช ญา และเป็ น ผู น้ ําที่ดี จนถึงยุ ค ปัจ จุบ นั นัก วิจ ยั ใน
สาขาต่ าง ๆ และนัก พฤติ ก รรมศาสตร์ต่ างให้ค วามสําคัญ กับ
การศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะผู น้ ํ า ทั้ง นี้ เพราะว่ า ความสํ า เร็ จ หรื อ
ความล้มเหลวของกลุ่ม องค์กร สังคม ประเทศชาติลว้ นมาจาก
ความรู ้ ความสามรถ และทักษะการบริหารจัดการของผูน้ าํ ทัง้ สิ้น
1. ความหมาย และความสําคัญของ “ผูน้ ํ า”
“ผูน้ าํ ” คือใคร และมีความหมายความสําคัญอย่างไร เป็ น
สิง่ ทีต่ อ้ งทําความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นดังนี้
คํ าว่ า “ผู น้ ํ า” ตรงกับภาษาอังกฤษว่ า leader พจนานุ กรม
(Collins Cobuild, 206, p. 813) ให้ความหมายว่า ผูน้ าํ ของกลุม่
หรือขององค์กรคือคนที่ทาํ หน้าที่ควบคุมหรือรับผิดชอบงานของ
กลุ่มหรือขององค์กรนัน้ ๆ (The leader of a group of people
or an organization is the person who is in control of if or
in charge of if)
Bennis and Nanus (Schedlitzki and Edwards, 2014,
p.14) ให้ความหมายว่า ผูน้ ําคือคนที่ทาํ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
(Leader are people who do the right things)
Gill (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556, น. 11) ได้กล่าวว่า “ผูน้ ําที่ดี”
จะช่วยทําให้ความฝันของมนุษย์เราเป็ นความจริง
ผูน้ ําเป็ นผู ท้ าํ หน้าที่ช้ ีแนะควบคุม สัง่ การตลอดจนวางแผน
และกํ าหนดเป้ าหมายโดยส่ ว นรวมขององค์ ก รเป็ นผู ก้ ํ าหนด
พฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานระเบียบวิธีในการทํางาน และผลผลิต
ขององค์กรรวมทัง้ ตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งในหน่ วยงาน และเป็ น
ต้น แบบพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมแก่ ผู ป้ ฏิ บ ัติ งาน (พรรณราย
ทรัพยะประภา, 2557, น.67)
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ผูน้ ํามีหน้าที่ในการควบคุมดูแล และอํานวยการให้แผนก
ต่าง ๆ ในองค์กรนัน้ สามารถทํางานได้ตามเป้ าหมาย และบรรลุผล
สําเร็จขององค์กร (วิไลวรรณ ศรีสงคราม, 2557, น. 339)
ผูน้ ําคือสมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคนอื่น ๆ
ในกลุม่ โดยสมาชิกคนอื่น ๆ ยอมรับโดยสมัครใจว่าบุคคลนี้เป็ น
ผูน้ าํ ของกลุ่ม สามารถนํากลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายได้ (สมคิด บางโม,
2558, น. 219)
ผูน้ ําคือบุคคลซึ่งได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นหัวหน้า นําพาให้การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุตามแผนทีว่ างไว้โดยผูน้ าํ มีอิทธิพลต่อผลผลิตของ
กลุ่ม มีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกลุ่ม มีอิทธิพลต่อ
การสร้างความเชื่อ ความคิด ความรูส้ กึ เจตคติ และค่านิยมของ
กลุม่ มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมหรือบัน่ ทอนมนุษย์สมั พันธ์ และ
การสร้างแรงบัน ดาลใจให้ผู ต้ าม (ธัญ ญภัสร์ ศิ รธัช นราโรจน์,
2560, น. 309)
จากที่ก ล่ าวมาขัน้ ต้น อาจสรุ ป ได้ว่ า ผู น้ ํา คื อ บุ ค คลที่ มี
อิท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงในองค์ก รเป็ น อย่ างมาก เป็ น ผู ท้ ่ี
รับผิดชอบในการควบคุม ชี้แนะ และสัง่ การเพือ่ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้
ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทํางานได้ตามเป้ าหมายที่
วางเอาไว้ได้สาํ เร็จโดยผูน้ าํ นัน้ จัดเป็ นฟันเฟื องสําคัญในการทําให้
งานนั้น ประสบความสําเร็จลุ ล่ว งไปได้ด ว้ ยดีเพราะผู น้ ํามีความ
เกี่ยวข้อง และมีอิทธิพลต่ อบุคคลในส่วนต่ าง ๆ อยู่เสมอไม่ว่าจะ
เป็ นผูน้ าํ ด้วยกันเองหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ตนได้รบั มอบหมายให้
รับ ผิ ด ชอบ โดยผู น้ ํ า นั้น รวมไปถึ ง ผู น้ ํ า แต่ ล ะแผนกด้ว ยที่ มี
ผูบ้ งั คับบัญชาในระหว่างแผนกซึ่งมีผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอยู่จาํ นวน
หนึ่งเรียกว่าหัวหน้าแผนก โดยหัวหน้าแผนกนัน้ ต้องมีความเป็ น
ผูน้ ําที่จะนําพาให้ในส่วนที่รบั ผิดชอบนัน้ ดําเนินงานไปได้ดว้ ยมี
และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพือ่ ให้งานนัน้ สําเร็จ และบรรลุเป้ าหมาย
ได้ดี
2. ความหมายของบุคลิกภาพผูน้ ํ า
ความสําคัญของบุคลิกภาพผู น้ ํา (สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2545,
น. 97) Leadership ,s Personality ผู น้ ํ า หมายถึ ง บุ ค คลผู ม้ ี
อิทธิพลต่อผูอ้ ่นื ในการชี้นาํ ดลใจ หรือกระตุน้ ให้บุคคลอื่นทํางาน
ให้สาํ เร็จลุลว่ งตามเป้ าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้ร่วมกันโดยยึด
หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการเป็ นทีย่ อมรับว่า
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บุ ค ลิก ภาพผู น้ ําของนัก นิ เทศศาสตร์ห รือ นัก สื่อ สารมวลชนมี
ความสําคัญ และมีอทิ ธิพลต่อความสําเร็จของงาน และองค์กร
ทัง้ นี้เพราะผู น้ ํานักนิเทศศาสตร์มีภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสัง่ การดูแล และควมคุมให้
บุคลากรขององค์กรปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จตาม
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ทต่ี งั้ ไว้
ลักษณะบุคลิกภาพของผูน้ าํ ในการสื่อสารจึงมีความสําคัญ
ตรงที่ผูน้ าํ จะมีวธิ ีการสื่อสารหรือมีวธิ ีการนําเสนออย่างไรจึงจะทํา
ให้ผูร้ ่วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือผูต้ ามเกิดการยอมรับ ผูกพัน
กับ งาน และองค์ก รแล้ว ทุ่ ม เทความสามารถ เสี ย สละ และ
พยายามที่จะทํางานให้สาํ เร็จด้วยความภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่สาํ คัญของงาน และองค์กร (ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
และคณะ, 2562) การเสริมสร้างบุคลิภาพผูน้ ํา (สุเมธ แสงนิ่มนวล,
2545, น.97) ให้เกิดขึ้นผู น้ ําต้องมีคุณ สมบัติท่ีดี 4 ประการ คือ
การพัฒนารู ปลักษณ์ทางกาย การพัฒนาภูมิปญ
ั ญา การพัฒนา
อารมณ์ และการพัฒนามารยาททางสังคม
ลักษณะบุคลิกภาพผูน้ าํ ทีส่ าํ คัญ 6 ประการ คือ
1. การยิ้มแย้มแจ่มใส การยิ้มทําให้ผูน้ ํามีบุคลิกภาพที่น่าดู
สดชื่น ต่อให้สวยหล่อถ้าทําหน้าตาบึ้งตึง แทนทีจ่ ะดูสวยหล่อตาม
ใบหน้า กลับทําให้หน้าขี้เหร่แทน
2. การมองโลกมองคนในแง่ ดี การมองโลกม อ งค น
ในแง่ดีทาํ ให้ผูน้ ํามีอารมณ์ท่ีเบิกบาน และมีบุคลิกภาพทางกาย
ความคิด อารมณ์ และการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่ืนด้วยการคิดดี
พู ด ดี ตามมา บุ ค คลนั้นก็ จะมี ส่ิ งดี ๆ เข้ามาในชี วิ ต (ปดิ วรัด า
ปาละวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, 2564)
3. การมีอารมณ์ขนั การมีอารณ์ขนั จะเสริมสร้างบรรยากาศ
การทํางานดู สดชื่น บุคลิกภาพผู น้ ําก็จะดี และได้รบั การชื่นชม
ไปด้วย
4. การสร้างสรรค์ชีวิตไม่เคร่งเครียด หลักการเสริมสร้าง
บุ ค ลิก ภาพผู น้ ํ า ที่ ดี อี ก ประการคื อ การสร้า งสรรค์ชี วิต ไม่ ให้
เคร่งเครียด อาจใช้วิธีการพักผ่อน นอนหลับ เล่นกีฬาดูหนัง ฟัง
เพลงเป็ นงานอดิเรกหรือทําอะไรที่ชอบเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวา
ไม่เครียด
5. การไม่ทาํ หน้านิ่วคิ้วขมวด การขมวดคิ้ว นิ่วหน้า แสดงถึง
คนที่ตกอยู่ในภาวะอมทุกข์ วิตกกังวล อาการแบบนี้ผูน้ าํ บางคน
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ทําแบบไม่รูต้ วั บางคนรู ต้ วั แต่ทาํ เพราะเกิดความไม่พอใจหรือ
รําคาญซึ่งจะมีผลต่อผูน้ าํ ฉะนัน้ ผูน้ าํ ต้องอย่าปล่อยให้หน้านิ่วคิ้ว
ขมวดเด็ดขาดเพราะจะทําให้กลายเป็ นคนอมทุกข์ หน้าตาไม่หน้าดู
6. การมีวาจาไพเราะอ่อนหวาน บุคลิภาพผูน้ าํ ที่สอ่ื สารด้วย
วาจาที่ไพเราะ คิดก่อนพูดดัง่ สุภาษิตคําสอนที่ว่าก่อนพูดเราเป็ น
นายคําพูดไปแล้วคําพูดเป็ นนายเรา ผู น้ ําควรให้ความสําคัญกับ
วาจาที่กล่าวถูกต้องตามกาล วาจาที่กล่าวเป็ นความจริง วาจาที่กล่าว
อ่ อ นหวาน วาจาที่ ก ล่ า วเป็ นประโยชน์ และวาจาที่ ก ล่ า ว
ประกอบด้ว ยเมตตา (อ้า งถึ งในปัญ จกนิ บ าตอัง คุ ต ตรนิ ก าย
พระไตรปิ ฎกเล่มที่ 22 (MGR Online 5 ต.ค. 63)
ส่วนความสําคัญ ของผู น้ ําเห็น ได้จากคํานิ ย ามที่ก ล่าวมา
ข้างต้นแล้วว่า ทุกหน่วยงานหรือ องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก
หรื อขนาดใหญ่ เพียงใดจําเป็ นต้องมีผู น้ ําทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ วิไลวรรณ
ศรีสงคราม (2557, น. 339) ได้อธิบายว่า ผู น้ ําจัดเป็ นฟันเฟื อง
สําคัญ ของการประสบผลสําเร็จ ในงาน เหตุ เพราะผู น้ ํามีค วาม
เกี่ยวข้อง และมีอทิ ธิพลกับบุคคลในส่วนอื่น ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ น
ผู น้ ําด้ว ยกัน หรื อ ผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาในส่ ว นที่ต นเองต้อ งดู แ ล
รับ ผิด ชอบ หรื อ แม้แ ต่ ผู ร้ ่ ว มงานระหว่ างแผนกด้ว ยกัน ผู น้ ํา
ในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานขององค์กรจึงต้องเป็ นต้นแบบที่ดี
มีความรับผิดชอบ และมีความมันคงทางอารมณ์
่
ในขณะเดี ยวกัน เดลมอนด์ เอส.คาร์ทไรท์ (Catwright)
กล่าวว่า “บุคลิกภาพผูน้ ําของบุคคล” ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ
ได้แก่ 1) ปมของจิตสํานึกส่วนบุคคลทีย่ ึดความมีเหตุผล (EgoPersonal Unconscious-Complexes) 2)จิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ
บุ ค ลิก ภาพโดยรวม และบุ ค ลิก ภาพจากต้น แบบ (Collective
Unconscious and its archetypes) 3) ทัศนคติ (Attitudes) 4) หน้าที-่
ความรับผิดชอบ (Functions) 5) ตัวตน (Self)
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ภาพที่ 1 แผนภูมแิ สดงการเคลือ่ นทีข่ ององค์ประกอบหลัก
ในบุคลิกภาพตามทฤษฎีของจุง. ปรับปรุงจาก
Desmond S. Cartwright. Introduction to
Personality. (Chieags: Rand McNally College,
1974, p.135)
ทฤษฎีบุ ค ลิก ภาพของลีโอนาร์ด วี กอร์ด อน (Gordon,
1963) สนใจทีจ่ ะศึกษาบุคลิกภาพผูน้ าํ ของบุคคลโดยสร้างพัฒนา
รู ปแบบการวัดบุคลิกภาพขึ้นหลายชุด เช่ นแบบทดสอบการวัด
บุ ค ลิ ก ภาพ Gordon Personal Profile ช่ ว ยในการทดสอบ
บุคลิกภาพผูน้ ําโดยพิจารณาองค์ประกอบทัง้ 4 ประการ ซึ่งเป็ น
ลักษณะทีเ่ ห็นเด่นชัดในแต่ละบุคคลโดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. ด้านการมีอาํ นาจ และอิทธิพล
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความมันคงทางอารมณ์
่
4. ด้านการเข้าสังคม
โดยองค์ป ระกอบทัง้ 4 นั้น เป็ น อิ ส ระจากกัน และเป็ น
ลักษณะที่มีความหมายทางด้านจิตวิทยาซึ่งพบว่ามีความสําคัญ
มากในการประเมินค่ าการปรับตัว และประสิทธิภาพของแต่ ละ
บุคคลในสถานการณ์ดา้ นสังคม การศึกษา และอุตสาหกรรม

175
3. ความหมาย และความสําคัญของบุคลิกภาพผูน้ ํ าในฐานะนัก
นิ เทศศาสตร์
นัก นิ เทศศาสตร์ (ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, 2542, น. 588)
กําหนดความหมายนักนิเทศศาสตร์ไว้ว่า คือ ศาสตร์ว่าด้วยการ
สื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์หมายความว่า บุคคลที่
ประกอบอาชีพด้านนี้มที งั้ นักหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นักข่าว
นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่ทาํ งานในสาขานิ เทศ
ศาสตร์จึงเป็ นวิชาชีพที่ใช้ศาสตร์ และศิลป์ ท่เี กี่ยวกับการสื่อสาร
และการสร้างความเข้าใจโดยนัก นิ เทศศาสตร์เป็ น ผู ก้ ํา หนด
วัตถุประสงค์ เนื้อหา รู ปแบบ ช่องทางการสื่อสาร และถ่ายทอด
สารไปยั ง ผู ้ร ับ สารจากข้อ คํ า ถามที่ ว่ า “บุ ค ลิ ก ภาพ ผู ้นํ า ”
มีค วามสําคัญ อย่ างไรต่ อ บทบาท หน้า ที่ และพฤติ ก รรมการ
แสดงออกซึง่ การทํางานในฐานะ “นักนิเทศศาสตร์”
อาจพิจารณาความจริงได้จากแนวคิ ดที่ว่า “นักนิ เทศศาสตร์”
ในภาพนึกนัน้ ดูจะต้องมีบุคลิกลักษณะสําคัญ ๆ ให้เหมาะสมกับ
อาชี พ หลายประการ ได้แ ก่ ต้อ งมี ภ าวะผู น้ ํ า คล่ อ งแคล่ ว
กระฉั บ กระเฉง พู ด เก่ ง มี ม นุ ษ ย์ ส ัม พัน ธ์ ท่ี ดี เพราะต้อ ง
ติดต่ อสื่อสารกับคนอื่น ๆ ต้องสร้างความสัม พัน ธ์อนั ดีกบั คน
ทัว่ ไปโดยเฉพาะผู ท้ ่ีเป็ นนักประชาสัมพันธ์ ถ้าเป็ นนักโฆษณาก็
ต้องเป็ นคนช่างคิด ช่างสร้างสรรค์ หรือถ้าเป็ นนักวิทยุก็ตอ้ งพูด
เก่ง พูดจาชัดถ้อยชัดคํา สําเนียงไม่แปร่ง หากใครเป็ นนักข่าวก็
ต้องมีบุคลิกของการสืบเสาะแสวงหาเรื่องราวต่าง ๆ อยู่เป็ นนิจ
เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้คือ ภาพนึกที่บุคคลทัว่ ไปมองนักนิเทศศาสตร์
และคาดหวังว่ าน่ าจะมีบุ ค ลิก ลัก ษณะเช่ น นั้น การที่น ัก นิ เทศ
ศาสตร์
จะประกอบอาชีพที่ตอ้ งอยู่ในสังคมการที่จะดําเนินชีวติ ให้
ประสบความสําเร็จในฐานะผูน้ าํ ในงานอาชีพ หรือ “วิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์” ได้ นักนิ เทศศาสตร์ตอ้ งมีภาวะความเป็ นผู น้ ํา และมี
“บุค ลิกภาพที่ดี” กระบวนการพัฒ นาบุค ลิกภาพผู น้ ําที่ดีจาํ เป็ น
ต้อ งพั ฒ นาให้เกิ ดคุ ณ ลัก ษณ ะที่ ดี (Good Characteristics)
กับพัฒนาความรูค้ วามสามารถ (Competency) ซึ่งได้แก่การพัฒนา
ภาวะผู น้ ํา บุ คลิกภาพด้านการแต่ งกาย ด้านการพู ด รวมทัง้ การ
ปรากฏตัวในที่สาธารณะ (สมศรี สุ กุมลนันทน์, 2561, น. 115, น.
124-125) หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า อาชีพทางนิเทศศาสตร์เป็ น
อาชีพที่ ต้องคบหาสมาคมกับคนกลุ่มต่ าง ๆ อยู่ต ลอดเวลาต้อ ง
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พบปะกับคนระดับต่าง ๆ มากมาย ยิ่งคนหมู่มากความ แตกต่าง
ก็ย่อมมากตามไปด้วย ดังนัน้ การรูจ้ กั วางตัวให้ถูกต้อง มีมารยาท
และการสร้างปฏิสมั พันธ์ท่เี หมาะสมจึงเป็ นเรื่องสําคัญมาก เพราะ
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้น ั ก นิ เ ทศศาสตร์ไ ด้ร ับ ความสํา เร็ จ
ในงานอาชีพ
กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ าํ นักนิเทศศาสตร์จงึ เป็ น
การพัฒ นาบุ คคลให้มีศ ักยภาพเป็ นที่ยอมรับของบุ คคลในสาขา
อาชีพโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และภาวะผูน้ ําในการปฏิบตั ิงาน
และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สร้า งความเข้า ใจเพื่ อ มุ่ ง สู่ เป้ าหมาย
ความสําเร็จของงาน และเป้ าหมายขององค์กร การมีบุคลิกภาพ
ผู ้นํ า จะช่ ว ยเสริ ม สร้า งระบบการทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Aligning) โดยสภาวะผูน้ าํ จะช่วยขับเคลือ่ นให้การดําเนินงานไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ เดี ยวกัน (พรทิ พ ย์
อัยยิมาพันธ์, 2547, น. 68)
โดยพื้น ฐานทัว่ ไปแล้ว นัก นิ เทศศาสตร์ย งั ควรต้องรู จ้ กั
มารยาท และการวางตัวในฐานะผูน้ าํ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
เฉพ าะอาชี พ อี ก ด้ว ย การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพด้า นต่ า ง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อาชี พ ทางด้า นนิ เทศศาสตร์ โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ท่สี าํ คัญ ๆ ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการ
แต่ งกายในการปรากฏตัวต่ อ สาธารณะ และด้านการพู ด การ
สัมภาษณ์ การสนทนา การเสนอแนวคิดในทางวิชาการในฐานะ
ผู น้ ํา เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ เกี่ยวข้องโดยตรงต่ องานการข่าว
การวิทยุกระจายเสียง การวิทยุโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์
เป็ น สําคัญ ดังนั้น บุ ค คลเหล่านี้ จึงต้อ งมีม ารยาท และการวาง
ตัวอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เป็ น การสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ ตวั เอง
และหน่วยงานทีส่ งั กัด (นภาภรณ์ อัจฉริยกุล, 2531, น. 138-139)
โดยสรุป แล้ว อาจกล่าวได้ว่ าการพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพผู น้ ํา
เป็ นปัจจัยหรือตัวแปรสําคัญโดยตรง ต่อวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์
ทัง้ ยังจะต้องตระหนักในความจริง และความสําคัญว่าในปัจจุบนั
อาชีพทางนิเทศศาสตร์มคี วามจําเป็ น ต้องเข้าสังคม และปรากฏตัว
ต่ อสาธารณ ะ ซึ่ ง ได้แ ก่ นั ก ข่ า ว นั ก วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และ
นักประชาสัมพันธ์บุ ค คลเหล่านี้ จะต้อ งรู จ้ กั วางตัว และพัฒ นา
บุคลิกภาพให้ถูกต้องตามกาลเทศะเพื่อเป็ นการสร้างภาพพจน์ท่ดี ี
ทัง้ แก่ตนเอง และองค์กรวิชาชีพแห่งตนอีกด้วย
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3.1 การแบ่งบุคลิกภาพตามการเข้าสังคมของบุคคล
จุ ง (Jung, 1875-1961) แบ่ งบุ ค ลิ ก ภ าพ ขอ งบุ ค ค ล
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 แบบอินโทรเวิรท์ (Introvert) ได้แก่ พวก
ทีช่ อบเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคม มัก จะรูส้ กึ ประหม่า และขาดความ
มัน่ ใจหากอยู่ ในสังคมคนหมู่ ม าก บุ ค คลที่มีล กั ษณะเช่ น นี้ จึง
เหมาะสมที่ จ ะทํา งานประเภทที่ ไม่ ต อ้ งเกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลากร
ทํางานกับตัวเลขหรือกับเครื่องจักรกล และหากต้องอยู่ในสภาวะ
การทํางานติ ดต่ อกับกลุ่มคน คนหมู่มากมักจะทําขาดใจ มีทุ กข์
กังวลใจ และทํางานได้ไม่ ดี รวมทัง้ มีผ ลงาน ตํา่ กว่ามาตรฐาน
ความสามารถแห่งตน
ประเภทที่ 2 แบบเอ็กซ์โทรเวิรท์ (Extrovert) เป็ นพวกที่
ชอบสังคมมีความสุขกับการที่อยู่ กับคนหมู่มาก สามารถปรับตัว
ให้กบั คน และสังคมได้ดี และรวดเร็ว จึงเหมาะสมที่จะทํางาน
ในองค์การที่จดั ตัง้ ขึ้นเพือ่ การบริหารหรือหน่ วยงานของรัฐที่ตอ้ ง
ติดต่อกับประชาชนหรือมวลชน
3.2 การแบ่ ง บุ ค ลิ ก ภาพตามลัก ษณ ะการแก้ป ั ญ หา
ของบุคคล
แคเรน ฮอร์เนย์ (Keren Horney) อธิ บายว่าบุ คลิกภาพของ
บุคคลเกิดจากความกังวลใจ และ ความขัดแย้งใจ อันเป็ นผลจาก
การที่คนเราเกิดปัญหาขึ้นในจิตใจ ดังนัน้ เมื่อคนเรามีปญั หาก็จะ
พยายามหาทางออกซึง่ การแก้ปญั หานัน้ ๆ ทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ นี้ลกั ษณะ
ของการแก้ไขปัญ หาของบุ ค คลจะเป็ น ไปตามบุ ค ลิกภาพ ของ
บุคคลซึง่ อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 แบบมู ฟ วิ่ง โทวาร์ด (Moving Toward)
ได้แก่ พวกหาเพื่อน และพวกชอบ โอนอ่ อนผ่อ นตาม บุ ค คล
ประเภทนี้จะมีพฤติกรรมที่ชอบเอาอกเอาใจผูอ้ ่นื เพื่อทีจ่ ะให้ผูอ้ ่นื
ยอมรับตน และ เป็ นเพือ่ นตนจึงไม่พยายามทีจ่ ะขัดใจใคร บุคคล
ประเภทนี้ จะมี ค วามรู ส้ ึ ก สบายใจหากตนได้ช่ ว ยทํา ให้ผู อ้ ่ื น
สะดวกสบายจึงมีบุคลิกเหมาะที่จะทํางานด้านการให้บริการ และ
ในเวลาที่ ต นเองเกิ ด ปัญ หาก็ ม กั จะวิ่ง หาเพื่ อ น เพื่ อ ให้เพื่ อ น
ปลอบใจ หรือช่วยแก้ปญั หาต่าง ๆ ให้ตน
ประเภทที่ 2 แบบมู ฟวิ่ง อะเกนส์ท (Moving Against)
ได้แก่ พวกทีช่ อบความก้าวร้าว รุนแรงชอบการต่อสูไ้ ม่ชอบพึง่ พา
ผู อ้ ่ื น ไม่ ไ ว้ห น้า ใคร และยึ ด ถื อ ตนเองเป็ นใหญ่ ห ากบุ ค คล
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ประเภทนี้เกิด ปัญหาก็จะมีบุคลิกลักษณะทีพ่ ร้อมจะต่อสูไ้ ม่ยอม
ถอยหนี และใช้ความรุนแรงเป็ นเครื่องตัดสินปัญหา
3.3 การแบ่งบุคลิกภาพตามระดับของสติปญั ญา และการ
รับรูข้ องบุคคล
พ ระพุ ท ธ เจ้า อ งค์ พ ระศ าส ด าแ ห่ งศ าส น าพุ ท ธ
ได้ทรงจัดจําแนกบุคคลไว้ 4 ประเภท เปรียบเทียบได้กบั ดอกบัว
4 แบบ โดยตรัสว่า “คนเรามีการรับรู ้ และมีสติปญั ญาทีจ่ ะรับการ
อบรมสัง่ สอนเป็ น 4 ระดับ คือ
ประเภทที่ 1 แบบอคติ ต ัญ ญ ได้แ ก่ บุ ค คลผู ท้ ่ี มี
สติปญ
ั ญาระดับสู ง สามารถเรียนรู ้ และรับรู ้ เรื่องราวสิ่งต่าง ๆ
ได้ดี ลึก ซึ้ง และรวดเร็ ว เปรี ย บได้ก ับ ดอกบัว ที่ ชู ก า้ นดอกอยู่
เหนือนํา้ และพร้อมทีจ่ ะบานทันทีทร่ี บั แสง
ประเภทที่ 2 แบบวิ ป จิ ต ั ญ ญ ได้แ ก่ บุ ค คลที่ มี
สติ ป ัญ ญาระดับ ปานกลาง หากได้รบั การส่งเสริม และพัฒ นา
อย่ างเต็ ม ที่ก็ จะเกิ ด การเรีย นรู ไ้ ด้ดี เปรีย บได้ก บั ดอกบัวที่อ ยู่
ริมนํา้ และพร้อมทีจ่ ะรับแสง และบานในวันรุ่งขึ้น
ประเภทที่ 3 แบบเนยยะ ได้แก่ บุ คคลที่มีสติ ป ัญญา
ระดับ ตํา่ แต่ ก็ ย งั สามารถที่จ ะอบรม สอน และพัฒ นาให้เกิ ด
ปัญญา และมีการเรียนรูไ้ ด้บา้ ง เปรียบได้ดอกบัวทีช่ ูดอกอยู่ใต้นาํ้
ที่จาํ เป็ นต้องใช้เวลาสมควรที่จะรอการเจริญเติบโตให้โผล่พน้ นํา้
เพือ่ รับแสง และบานในวันต่อ ๆ มา
ประเภทที่ 4 ปทปรมะ ได้แก่บุคคลที่ไร้สติปญ
ั ญาใน
การรับรู ้ และเรียนรู ้ แม้ว่าจะได้รบั การอบรมสัง่ สอน และส่งเสริม
พัฒนามากเพียงใดก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง
เป็ นการรับรู ้ และเรียนรูใ้ ด ๆ ทัง้ สิ้น เปรียบได้กบั ดอกบัวทีจ่ มอยู่
ในโคลนตมใต้นาํ้ ยากที่จะโผล่พน้ นํา้ คงเป็ นแต่อาหารของปู ปลา
และเต่า สัตว์นาํ้ ทัง้ สิ้น
4. บุคลิกภาพมีการพัฒนา และสามารถพัฒนาได้
จากทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 จะเห็นได้
ว่าบุคลิกภาพของบุคคลไม่ใช่ส่งิ หรือลักษณะที่เกิดขึ้นมาพร้อม
กับ การเกิ ด ทารก เด็ก และผู ใ้ หญ่ หรือ บุ คคลเสีย ทัง้ หมดเลย
ทีเดียว หากแต่ ในความจริงเป็ นสิ่งที่ค่อย ๆ มีการพัฒนาขึ้นมา
อย่างเป็ นกระบวนการ (Process) โดยมีสาเหตุ และปัจจัยหรือตัว
แปรสําคัญ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลก็คือ
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4.1 ศักยภาพที่มีมาแต่กาํ เนิ ด (Inborn Potentiality)
ศัก ยภาพที่มีม าแต่ กําเนิ ด ของบุ ค คล หมายถึง สิ่งหรื อ
ลักษณะที่ติดมากับทารกตัง้ แต่เกิด โดยรับการถ่ายทอดลักษณะ
ต่าง ๆ จากพ่อแม่ผ่านทางยีนส์ ซึ่งอาจมีลกั ษณะเด่น (Dominant)
หรื อ ลัก ษณะด้อ ย (Recessive) แล้ว มี ก ารพัฒ นาอย่ า งเป็ น
ขัน้ ตอนหรือกระบวนการโดยอิท ธิพลต่ าง ๆ ที่มีต่ อทารกก่ อ น
คลอด สิง่ หรือลักษณะเหล่านี้ของแต่ละบุคคลจัดได้ว่าเป็ นตัวแปร
(Variables) ที่ แ สดงออกซึ่ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(Individual Difference) เป็ น เบื้ อ งต้น ของบุ ค คลกับ เงื่อ นไข
(Condition) ในการกําหนดทิศทาง และขอบเขตของการพัฒนา
บุคลิกภาพ (Personality Development) ในเวลาต่อมาได้ระดับหนึ่ง
เช่น พัฒนาการของรูปร่าง ลักษณะหน้าตา ผิวพรรณ สติปญั ญา
ระบบประสาท ลัก ษณะอารมณ์ และความมัน่ คงทางจิ ต ใจ
ค่ า นิ ย มตลอดจนบุ ค ลิ ก ภาพ ท่ า ทาง และพฤติ ก รรมการ
แสดงออกของบุคคล เป็ นต้น การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลจะ
เป็ นอย่างไร มีขนั้ ตอน กระบวนการ และได้รบั อิทธิพล ความกดดัน
อะไรบ้างก็ย่อมแล้วแต่ปจั จัยอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึง่ ทารกคน
หนึ่ ง อาจได้ร บั ปัจ จัย ที่ดี และเหมาะสมในการพัฒ นาการทาง
บุ ค ลิภ าพจนสามารถพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพขึ้น มาเป็ น ผู ใ้ หญ่ ท่ี มี
สติ ป ัญ ญาดี มีศ ัก ยภาพความสามารถ และมีสุ ขภาพสมบู รณ์
แข็ง แรงในขณะที่ท ารกอี ก คนหนึ่ งสมองทึ บ สติ ป ัญ ญาด้อ ย
ไม่ มีศ ัก ยภาพความสามารถ และหรื อ มีสุ ข ภาพที่ไม่ ส มบู ร ณ์
อ่อนแอจําเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ และผูอ้ ่ืนตลอดเวลา ทัง้ นี้
ความแตกต่างของทารกทัง้ 2 คน ก็เนื่องจากการได้รบั ลักษณะ
ของศักยภาพที่มีมาแต่กาํ เนิดเป็ นลักษณะทางบวก หรือทางลบ
และหรือลักษณะเด่น หรือแข็งแรง มีศกั ยภาพความสามารถสู ง
ลักษณะด้อย อ่อนแอ ไม่มีศกั ยภาพความสามารถตํา่ เป็ นเหตุ
และปัจ จัยสําคัญ ในการพัฒ นาบุ ค ลิกภาพแต่ ละคนนัน่ เอง ซึ่ง
อย่างน้อยก็จะต้องมีปจั จัยหรือส่วนประกอบสําคัญได้แก่ 1) การ
ได้รบั พัน ธุ ก รรมที่ดี (Good Heredity) 2) การมีห รือ ได้อยู่ ใน
สิ่ง แวดล้อ มที่ ดี (Good Environment) ทัง้ ด้า น สัง คม และ
วัฒ นธรรมที่ ดี 3) การมีบุ ค ลิก ลัก ษณะเฉพาะตัว ที่ดี (Good
Characteristics) หรือผ่านกระบวนการ พัฒ นาแล้ว 4) การมี
โอกาสได้ป ระสบความสําเร็ จ (Good Achievement) ในการ
แสดงบทบาทหน้าที่การงาน และชีวติ ส่วนตัวจนเป็ นที่ยอมรับใน

สัง คม และมี เกี ย รติ อัน นํ า มาซึ่ง การมี ชี วิต ที่ ดี (Good Life)
มีค วามเป็ น ผู น้ ําตามปรัชญาแห่ งการดําเนิ น ชีวิต ภายหลังจาก
กระบวนการพัฒนาการทางบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลแล้วซึง่ เกิด
จากสภาพสิง่ แวดล้อมของการเรียนรูใ้ นสังคม และวัฒนธรรมเพื่อ
มีพฒั นาการทีด่ ซี ง่ึ จะได้กล่าวต่อไป

บุคลิกภาพผูน้ ํ า

ภาพที่ 2 องค์ประกอบสําคัญของบุคลิกภาพผูน้ าํ ในบุคคล
ปรับปรุงจาก การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ประชาสัมพันธ์. โดย ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
และคณะ 2562. (น. 153). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศูนย์
ส่งเสริมวิชาการ.
ดังนัน้ นักนิเทศศาสตร์ทม่ี ที กั ษะความรู ้ ความเฉลียวฉลาด
มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ตลอดจนมีการเรียนรูท้ ่จี ะมีบทบาทในฐานะ
ต่าง ๆ แห่งตนอย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็ นสาเหตุปจั จัย
หรือองค์ประกอบสําคัญในการหล่อหลอม และพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุ ค คล ให้เป็ น ไปในรู ป แบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้าง และ
พัฒ นาบุ ค ลิกภาพในทางบวก (Positives) ของบุ ค คลเป็ น การ
เฉพาะรู ป แบบ และลัก ษณะ (Characteristic) การพัฒ นา
บุ ค ลิก ภาพบุ ค คลสู่ ค วามเป็ น ผู น้ ํา อย่ า งเป็ น ระบบ (System)
ภายใต้สภาพการณ์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทาง
สังคมสถาบัน และการเรีย นรู อ้ ย่ างพร้อ มมูล ที่จ ะเป็ น ตัว แปร
(Variables) และปั จ จั ย ที่ จ ะนํ า ไปสู่ พ ั ฒ น าการอย่ า งเป็ น
กระบวนการ (Process) ในการพัฒ นาบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม
การมี บุ ค ลิก ภาพผู น้ ํ าอัน พึ ง ประสงค์ (Good Characteristicor
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Personality) ของบุคคลภายใต้หลักการ และแนวคิดตามทฤษฎีว่า
การพัฒนาบุคลิกภาพเป็ นสิ่งหรือคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้ถา้ บุคคลนัน้ ๆ เห็นในคุณค่าความสําคัญ และจิตใจที่มี
ความพร้อมแน่ วแน่ แก้ไข และการพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพที่ดี เป็ น
จุด หมายปลายทาง อัน จะส่ ง ผลเป็ น คุ ณ ประโยชน์ แก่ บุ ค คล
โดยทัว่ ไป และเพื่อเสริมความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะนักนิเทศศาสตร์ซง่ึ จําเป็ นจะต้องเป็ นผูม้ บี ุคลิกภาพที่ดี
และเหมาะสมในความเป็ นผู น้ ําเพื่อสร้างความมัน่ ใจ และความ
เชื่ อ มัน่ แห่ ง ตน (Self Confidence) ในทางบวก อัน ได้แ ก่
คุณลักษณะทางกายที่ดี และเหมาะสม การมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ
และมีจิตใจดี ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีมารยาทที่งดงาม มีการ
แต่งกายที่ดีเหมาะกับกาลสมัย มีเสน่ ห ์ และบารมี มีรูปร่างที่สูง
เพรียวสมส่วน และในภาพลักษณ์รวมแห่งบุคลิกภาพที่สง่างาม
และเฉิดฉายซึง่ เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับนักนิเทศศาสตร์ประการหนึ่ง
ด้วย
4.2 ลักษณะของบุคลิกภาพอันพึงประสงค์
นั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ช่ื อ ดิ ง ค์ เ มเยอร์ (Dinkmeyer) ได้ใ ห้
ความหมายเกี่ยวกับบุคลิกภาพครอบคลุมถึงสภาวะทุกอย่างอัน
ประกอบขึ้นเป็ นตัวบุคคลตัง้ แต่สภาวะทางกาย อารมณ์ ทักษะ
ความสนใจ ความผิด หวัง ลัก ษณะ ท่ าทาง ความรู ส้ ึก นิ ส ยั
ความสามารถทางปัญ ญา ความเป็ นผู น้ ําตลอดจนความสําเร็จ
บุคลิกภาพหมายรวมถึงสภาวะผูน้ าํ ที่บุคคลเป็ นอยู่ทง้ั ในปัจจุบนั
และทีห่ วังจะเป็ นในอนาคตทีส่ าํ คัญก็คือบุคลิกภาพนัน้ ครอบคลุม
ถึงวิธีการที่บุคคลนัน้ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นรวมทัง้ การมี
ปฏิกริยาโต้ตอบหรือ “ปฏิสมั พันธ์” (Interaction) ทีต่ อ้ งเผชิญตัว
อาจกล่าวได้ว่าการปรับปรุงข้อข้องใจที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์
ในชีวิตนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ และเป็ นความมุ่งหวัง
ต้องการทีจ่ ะมีบุคลิกภาพที่ดี หรือ “บุคลิกภาพอันพึงประสงค์เป็ น
ที่ตอ้ งการ และสอดคล้องตรงกันกับ ค่านิยมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของสังคมซึ่งจะเป็ นปัจจัยสําคัญนําไปสู่ความสุขสมบูรณ์ และการ
ประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต (Achievement) ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้
นักจิตวิทยาผูม้ ีช่อื เสียงได้อธิบายลักษณะของ บุคลิกภาพอันพึง
ประสงค์ไว้ดงั ต่อไปนี้ (วัชรี ธุวะคํา, 2525, น. 10-15, อ้างถึงใน
รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง, 2539, น. 76-80)
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4.2.1 คนที่ มี สั จ จการแห่ งตน (Self-Actualizing
Person)

มาสโลว์ (Maslow) มี แ นวคิ ด ว่ า บุ ค ลิ ก ภาพของ
บุคคลมีพ้ ืนกําเนิดมาจากจิตใจของแต่ละคน โดยมีส่วนที่ได้รบั
การปรุงแต่งจากสิ่งแวดล้อมน้อยมากมนุ ษย์มคี วามต้องการเป็ น
พื้นเดิมอยู่ 5 ประการ เมื่อบุคคลได้รบั อย่างที่หนึ่งแล้ว อย่างที่
สอง สาม สี่ ห้า จะเรียงลําดับเข้ามาตามความอยาก จนถึงขัน้
ที่หา้ เป็ นขัน้ สุดท้ายบุคคลจะเกิดความพอใจหรือเกิดเป็ นความ
“พอดี” ตามปรัชญาของมาสโลว์ก็คือ คนดีทส่ี งั คมต้องการจะต้อง
เป็ นคนที่มบี ุคลิกภาพแห่งความพอดี (Adequate Personality)
สามารถเข้าใจสภาพการณ์ ตามความเป็ น จริง เกี่ยวกับ ตนหรือ
เรีย กอีก อย่ างหนึ่ ง ว่ า “มีส จั จการแห่ งตน” (Self-Actualizing
Person or Self Realization)
4.2.2 คนที่เจริญด้วยวุฒิภาวะ (Mature Personality)
ตามปรัชญาของออลพอร์ท (Alport) คนดีหมายถึง
คนทีเ่ จริญด้วยวุฒิภาวะซึ่งมีลกั ษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (Allport,
1962, p. 132)
1. มีลกั ษณะการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ผูอ้ ่ืน คนที่เจริญ
ด้วยวุฒภิ าวะย่อมมีจติ ใจห่วงใยต่อผูอ้ ่นื มีใจกว้างต่อเหตุผล มอง
เห็นสวัสดิภาพของผู อ้ ่ืนมีความสําคัญเท่ากับสวัสดิภาพของตน
ความรูส้ กึ เช่นนี้ทาํ ให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังกับผูอ้ ่นื ในเรื่อง
ความคิดเห็น และการทํางาน
2. มีล กั ษณะความสัม พัน ธ์อย่ างอบอุ่น กับ ผู อ้ ่ืน
สามารถที่จะใกล้ชิดสนิทสนม และรักผู อ้ ่ืนได้เห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
และทุกข์ใจกับผูอ้ ่ืนได้มากกว่าทีจ่ ะรูส้ กึ แบ่งแยก และเป็ นศัตรูต่อ
ผูอ้ ่นื สามารถทีจ่ ะให้ความ รักโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนใด ๆ
3. มีลกั ษณะความมัน่ คงในอารมณ์ ความมัน่ คง
ในอารมณ์ เกิ ด การที่ ต นยอมรับ ตนเอง เกิ ด ความเชื่ อ มัน่ จน
สามารถสู ท้ นต่อแรงกดดันต่าง ๆ จากภายนอกได้หลีกเลี่ยงการ
แสดงอารมณ์ ที่ ม ากเกิ น กว่ า เหตุ เกิ ด ความน้อ ยเนื้ อตํ ่า ใจ
อันอาจจะเกิดขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ ต่าง ๆ ได้
4. มีลกั ษณะการมองตามความเป็ นจริง การใช้ทกั ษะ
ตลอดจนการแปลความหมายให้ตรง ในสภาพตามความเป็ นจริง
มีความเข้าใจสภาพต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมี
การแสดงออกที่ ดี และมี วิช า และทัก ษะในการแก้ไขปัญ หา
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สามารถรวบรวมพลังความสามารถทัง้ หมดในตัวเพื่อการทํางานที่
เหมาะสมจนประสบความสําเร็จได้ มีความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่
คล้อยตามผูอ้ ่นื และรูจ้ กั พอใจในตัวเอง
5. มีลกั ษณะการรู จ้ กั ตนเอง เข้าใจตนเอง และมี
อารมณ์ ซึง่ การถ้ารูจ้ กั และเข้าใจตนเองทําให้สามารถปรับอารมณ์
และหัวเราะกับตนเองในสถานการณ์ทก่ี าํ ลังเผชิญอยู่
6. มี ป รัช ญ าชี วิ ต แน่ นอน มี ค วามสามารถ
ในการสัง่ สมประสบการณ์จนสามารถรวบรวมเป็ นแนวทางการ
ครองชีวติ ตนเองได้ มีการทํากิจกรรมทุกอย่าง อย่างมีเหตุผลอยู่
กับร่องกับรอย ทําตามระบบค่านิยมได้เลือกสรรไว้สาํ หรับตนเอง
4.2.3 คนที่เพียบพร้อม (Fully Functioning Person)
คาร์ล โรเจอร์ (Carl Rogers) ได้ส ร้า งภาพคนที่ มี
บุ ค ลิก ลัก ษณะดี และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามความหมายฐานะ
จิ ต แพทย์ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ส ามารถทํา อะไรได้อ ย่ า งเต็ ม
ประสิท ธิ ภ าพความสามารถ มีค วามเป็ น คนเพีย บพร้อ ม คื อ
มีค วามพร้อ มจะทํางานได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิ ภ าพแห่ ง ตน ซึ่ง มี
ลักษณะประกอบด้วย
1. มี ค วามพร้อ มที่ จ ะรับ ประสบการณ์ ทุ ก ด้า น
หมายความว่า เป็ นคนทีไ่ ม่มลี กั ษณะชอบแก้ตวั (Defensive) แก้
ต่ า งหรื อ ปฏิ เสธไม่ ย อมรับ สภาพการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ นํ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ย นแปลงได้โดยเขาจะไม่ สร้างอุป สรรคเพื่อปกป้ องกี ด กัน
ตนเองจากสถานการณ์นนั้ ๆ
2. มี ค วามพร้อ มที่ จ ะมี ชี วิต อยู่ อ ย่ า งอิ ส ระเสรี
หมายถึง คนที่มี ล กั ษณะการดําเนิ น ชี วิต ก้า วเดิ น ไปข้างหน้า
สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ตลอดเวลา ชีวติ เต็มไป
ด้วยประสบการณ์ไม่หยุดอยู่น่ิงหรือใช้ชีวติ ซํา้ ๆ ซาก ๆ และไม่
ยอมอยูภ่ ายใต้กรอบหรือการบังคับทีเ่ คร่งครัด ๆ
3. มีความพร้อมทีจ่ ะเชื่อมันตนเองเสมอ
่
หมายถึง คน
ที่มีล กั ษณะพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ต นคิ ด ว่าถู ก ต้อ ง และเห็น ว่ า
ความคิดนึกต่าง ๆ ของตนเองสามารถนําทางพฤติกรรมแห่งตน
ได้เป็ นอย่างดี เชื่อมัน่ และมีความรูส้ กึ ที่จะนําพาชีวติ ตนเองไปได้
ด้ว ยดี และไม่ ป ล่ อ ยให้ชี วิ ต ดํ า เนิ น ไปตามแรงกดดัน ของ
สิง่ แวดล้อม
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4.2.4 คนที่มีบุคลิกภาพที่พอดี (Adequate Personality)
โคมบส์ และสนิกส์ (Combs and Snygg) ให้ความเห็นว่า
มนุ ษย์ต่างกระเสือกกระสนเพื่อแสวงหาค่านิยมของชีวิต และมี
การปรับตัวให้เป็ นคนที่มคี ุณค่าบางคนต้องสู่ด้ ินรน และแสวงหา
ปัจ จัย มากมายสํา หรับ คนที่ มี บุ ค ลิก ภาพที่ พ อดี (Adequate
Personality) ก็คือ คนที่มลี กั ษณะสามารถจัดการกับชีวติ ของตนได้
ทุ ก ด้านมองตนเองในทางที่ดี มีอิ ส ระทางใจ และพร้อ มที่จ ะ
ยอมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ทัง้ มีความกล้าที่จะดําเนินชีวติ อย่าง
เปิ ดเผย และตรงไปตรงมาโดยไม่หวาดหวัน่ กลัวสิ่งใด ๆ ทัง้ มี
ความกล้าที่จะดําเนินชีวติ อย่างเปิ ดเผย และตรงไปตรงมาโดยไม่
หวาดหวัน่ กลัวสิ่งใด ๆ จนเกินไป โดยสรุปแล้วคนที่มบี ุคลิกภาพที่
พอดีก็คือคนที่มีความเป็ นผูน้ ํา มีความมัน่ ใจในตนเอง ไม่หวัน่
เกรงกลัวอํานาจใด ๆ เชื่อมัน่ ในความดีงามของตนเอง สามารถ
ปรับ แนวความคิ ด ของตนเข้า กับ แนวความคิ ด ของผู อ้ ่ื น ได้
บุคลิกลักษณะที่มีความพอดีสามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ คือ
(Cons, & Snygg, 1959, p. 157)
1. มีการเห็นความดีงามในตนเอง การมองเห็นตนเอง
ว่ามีอะไรดีนนั้ นับเป็ นปัจจัยสร้างให้คนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
เรื่อย ๆ จนกระทัง่ เกิดการพัฒนาไปเป็ นคนมีบุคลิกภาพที่พอดีมี
การมองตนว่า "ตนเป็ นคนพอ" นับเป็ นเสมือนขุมทรัพย์ท่ีเป็ น
สมบัติประจําตัว เป็ นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสามารถเผชิญหน้า
เหตุ การณ์ ในชีวิตได้ กับ ความล้มเหลวหรือความผิดหวังใด ๆ
ในชีวิต ก็สามารถยิ้มสู ้ และยอมรับ ได้อย่างสบายไม่ เดือดร้อ น
ทัง้ นําเอาความล้มเหลวมาเป็ นประสบการณ์สาํ หรับตนเองจัดการ
กับ เหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ได้ด ว้ ยความมัน่ ใจ และมีป ระสิท ธิ ภ าพ
ซึ่งการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการครองชีวติ นัน่ ย่อม
หมายถึง การมีศกั ดิ์ศรี การปรับได้ การตระหนักรูว้ ่าตนของตน
เป็ นคนมีคุณค่า และตนเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง
2. มีการยอมรับ และสามารถปรับแนวความคิดของ
ตนให้เข้ากับสังคมแวดล้อม หมายถึงการยอมรับเอาประสบการณ์
ใด ๆ ดังนัน้ บุคคลจึงควรมีการรปรับให้เข้ากับแนวคิด และท่าที
ตนเอง ขณะเดียวกันก็พร้อมทีจ่ ะศึกษา และพิจารณาข้อเท็จต่าง ๆ
ด้วยตนเองทัง้ มีการพิจารณประสบการณ์ นนั้ ด้วยความรอบคอบ
สุขมุ และมีเหตุผล
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3. มีการเป็ นคนพอ และรูจ้ กั สร้างเอกลักษณ์ให้กบั ตน
เหมือนคนหมู่มาก หมายถึง ทุกคนมีความจําเป็ นต้องดํารงชีวติ
อยู่ ใ นสัง คม ดัง นั้น บุ ค คลจึ งควรมี ก ารปรับ ตัว ให้เข้า กับ คน
ในสัง คมได้อ ย่ า งเป็ นสุ ข มี ค วามรู ส้ ึ ก เห็ น ใจเพื่ อ นร่ ว มโลก
ลักษณะมีการเป็ นคนพอจึงจําเป็ นต้องทําตนเองให้มีความรู ส้ ึก
เช่นเดียวกับมนุ ษย์คนอื่น ๆ โดยคิดที่จะมีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม และโลกร่วมกันเสนอ
อาจสรุป ได้ว่า บุ ค ลิก ภาพที่พึงประสงค์ของนักจิตวิท ยา
และนักการศึกษาหลายท่านมักจะเป็ นผู ท้ ่ีมี จิตใจเปี่ ยมไปด้วย
คุณ ธรรม มีค วามเข้าใจในตนเอง ยอมรับ ตนเอง และยอมรับ
ผูอ้ ่นื สามารถปรับตัวได้ในสภาพสังคมที่เปลีย่ นแปลงมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
และสร้างสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในทุกระดับชัน้ อย่างมีความสุข
4.3 กระบวนการปรับปรุง และสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ
ผูน้ ํ าอย่างเป็ นระบบ
บุคลิกภาพผู น้ ําที่ดีหรือพึงประสงค์เป็ นปัจจัยสําคัญ ที่จะ
นําไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์ เมื่อกล่าวถึงบุคลิกภาพที่ดี
มัก จะกล่ า วถึ ง เฉพาะลัก ษณะพฤติ ก รรมที่ เป็ นท่ า ทางการ
เคลือ่ นไหวท่วงทีวาจา และกิริยามารยาทของบุคคลซึ่งเป็ นเพียง
ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ การพิจารณาทางบุคลิกภาพจึงต้องให้
ครอบคลุมถึงบุคลิกภาพในส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจด้วยบุคลิกภาพ
ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ จิ ต ใจเป็ น เพี ย งนามธรรม (Abstract)
ที่แฝงอยู่ภายใต้พฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มผี ลมาจากแรงขับ
(Drive) ซึ่งรวมกันเป็ นระบบอยู่ภายใน และมีคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะ (Specific Characteristics) ซึ่งมีเป็ น จํานวนมาก และ
แตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะบุ ค คล ทัง้ ไม่ จ ําเป็ น เลยที่บุ ค คลใด ๆ
จะพยายามปรับปรุง และสร้างเสริมพัฒนาการบุคลิกภาพทีด่ ีหรือ
พึ ง ประสงค์ ใ ห้ค รบทุ ก ลัก ษณะ หากแต่ มี ค วามเข้า ใจ และ
ตระหนักในหลักการ และพฤติกรรมแห่งตน ทัง้ มีความจริงใจ
และ และศรัท ธา ยอมรับ ในบุ ค คลที่มีบุ ค ลิก ภาพที่ดี ห รื อ พึ ง
ประสงค์ตามปทัสฐานทางวัฒนธรรมของสังคม (Social Cultural
Norms) เป็ นทัศนคติ (Attitude) ทีถ่ ูกต้องแห่งตนก็แล้วกัน
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บุคลิกภาพผูน ำ

Good Heredity
เกิดจากการไดรบั พันธุกรรมที่ดี
Good Heredity
เกิดจากการไดรบั พันธุกรรมที่ดี

Good Characteristics
บุคลิกภาพผูนำเกิดจากการมี
บุคลิกลักษณะ
Good Characteristics
นำเกิดจากการมีบุคฒลิกนาแล
ลักษณะ
เฉพาะตัวทีบุ่ดคีหลิกรืภาพผู
อผานกระบวนการพั
ว

เฉพาะตัวที่ดีหรือผานกระบวนการพัฒนาแลว

Good Environment
Culture and Social
บุคลิกภาพผูนำเกิดจากการมีหรือ
Good Environment
ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
Culture and Social
บุคลิกภาพผูนำเกิดจากการมีหรือ
ไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี

Good Life
บุคลิกภาพผูGood
นำเกิLife
ดจากการเปนที่ยอมรับ
บุในสั
คลิกภาพผู
นำเกิดเจากการเป
ที่ยอมรับ่ง
งคมและมี
กียรติอันนนำมาซึ
ในสั
งคมและมีเกียรติชอันีวนำมาซึ
สถานภาพการมี
ิตที่ดี ่ง
สถานภาพการมีชีวิตที่ดี

Good
GoodAchievement
Achievement
บุคลิกภาพผู
นำเกินดำเกิจากการมี
ระสบความสำเร็
จในการ
บุคลิกภาพผู
ดจากการมีโอกาสได
โอกาสไดปประสบความสำเร็
จในการ
แสดงบทบาทหน
ที่การงานและชีววิติตสสววนตั
แสดงบทบาทหน
าที่กาารงานและชี
นตัวว

ภาพที่ 3 Personality of Leadership. ปรับปรุงจาก การพัฒนา

ภาพที่ 3 Personality of Leadership. ปรับปรุงจาก การพัฒนา
บุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์. โดย ปดิวรัดา ปาลกะวงศ์
บุคลิณกภาพในการประชาสั
มพันโรงพิ
ธ์. โดย
ดามปาลกะวงศ์
อยุธยา. (2562). กรุงเทพฯ:
มพ์ศปดิ
ูนย์สว่งรัเสริ
วิชาการ.
ณ อยุธยา. (2562). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

กระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ ํ าใน
ส่
วนทีศ่เป็น์น (Paradigm)
Output อาจวิเคราะห์
แนวปฏิ
บตั ิได้คดลิงั นีก้ ภาพผูน้ ํ าใน
กระบวนทั
ในการพั
ฒนาบุ
1. สังเกต (Observation) บทบาท และพฤติกรรมของผูน้ าํ
ส่วนที่เป็ตันวอย่Output
อาจวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิได้ดงั นี้
างบุคลิกภาพทีด่ ี
1. สังเกต
กรรมของผูน้ าํ
2. ศึก(Observation)
ษา และเรียนรูจ้ ากตํบทบาท
ารา,ค้นคว้และพฤติ
า แสวงหาจากผลการ
ตัวอย่ศึากงบุษาวิคจลิยั ก(Research
ภาพทีด่ ี Methodology) และทฤษฎีบุคลิกภาพ
ต่
า
ง
ๆ
เพื
อ
่
สรุ
แนวทางเชิ
บตั ิจริง (Real
2. ศึกษา และเรียนรูปจ้ แนวคิ
ากตํดารา,ค้
นคว้งาปฏิแสวงหาจากผลการ
Practices)
ศึกษาวิ
จยั (Research Methodology) และทฤษฎีบุคลิกภาพ
3. ลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยทฤษฎี แนวคิด และ
ต่าง ๆข้อเพื
อ่ สรุปแนวคิดแนวทางเชิงปฏิบตั ิจริง (Real
สรุปการค้นพบ (Discovery) ทีเ่ ป็ นผลจากกระบวนทัศน์
Practices)
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ าํ ข้างต้น
3. ลงมื4.อการวั
ปฏิบดตผลสั
ั ิอย่มาฤทธิ
งเป็์ขนองการฝึ
ระบบ กโดยอาศั
พัฒนาบุคยลิทฤษฎี
กภาพผูน้ แนวคิ
าํ ด และ
ปผล (Conclusion)
การประเมิทีนเ่ ป็(Evaluation)
การพัฒนาศน์
ข้อ5.สรุสรุปการค้
นพบ (Discovery)
นผลจากกระบวนทั
กภาพผูน้ าํ
การพับุฒคลินาบุ
คลิกภาพผูน้ าํ ข้างต้น
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาบุคลิกภาพในส่วนนี้ให้ดี
4. การวัยิด่งผลสั
มฤทธิ์ของการฝึ กพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ าํ
ขึ้น

5. สรุปผล (Conclusion) การประเมิน (Evaluation) การพัฒนา
บุคลิกภาพผูน้ าํ
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และพัฒนาบุคลิกภาพในส่วนนี้ให้ดี
ยิ่งขึ้น
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สถาบันอาชีพ
และ การทํางาน

สือ่ มวลชน

สังคมและชุมชน

โรงเรียน–สถาบัน
การศึกษา

ครอบครัว
ญาติ–พีน่ อ้ ง

พ่อ–แม่

องค์ประกอบ /
ปัจจัยตัวแปร
อิสระ (N)

-

-

-

-

-

-

INPUT
รูปแบบตัวแปรตาม (D.U.)
ลักษณะทางพันธุกรรม พื้นฐาน
บุคลิกภาพ ตัวแบบ ความรัก ความ
อบอุ่น การเลี้ยงดู ความคาดหวัง
โลกทัศน์
บุคลิกภาพ ท่าทาง จิตใจ อารมณ์
ความนึกคิด การตัดสินใจ การ
แก้ปญั หา และสติปญั ญา ความรูส้ กึ
โลกทัศน์
สติปญั ญา การศึกษา ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม อาชีพ
สังคมเพือ่ นวัยเดียวกันและต่างวัน
ปหัสฐาน (Norm) บุคลิกภาพ การ
ยอมรับ เกียรติ ความไว้วางใจ การ
เสียสละ อดทน คุณธรรม
รูปแบบวัฒนธรรมของบุคลิกภาพ
โลกทัศน์ทห่ี ลากหลายก้าวไกล
การศึกษา ทักษะ การเลือก การ
ตัดสินใจ
วิชาชีพ ความรู ้ ทักษะ การ
ปฏิบตั ิงาน การปกครองบังคับบัญชา
การบริหารคน และงาน การปฏิบตั ิ
ตน การตัดสินใจ เกียรติยศชื่อเสียง
ความสําเร็จ
3.1 การศึกษา วิจยั ถึง
ความหมาย คุณค่า
เทคนิค วิธีการผลดี
และผลสะท้อนของ
กระบวนการ ปรับปรุง
สร้างเสริมบุคลิกภาพ
อย่างเป็ นระบบ
3.2 ศึกษา และ
พิจารณาลักษณะของ
บุคลิกภาพทีด่ ี / พึง
ประสงค์
3.3 ศึกษา สังเกต
บุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของบุคคล
(Cultural Norm)
3.4 สํารวจบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมของ
ตนเอง
3.5 วิเคราะห์
บุคลิกภาพของตนเอง
โดย

ขัน้ การวิเคราะห์
4.1 กําหนดทัศนคติใน
การลงมือฝึ กปฏิบตั ิ
เพือ่ กระบวนการ
ปรับปรุง และสร้าง
เสริมพัฒนาบุคลิกภาพ
อย่างเป็ นระบบ
4.2 วางแผน และ
สร้างตารางปรับปรุง
และสร้างเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพ
4.3 ลงมือฝึ กทักษะ
ปฏิบตั ิทจ่ี ะบุคลิกภาพ
จากง่ายไปหายาก
4.4 ทดสอบการ
เปลีย่ นแปลง
บุคลิกภาพด้วยตนเอง
และฝึ กปฏิบตั ิซาํ้ ๆ
4.5 ขอให้บุคคลอื่น ๆ
ติชม และให้คาํ แนะนํา
หรือ ทดสอบ
4.6 วัดผล และ
ประเมินผลการฝึ ก
ปฏิบตั ิโดยรวม/สรุปผล

ขัน้ ตอนการฝึ กปฏิบตั ิ
5.1 ติดตามผลพฤติกรรม
และ บุคลิกภาพทีป่ รับปรุง
และสร้างเสริมโดย
กระบวนการในขัน้ ที่ 4 แล้ว
5.2 ทําการวัดผล
(Measurement)
บุคลิกภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลง
พัฒนาเพือ่ การพิสูจน์โดย
5.2.1 ตนเอง
5..2.2 ญาติพน่ี อ้ ง
มิตรสหาย
5.2.3 สังคม
5.3 ทําการประเมินผล
(Evaluating) จากข้อ
สรุปผลในข้อ 4 และข้อ
5.1–5.2 และโดยการ
ประเมินค่าจากการ
แสดงออกซึง่ บุคลิกภาพ
และพฤติกรรมทีพ่ ฒั นา
สร้างเสริมแล้วโดยการ
ปฏิบตั ิจริงในทีส่ าธารณะ
ด้วยการเข้าสมาคม และใน
สังคมเพือ่ การรับรอง

ขัน้ การประเมินผล
1. มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ (Leadership) และมีเสน่ห ์
(Charming)
2. มีบุคลิกลักษณะทีด่ ี และมีมารยาทงดงาม
3. มีสติปญั ญาเฉลียวฉลาด (I.Q) และความมันคง
่
ทางอารมณ์ (E.Q.)
4. มีสมาธิความเชื่อมันในตนเอง
่
(Self Confidence)
5. มีความวิริยะ อุตสาหะ พยายามสูง อดทน
และอดกลัน้
6. มีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลา
7. มีศาสนา ปรัชญา และลัทธิความเชื่อยึดเหนี่ยว
จิตใจ
8. มีจติ ใจ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และมีเมตตากรุณาแก่
เพือ่ นมนุษย์และสัตว์
9. มีความรู ้ และทักษะสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าบุคคล สังคม และ
วิทยาการความรูไ้ ด้
10. มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ แข็งแรงทัง้ ทางกาย
และจิตใจ
11. มีการแต่งกายดีพอเหมาะกับฐานะ และกาลสมัย
12. มีจิตใจกล้ากาญ กล้าเผชิญสภาวะวิกฤติ และ
เหตุการณ์ภยั และยอมรับการเปลีย่ นแปลงได้
13. มีความซือ่ สัตย์ สุจริต สุขมุ รอบคอบ และ
ละเอียดถีถ่ ว้ น

OUTPUT บุคลิกภาพผูน้ าํ ทีด่ ี หรือ พึงประสงค์
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- การศึกษา เทคโนโลยี วัฒนธรรม
ต่างประเทศ และ ค่านิยม แนวคิดและหลักการ โลก
โลกยุคโลกาภิวตั น์ ทัศน์ใหม่ๆ ทีก่ ว้างไกล แบบอย่าง
ของบุคลิกภาพทีแ่ ตกต่าง

INPUT
รูปแบบตัวแปรตาม (D.U.)
- ความเป็ นมิตรความรัก ความอบอุ่น
เพือ่ น และมิตร
ความมันคงทางใจ
่
แบบอย่างการ
สหาย
ตัดสินใจ ความสําเร็จหรือล้มเหลว
- ความรัก ความอบอุ่น ความสุข
กําลังใจ ความเพียรพยายาม
คู่ครอง/
การสร้าง และรับผิดชอบครอบครัว
ครอบครัว
ความสําเร็จ ความปิ ติยนิ ดี
และการยอมรับ–ศรัทธา
- ทีพ่ ง่ึ ทางใจ ความสงบ ความสุขมุ
ศาสนา และลัทธิ
รอบคอบ ทางออก การแก้ปญั หา
ความเชื่อ
เพือ่ นแท้
3.5.1 External
Criticism (การ
วิเคราะห์ภายนอก)
3.5.2 Internal
Criticism (การ
วิเคราะห์ภายใน)
3.6 ขอและรับการ
วิจารณ์แนะนําจากญาติ
สนิท–มิตรสหาย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพทีด่ ี
และสิง่ บกพร่องควร
แก้ไขปรับปรุง
3.7 สรุปและประมวล
บุคลิกภาพของตนเอง
3.7.1 บุคลิกภาพที่
ดีบุคลิกภาพทีค่ วร
ปรับปรุง และสร้าง
เสริมพัฒนา

ขัน้ การวิเคราะห์

ขัน้ การประเมินผล

4.7 ฝึ กปฏิบตั ิใน
(Approve) บุคลิกภาพนัน้ ๆ
บุคลิกภาพอื่น ๆ ต่อไป
4.8 ดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนที่ 4.3–4.6
พร้อมกับสังเกตการ
เปลีย่ นแปลง

ขัน้ ตอนการฝึ กปฏิบตั ิ

14. มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี และเข้าสมาคมในสังคมได้ดี
15. มีสุนทรียศาสตร์ในจิตใจ อารมณ์ขนั และมอง
โลกในแง่ดี
16. มีความรูจ้ กั พอ และรูจ้ กั ตนเอง
17. มีความใฝ่ ในความดี รูค้ ุณค่า และเคารพคนดี
18. มีความยุติธรรม และมีนาํ้ ใจเป็ นนักกีฬา
19. มีความสํารวมในพฤติกรรมทางเพศ และการมี
เพศสัมพันธ์
20. มีจิตใจ และพฤติกรรมสอดคล้องกับปทัสฐาน
สากล (International Norms) ตามแนวคิดของ
สหประชาชาติโดยผ่าน UNESCO ประกอบด้วย
20.1 Intelligence and Wisdom
20.2 International Understanding
20.3 Peaceful Co-existence
20.4 Diplomacy Problem Soloing

OUTPUT บุคลิกภาพผูน้ าํ ทีด่ ี หรือ พึงประสงค์

M

กระบวนการปรับปรุงและสร้างเสริมพัฒนาการบุคลิกภาพผูน้ าํ อย่างเป็ นระบบ

13

SARAKHA

องค์ประกอบ /
ปัจจัยตัวแปร
อิสระ (N)

MA

UNI

VERSITY

R A J A B HAT

HA

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

25

VERSITY
HA

UNI

MA

จากแนวคิด และรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์ใน
องค์ประกอบ และปัจจัยการเกิด และ การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็ น
ระบบ และกระบวนการทําให้เราเข้าใจในเบื้องต้นว่า “บุคลิกภาพเป็ น
ปัจจัย สําคัญที่จะนําไปสู่ความรู ้ ความเข้าใจ และการมีประสบการณ์
เกีย่ วกับธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์”
การพัฒนาบุคลิกภาพผู น้ ําโดยนักนิเทศศาสตร์เริ่มจาก
การพัฒ นาคุ ณ ลักษณะส่ วนบุ ค คลที่ ว่ าเป็ น รากฐานสําคัญ ต่ อ
ความสําเร็จของผูน้ าํ ดังนี้
1. มีความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์มีพลังขับเคลื่อนให้เกิ ด
ความสําเร็จสูง และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
2. มีภาวะความเป็ นผูน้ ํา สามารถสร้างแรงจูงใจ และใช้
เพือ่ ชี้นาํ ผูอ้ ่นื
3. มี ส ติ ป ั ญ ญาเฉลี ย วฉลาด ในการคิ ด วิ เคราะห์
ความหมาย และใช้ปญั ญาในการปฏิบตั ิงาน
4. มีความรู ้ และทักษะวิชาชีพทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิงาน
5. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และมุ่งมัน่ ต่อผลสําเร็จของ
การปฏิบตั งิ าน
6. มีความรับผิดชอบซือ่ สัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ่นื
การพัฒ นาบุ คลิ กภาพผู น้ ํ าของนั กนิ เทศศาสตร์ เป็ น
กระบวนการพัฒนาบุคคลที่สาํ คัญที่จะทําให้นกั นิเทศศาสตร์ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวติ การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และการดํารงตน
ในสังคมอย่างสง่างาม
ดังนัน้ การพัฒนาบุคลิกภาพผู น้ ํานักนิเทศศาสตร์กบั การ
พัฒ นางานเพื่ อเป้ าหมายแห่ งความสําเร็ จในวิชาชี พจึ งเป็ นสิ่งที่ มี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาควบคู่กนั ซึ่งแต่ละคนต่างมีส่ิงที่
เก็บกดอยู่ในจิตใจ ซึง่ เป็ น “บุคลิกภาพที่แอบแฝง” ดังนัน้ “บุคลิกภาพ
ที่เปิ ดเผย” จึงเป็ นบุคลิกภาพที่ได้เห็น และเข้าใจกัน จึงอาจเป็ นปัจจัย
ก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งขึ้นได้ในองค์การ สถาบันชุมชน หรื อสังคม
โดยรวม ดังนัน้ จึงควรพัฒนาให้บุคลากรในองค์การหรือสังคมเป็ นผูม้ ี
บุคลิกลักษณะ” หรือบุคลิกภาพที่เปิ ดเผย และ จริงใจต่อกันกับบุคคล
หรื อกลุ่ ม บุ คคลอื่ น ” โดยการจู งใจหรื อเร้าให้ทุ ก ๆ คนได้เห็ น
ความสําคัญ และมีการ พัฒนาด้านการเข้าใจในตนเอง กล้าเผชิญกับ
ความเป็ นจริ งในสภาพที่ตนเป็ นอยู่ ก็ จะทําให้บุ คลากรในองค์การ
สถาบัน ชุมชน และสังคมมีความจริงใจ และยอมรับในบุคลิกภาพผูน้ าํ
และบทบาทของกัน และกันมากขึ้น ซึง่ “กระบวนการปรับปรุง และสร้าง
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เสริมพัฒนาการบุ คลิกภาพอย่างเป็ นระบบ” จะช่ วยบุ คคลทุ กคนที่
ตระหนักใน ความสําคัญ และมุ่งหมายจะประสบความสําเร็จในชีวิต
และการทํางานได้

บทสรุป
กระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ จ ะบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ และมี
ประสิท ธิ ภ าพ (Validity and Effectiveness) ได้อ ย่ า งจริ ง จัง
ความผ่ า นการฝึ กฝนโดยผู เ้ ชี่ ย วชาญจากโรงเรี ย น วิท ยาลัย
มหาวิท ยาลัย สถาบัน หรือ องค์ก รวิชาชีพ สาขาด้านการพัฒ นา
บุคลิกภาพวิชาชีพเฉพาะ
สําหรับ กระบวนการปรับปรุ ง และสร้างเสริ ม พัฒ นาการ
บุ คลิ กภาพผู น้ ํ าอย่ างเป็ นระบบจะประกอบไปด้วยกระบวนการ
(Process) 6 ขั้น มี แนวคิ ด (Idea & Concepts) และรายละเอี ยด
(Details) ขั้ น ที่ 1 องค์ ป ระกอบ และปั จ จั ย ต่ าง ๆ ทั้ ง ที่ เป็ น
Independence Variables และ Dependence Variables ขั้ น ที่ 2
รู ปแบบตัวแปร Input เพื่อนําไปสู่ ห วั ใจของกระบวนการในขัน้ ที่ 3
การวิ เคราะห์ ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ การ และขัน้ ที่ 5 ขัน้ การ
ประเมินผลพฤติ กรรมบุ คลิกภาพ ขัน้ สุ ดท้าย ขัน้ ที่ 6 Output คื อ
“บุ คลิกภาพที่ดีหรือพึงประสงค์” เป็ นบุ คลิกภาพที่ผ่ านการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง แก้ไข และสร้างเสริ ม บุ คลิ ก ภาพอย่ างเป็ นระบบ
แล้วเป็ น 20 ลักษณะ ของบุคลิกภาพทีด่ หี รือพึงประสงค์
การพัฒนาบุ คลิกภาพผู น้ ํานักนิ เทศศาสตร์เป็ นกระบวนการ
เรียนรู ท้ งั้ ศาสตร์ และศิ ลป์ ซึ่งส่ วนใหญ่ จะต้องมีการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในทีส่ าธารณะ (Public Area) หรือต่อหน้า
สาธารณชนในบทบาท (Roles) ต่ าง ๆ กัน เช่ น การเป็ นนั กข่ าว
นักประชาสัมพันธ์ นักวิทยุกระจายเสียง นักวิทยุโทรทัศน์ พิธีกร และ
ผูด้ าํ เนินรายการเวที การประชุม การสัมมนา หรือผ่านเครื่องมือ และ
ช่องทางนําสาร หรือการสื่อสาร ดังนัน้ “การมีบุคลิกภาพ” ด้านการแต่ง
กายดี การมีมารยาทที่ดี และงดงาม การพู ด และการ ใช้ภาษาที่ดี
เหมาะสม และถูกต้อง มีศาสตร์-ศิลป์ และเทคนิคที่สามารถจูงใจผูฟ้ งั
หรือผู ร้ บั สารให้สนใจ ติดตามสดับตรับฟังเนื้อหา และเรื่องราว และ
อรรถสาระโดยตลอด ซึ่งในทางวิชาการมีแนวคิด แนวความเชื่อใน ทาง
จิตวิทยาว่ า “บุ คลิกภาพที่ดี” อันเป็ นสิ่งที่สามารถพัฒนาอย่ างเป็ น
กระบวนการ และขัน้ ตอนจนบรรลุผลได้
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การพัฒนาบุคลิกภาพนักนิเทศศาสตร์เพื่อความเป็ นผูน้ าํ จึง
มีความสําคัญต่อสถาบัน องค์กร ในการที่ผูน้ าํ และเป็ นฟันเฟื อง
สําคัญ ที่จ ะผลัก ดัน ให้ก ารดําเนิ น งาน และการพัฒ นาองค์ก ร
ประสบความสําเร็จ
บุคลิกภาพผูน้ าํ ของบุคคลไม่ใช่ส่งิ หรือลักษณะที่เกิดขึ้นมา
พร้อ มกับ การเกิ ด ของทารก เด็ ก และผู ใ้ หญ่ ห รื อ บุ ค คลเสีย
ทัง้ หมดเลยทีเดียว หากแต่ในความเป็ นจริงเป็ นสิง่ ที่ค่อย ๆ มีการ
พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็ นกระบวนการ โดยมีสาเหตุ และปัจจัยหรือ
ตัวแปรสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาบุคลิกภาพผู น้ ําของ
บุคคลก็คือ
1. ศักยภาพทีม่ มี าแต่กาํ เนิด (Inform Potentiality)
2. สภาพสิง่ แวดล้อม และการเรียนรู ้
บรรทัด ฐานทางวัฒ นธรรมอัน เป็ นผลต่ อ พัฒ นาการ
บุ ค ลิก ภาพของบุ ค คลได้แ ก่ วัฒ นธรรมเกิ ด จาก แนวทางการ
ตอบสนองของพฤติกรรมการเรียนรูข้ องบุคคล, วัฒนธรรมเกิด
จากค่านิยมทีไ่ ด้รบั การอบรม สัง่ สอนเสมอของบุคคล, วัฒนธรรม
เกิดจากปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรมเกิดจากการตอบสนอง
ความ พึงพอใจ และวัฒนธรรมเกิดจากกระบวนการปรับตัวอยู่
เสมอของผูน้ าํ บุคคล
นัก จิ ต วิท ยาอธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะของบุ ค ลิ ก ภาพอัน พึ ง
ประสงค์ไว้เป็ น 4 ประการ ได้แก่
1. คนทีม่ สี จั จการแห่งตน
2. คนทีเ่ จริญด้วยวุฒภิ าวะ
3. คนทีเ่ พียบพร้อม
4. คนที่มีบุ ค ลิก ภาพที่พ อดี บุ ค ลิก ภาพที่ดีห รือ พึ ง
ประสงค์ของบุคคล (Good Characteristic) มี 20 ลักษณะ คือ
4.1 มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ มีเสน่ห ์ มีบารมี (Charisma)
4.2 มีบุคลิกลักษณะดี และมีมารยาทงาม
4.3 มีสติ ปญ
ั ญาเฉลียวฉลาด (1.Q.) และความ
มันคงทางอารมณ์
่
(E.Q.)
4.4 มีสมาธิ และมีความเชื่อมันในตนเอง
่
4.5 มี ค วามวิริ ย ะ อุ ต สาหะ กล้า เผชิ ญ ปัญ หา
ยาก ๆ ด้วยความอดทน อดกลัน้ เพือ่ ความสําเร็จ
4.6 มีระเบียบวินยั มันคง
่ และตรงต่อเวลา
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4.7 มีศาสนา ปรัชญา หรือลัทธิความเชื่อเป็ นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ
4.8 มีจิตใจเสียสละ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณาแก่
เพือ่ นมนุษย์ และสัตว์
4.9 มีค วามรู ้ ทัก ษะ ความสามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่าบุคคลสังคม และ วิทยาการความรู ้
4.10 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงทัง้ กาย และ
จิตใจ
4.11 มีการแต่งกายที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพ ฐานะ
และกาลนิยม
4.12 มีจติ ใจกล้าหาญ
4.13 มีสุนทรียศาสตร์ในจิตใจ สุขมุ รอบคอบเป็ นนิสยั
4.14 มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
4.15 มีอารมณ์ขนั และมองโลกในแง่ดี
4.16 มีความรูจ้ กั พอ และรูจ้ กั ตนเอง
4.17 มีความใฝ่ ในความดี
4.18 มีความยุติธรรม และมีนาํ้ ใจเป็ นนักกีฬา
4.19 มีความสํารวมในพฤติกรรมทางเพศ
4.20 มี ท ัศ นคติ ศรัท ธา และยอมรับ บุ ค คลที่ มี
บุคลิกภาพที่ดีตามปทัสฐานสากล (International Norms) แนว
ทางการปรับปรุง และสร้างเสริมบุคลิกภาพ แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ
4.20.1 การสร้างบุคลิกภาพตามความต้องการของ
สังคม
4.20.2 การสร้างบุคลิกภาพส่วนบุคคล
4.20.3 การสร้างบุคลิกภาพ และลักษณะนิสยั ผูน้ ํา
ทางด้านนิเทศศาสตร์ทส่ี มบูรณ์
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