หลักสูตารการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร
สู่ความเป็นเลิศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

“บุคลิกแท้ จริงสาคัญมากแค่ ไหน?”
“บุคลิกภาพที่ดีมีชยั ไปกว่าครึ่ ง” หาได้เป็ นคากล่าวที่เกินจริ งไม่ การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในความสาเร็ จของบุคคลเกือบทุกอาชีพ บุคลิกภาพเป็ นคาที่ยอมรับ และใช้
กันทัว่ ไป ความหมายของบุคลิกภาพที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั นี้ใช้กนั ในหลายความหมาย เป็ นต้นว่า
บุคลิกภาพในความหมายของรู ปร่ างหน้าตา ความหมาย ของการพัฒนาตนเอง หรื อความหมายของ
ลักษณะนิสยั อันได้แก่ ลักษณะร่ าเริ ง ลักษณะก้าวร้าว เป็ นต้น
เมื่อนักจิตวิทยาพูดถึงคาว่า “บุคลิกภาพ” จะหมายถึง ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาตัว
ของบุคคลนั้น อันหมายถึงลักษณะที่ต่างกันของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเป็ น
เอกลักษณ์ประจาตัวของบุคคลนั้น ๆ ฉะนั้น การที่จะอธิบายถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จึงหมาย
รวมไปถึงความสามารถ หมายถึง อารมณ์ และหมายถึง ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ทาให้บุคคลเป็ นอยู่
ในลักษณะที่เราพบเห็นปัจจุบนั

ความสาคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการงาน ผูท้ ี่มี
บุคลิกภาพที่ดีเป็ นที่ชื่นชอบของคนโดยทัว่ ไป ส่งผลให้ประสบความสาเร็ จในด้านต่างๆ ของชีวิต
อีกทั้งได้รับความร่ วมมือจากบุคคลอื่นได้มากขึ้น และเมื่อมีสมั พันธภาพที่ดีกบั บุคคลดีก่อให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพให้ดียงิ่ ขึ้นเรื่ อยๆ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มักจะ
ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข เพราะมีความ
เชื่อมัน่ มีโอกาสมากกว่า ตลอดจนรู้วิธีที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนเหล่านั้นได้ ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน เพราะคนที่มีบุคลิกภาพดีจะได้เปรี ยบคนอื่นๆ เสมอ เพราะการมี
บุคลิกภาพดีจะทาให้ได้รับความเชื่อมัน่ ศรัทธาจากผูพ้ บเห็นและคนที่มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ดังนั้น
การทางานหรื อประกอบกิจกรรมต่างๆ ย่อมได้รับความร่ วมมือจากคนส่วนใหญ่มากกว่าคนที่มี
บุคลิกภาพไม่ดี สามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของบุคลิกภาพและลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล
นักทฤษฎีได้กล่าวถึงที่มาของบุคลิกภาพของบุคคลไว้ดงั นี้
อีริค เอช, อีริคสัน, ชาวอเมริกนั เชื้อสายเยอรมัน, 1902-1994
บุคลิกภาพ เป็ นผลจากการพัฒนาการของชีวิตทั้งหมด 8 ช่วงวัยตั้งแต่วยั ทารกจน
ถึงวัยชรา โดยบุคคลจะมีขอ้ ขัดแย้งประจาวัย และหาทางแก้ไขไปใน แต่ละช่วงวัย วิธีแก้ขอ้ ขัดแย้ง
ของแต่ละคนจะกาหนดบุคลิกภาพของคนคนนั้น ตัวอย่างเช่น ข้อขัดแย้ง ประจาวันของวัยรุ่ นคือ
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“ฉันคือใคร” (วิกฤตการณ์เอกลักษณ์หรื อการแสวงหาตนเอง ถ้าแก้ขอ้ ขัดแย้งนี้ได้ จะทาให้เขา
ค้นพบ เอกลักษณ์ของตัวเอง)
บี. เอฟ. สกินเนอร์ , ชาวอเมริกนั , 1904-1990
บุคลิกภาพเป็ นผลของพลังงานภายนอกที่สามารถประเมินได้ ดังนั้น วิธีการที่เรา
คิดและกระทา จึงเปลี่ยนแปลงไป ตามสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุม ในหนังสือชื่อ Walden Two สกิน
เนอร์ฝันถึงดินแดนในอุดมคติ ที่ซ่ ึง บุคลิกภาพ ได้รับการหล่อหลอมมาจาก การส่งเสริ มพฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาอย่างเป็ นระบบ

องค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคล
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบขึ ้นด้ วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้

1.ด้านกายภาพ หมายถึง รู ปร่ างหน้าตา ทรวดทรง ท่าทาง การแต่งกาย การเดิน เป็ นต้น
บุคลิกภาพด้านกายภาพ นี้เป็ นสิ่งที่ผอู้ ื่นมองเห็นได้
2.ด้านวาจา หมายถึง การใช้ถอ้ ยคา น้ าเสียง ซึ่งผูอ้ ื่นจะรับรู้ได้โดยการฟัง ลักษณะต่าง ๆ
สะท้อน บุคลิกภาพด้านนี้เช่น การพูดไม่เข้าหูคน การพูดจากระโชกโฮกฮาก การพูดจาน่าฟัง เป็ น
ต้น บุคลิกภาพทางวาจาที่ดียอ่ มหมายถึงการพูดจาด้วยน้ าเสียงนุ่มนวล น่าฟังเป็ นมิตร และได้สาระ
3.ด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา ไหวพริ บ ความสามารถที่จะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น ได้อย่างเหมาะสม คิดเป็ น รู้จกั คิด คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แสดงออกหรื อ
สนองตอบผูอ้ ื่นได้อย่าง “ทันกัน” และ “ทันกาล”
4.ด้านอารมณ์ หมายถึง การมีอารมณ์ดี คงเส้นคงวา ไม่ว่วู าม เอาแต่อารมณ์ ฉุนเฉียวโกรธ
ง่าย หรื อบางคนมีอารมณ์ร่าเริ ง มากกว่าอารมณ์อื่น หรื อบางคน เครี ยด เศร้า ขุ่นมัว หม่นหมองอยู่
เสมอ
5.ด้านความสนใจและเจตคติ ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปบางคนไม่สนใจการเมือง ซึ่ง
บางคนมีความสนใจ หลากหลายไม่สนใจเพียง เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว
6.ด้านการปรับตัว มีผลต่อลักษณะของบุคลิกภาพ ถ้าใช้แบบที่ดีมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
สังคม ยอมรับ จะอยูใ่ นสังคม ได้อย่างมีความสุข ตรงกันข้ามถ้าปรับตัวไม่ดีวางตัวในสังคมไม่
เหมาะสม ย่อมมี ผลเสียต่อบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ ไปด้วย
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ประเภทของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพของบุคคลโดยทัว่ ๆ ไป แบ่งเป็ น 2 ประเภท
1 บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่เห็นได้ชดั เจนจากภายนอกของแต่ละคน สามารถที่จะ
ปรับปรุ งแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน แบ่งได้เป็ น 4 หมวด คือ
1. รู ปร่ างหน้าตา
2. การแต่งกาย
3. กิริยาท่าทาง
4. การพูด
2 บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยูภ่ ายในจิตใจ หรื ออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัส
ไม่ได้ แก้ไขได้ยาก เช่น
1. ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. ความรับผิดชอบ

ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
บุคลิกภาพที่ดี มักจะเป็ นคนที่มีพ้นื ฐานด้านสุขภาพจิตดี ทาให้มีการปรับตัวที่ดี และส่งผลถึง
การมีบุคลิกภาพที่ดีดว้ ย ผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมี คุณลักษณะและความสามารถทางจิตที่สาคัญ 6
ประการ ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริ งอย่างถูกต้อง
2. การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
3. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ความสามารถในการทางานที่อานวยคุณประโยชน์
5. ความรักและการต้องการ
6. ความสามารถในการพัฒนาตน

การเสริมบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
การเสริ มบุคลิกภาพและลักษณะนิสยั หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
บุคลิกภาพ และลักษณะนิสยั ที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็ นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ของสังคม การเสริ ม
บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั นั้นเป็ นเรื่ องที่ทาขึ้น ภายหลังจากที่บุคคลได้สร้างบุคลิกภาพและ
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ลักษณะนิสยั มาแล้ว การจะเสริ มบุคลิกภาพให้ได้ผลดีน้ นั ควรจะทาเสียแต่ในวัยต้นๆ ของชีวติ คือ
ก่อนที่บุคลิกภาพจะฝังรากลึกจนกระทัง่ ยากต่อการปรับปรุ ง
การที่บุคคลจะมีบุคลิกภาพที่ดีตอ้ งมีการปรับและพัฒนา โดยเริ่ มต้นจาก
1. สารวจตนเอง โดยอยูห่ น้ากระจกแล้วสังเกตบุคลิกภาพที่ประกอบกันขึ้นมาจากหลายๆ
สิ่งหลายๆอย่างซึ่งรวมเป็ นหมวดหมู่แล้วก็จะมีอยู่ 5 หัวข้อต่อไปนี้
1.1 ร่ างกาย หมายถึงรู ปลักษณ์ภายนอกของคุณที่ปรากฏต่อผูอ้ ื่น รวมตั้งแต่รูปร่ าง
หน้าตา การแต่งกาย ทรงผม กระทัง่ การดูแลรักษาความสะอาด และน้ าเสียงหรื อถ้อยวาจาที่ออกมา
จากปาก
1.2 สติปัญญา ก็คือความสามารถในการรับรู้ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ
ด้วยเหตุและผล ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริ งต่างๆ
1.3 อารมณ์ เป็ นปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองต่อเรื่ องราวที่มากระทบตาม
ธรรมชาติมนุษย์ เช่น อารมณ์ขนั อารมณ์เศร้าโศกเสียใจ อารมณ์หดหู่เบื่อหน่าย และอีกหลาย
อารมณ์ ซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นเฉพาะในการรับรู้ของแต่ละคนเอง หรื อบางครั้งก็อาจปรากฏตัวออกมา
ให้เป็ นที่รู้เห็นของบุคคลอื่นได้เหมือนกัน
1.4 นิสยั คือพื้นฐานพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจาก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการสะสมข้อมูลรวมทั้งการกระทาตามความเคยชินและข้อมูลที่ได้รับรู้มาจากแหล่ง
ต่างๆประกอบกัน
1.5 สังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมในทุกด้านของชีวติ ทั้งที่เป็ นบุคคลและเป็ น
ปรากฏการณ์ต่างๆนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนั
2. จดลงสมุดบันทึก ว่ามีอะไรบ้างในตัวเองที่รู้สึกไม่พอใจและรู้สึกชื่นชม พิจารณาดูว่าสิ่ง
ใดที่เราไม่พอใจและอยากปรับเปลี่ยน
3. ถามคนรอบข้าง ถามว่าพวกเขาอยากให้เราปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การเปิ ดใจรับ
ฟังเสียงของคนรอบข้าง เหมือนเราได้กระจกส่องชั้นดีทีเดียวมาช่วยส่องอีกทาง เพราะถึงที่สุดแล้ว
คนที่จะตัดสินว่าเราน่าคบค้าสมาคม น่าส่งเสริ มสนับสนุน หรื อน่าเบื่อหน่ายก็คือคนรอบข้างของเรา
4. ขอคาแนะนาจากคนที่มคี วามรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ หรื อผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่ดีว่าควร
ทาอย่างไร หรื อมีเคล็ดลับพิเศษของแต่ละคนหรื อไม่ และพึงรับฟังคาแนะนาด้วยท่าทีที่แจ่มใส ฟัง
ด้วยหัวใจมิใช่ฟังด้วยหู
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5. หาหนังสือมาอ่าน ซึ่งเป็ นหนังสือที่แนะนาวิธีสารวจตรวจตราตนเอง มารยาทที่พึง
ปฏิบตั ิ
6. หาใครสักคนช่วยฝึ กฝน หรื อจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ซึ่งจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาอันสั้น
ดังนั้น การที่บุคคลจะมีบุคลิกภาพที่ดีน้ นั ไม่ใช่การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอกด้วย
การแต่งกายหรื อพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้น หากจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งหรื อพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายในเสียก่อน จึงจะทาให้การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสาเร็ จได้

การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน
ในบรรดาผูค้ นที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นทั้งหลาย ไม่ใช่เป็ นเพียงคนที่วางตัวดี แต่งตัวดี กิริยา
วาจาดี วางตัวเหมาะกับกาลเทศะและบุคคลแต่เพียงเท่านั้น หากมองกันลงไปลึกๆแล้ว เชื่อไหมว่า
บุคลิกภาพที่ดีของบุคคลเหล่านั้นเริ่ มต้นขึ้นจากภายในทั้งสิ้น ภายในก็คือในใจ ในความคิด ที่มตี ่อ
ตนเอง ต่อโลกและสังคมนัน่ เอง และเมื่อเริ่ มต้นดีภายในดีแล้วบุคลิกภาพดีๆก็จะสะท้อนออกมาจน
เป็ นที่ปรากฏต่อสายตาของประชาชนทัว่ ไปเองในที่สุด เรื่ องนี้เป็ นความจริ ง ใครจะลองฝึ กดูก็ไม่
น่าจะเสียหายอะไร กลับจะช่วยให้ค่อยๆมีบุคลิกที่ดียงิ่ ขึ้นด้วยซ้ าไป
สาระสาคัญของบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ที่ตอ้ งพัฒนามี 11 หัวข้อ คือ
1. การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
2. ความกระตือรื อร้น
3. ความรอบรู้
4. ความคิดริ เริ่ ม
5. ความจริ งใจ
6. การรู้กาลเทศะ
7. ปฏิภาณไหวพริ บ
8. ความรับผิดชอบ
9. ความจา
10. การมีอารมณ์ขนั
11.ความมีคุณธรรม
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การฝึ กพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เริ่มจาก
1. ทัศนคติ คือจุดเริ่ มต้น ทัศนคติที่ดี คือ จุดเริ่ มต้นของบุคลิกง่ายๆ เพียงแต่มองทุกสิ่งใน
ด้านที่ดี ก็จะทาให้มีความสุข แล้วความสุขก็จะเปล่งประกายออกมาภายนอก หรื อการมองทุกคนใน
แง่ดี พยายามเข้าใจว่าเขามีเหตุผลในการกระทาของเขา ก็จะทาให้เราไม่โกรธใครง่ายๆ มองโลก
สวยงาม ทาให้เรามีจิตใจรื่ นรมย์ แล้วยิง่ หมัน่ มีจิตใจเอื้ออาทรต่อผูค้ นเพิ่มขึ้นไปอีก ใครๆก็จะชื่นชม
ได้โดยไม่ยากสบายใจแจ่มใสเสมอ ดังนั้นจึงควรหมัน่ ทาใจให้ผอ่ งแผ้วแจ่มใส และสบายใจอยูเ่ สมอ
ในทุกสถานการณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏออกมา ทาให้เราเป็ นคนร่ าเริ ง กุก๊ กิ๊กน่ารัก สนุกสนานและ
มีอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ น่ารักอย่างนี้แล้วใครที่ไหนจะไม่ชื่นชม
2. สร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง คือ มัน่ ใจในตนเอง ควรหมายถึงการมีศรัทธาในตนเอง
เชื่อมัน่ เชื่อถือในคุณค่า ความสามารถ รู ปลักษณ์ บุคลิกลักษณะ ตลอดจนความรู้และหัวจิตหัวใจ
ของตนเอง ทาให้ไม่มีความประหม่า มีความกล้า วินิจฉัยปัญหาได้ดว้ ยตนเอง ตัดสินใจได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้พอประมาณว่า ถ้าลงมือกระทาไปแล้วจะได้รับผลอย่างไร
ความแน่ใจในอันที่จะเดิน จะลุกจะนัง่ จะทา จะพูด จะคิด หรื อแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความสุขสิ่งที่จะช่วยให้แต่ละคนมีความมัน่ ใจในตนเองมีความรู้สึกมัน่ คง
3. พยายามวิเคราะห์ประเมินตนเองอย่างแท้จริ ง คือ พิจารณาว่าตนมีความสามารถใด และ
ขาดความสามารถทางใด แล้วใช้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ได้ประโยชน์มากที่สุด พยายามเปลี่ยนสิ่งที่
พอจะเปลี่ยนได้ สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็อย่านามาคานึงถึงจนกลายเป็ นความวิตกกังวล
4. ทาใจให้พร้อมในการเผชิญความจริ ง โดยคิดว่าในโลกนี้มีข้ ึน มีลง มีท้งั สิ่งดีและไม่ดี มี
ทั้งคนดีมากและคนดีนอ้ ย เราก็เหมือนคนอื่นๆ คือ ประสบทั้งสิ่งดีและไม่ดีในชีวิต เราอาจพบ
หัวหน้าห้อง เพื่อนร่ วมห้อง รุ่ นพี่ และลูกน้องบางคนที่ดีมาก แต่บางคนก็ทาให้เรายุง่ ยากใจในการ
ทางานร่ วมด้วย คนบางคนเป็ นคนดีตามที่เราต้องการ แต่บางคนถึงกับทาให้เราล้มหมอนนอนเสื่อ
ส่วนชีวิตของเรานั้น บางตอนก็ดรู าบรื่ นมัน่ คง บางตอนก็ทาท่าจะไปไม่ไหว คนที่มีความเป็ นผูใ้ หญ่
คือ คนซึ่งไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ยงั พร้อมอยูเ่ สมอที่จะปรับปรุ งชีวติ ของตนเองให้ดีข้ นึ ไม่
หวัน่ ไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปตามกฎธรรมชาติจนเกินกว่าเหตุ
5. ฝึ กตนให้มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ใด
คือ มีอารมณ์มนั่ คง ไม่ปล่อยตนเป็ นทาสของอารมณ์ตามธรรมชาติไปเสียหมด โดยธรรมชาติของ
ชีวิตนั้น บางคนก็ร่าเริ งมีความสุข บางครั้งก็เศร้าหมองหดหู่ บางครั้งก็โกรธเกลียดไม่ชอบใจ แต่ก็
ต้องทาใจว่าชีวิตใครๆ ก็เป็ นอย่างนี้ “ชัว่ เจ็ดที ดีเจ็ดหน” การมีดีบา้ งชัว่ บ้างก็ทาให้ชีวิตมีรสชาติ
ดังนั้นเมื่อมีความสุขก็ อย่าปล่อยให้ความปิ ติยนิ ดีมากจนทาให้เราร่ าเริ ง จนผิดกาลเทศะ หรื อเมื่อ
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เศร้าหมองหดหู่ใจ ก็อย่าปล่อยตนจมอยูก่ บั ความเศร้าโศกจนทาอะไรไม่ได้หรื อขาดสมาธิในการ
ทางาน การยิม้ สูเ้ ข้าไว้กน็ ่าจะเป็ นทางออกที่ดีและอย่าคิดสั้น ควรให้โอกาสแก่ตนเองในการเผชิญ
กับปัญหา ไม่ควรคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อหนีความล้มเหลว
6. ฝึ กตนให้ทางานโดยมีการวางแผนและเป้ าหมาย คือ ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็ นไปตามลมเพ
ลมพัด เมื่อจะทางานก็ควรจะถามตัวเองว่า ทาเพื่อใคร ทาอะไร ทาเมื่อใด และทาอย่างไร มีการ
เตรี ยมการล่วงหน้า กาหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าวิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้กา้ วหน้าอย่างมี
จังหวะ และทาให้ชีวิตในแต่ละวันมีความหมายสาหรับตน
7. รู้จกั บังคับใจตนเอง คือ ทาตนให้มีความสามารถในการ “รอ” สิ่งที่ตอ้ งการได้ ผูใ้ ดก็ตาม
ถ้าไม่สามารถรอสิ่งที่ตอ้ งการได้ นับว่ายังไม่เป็ นผูใ้ หญ่ ทั้งยังมีผลทาให้บุคลิกภาพด้านอื่นๆ พลอย
เสียไปด้วย และแสดงว่ายังไม่พร้อมสาหรับการมีบุคลิกภาพที่ดี ความสามารถในการรอคอย ยังช่วย
ให้มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น และแก้ปัญหาทางอารมณ์ได้มาก เช่น สามารถรอคอยผูท้ ี่ผดิ นัดได้
8. พยายามปรับชีวิตให้เข้ากับสังคม คือ ทาตนให้มีความสุขในทุกสภาพของสิ่งแวดล้อม
เราอาจเป็ นคนชอบสันโดษ แต่ถา้ เขามีงานรื่ นเริ ง ไม่วา่ จะในระหว่างเพื่อน ระหว่างรุ่ นพี่ กับรุ่ นน้อง
เราก็ตอ้ งแสดงความพอใจที่จะร่ วมด้วยได้ เป็ นต้น หรื อเราอาจมีวิธีทางานที่ต่างไปจากคนอื่น แต่เรา
ก็ตอ้ งสามารถผ่อนปรนได้บา้ งโดยไม่กระทบกระเทือนถึงอิสระในความคิดอ่านของผูอ้ ื่น
9. ฝึ กความอดทนและอดกลั้นให้กบั ตนเอง คือ อดทนต่อความคิดของผูอ้ ื่นที่ขดั แย้งกับตน
อดทนกับพฤติกรรมของคนบางคน อดทนกับการถูกมองข้ามในสิ่งที่ไม่อยากให้เขามองข้าม
ยอมรับฟังคาวิจารณ์จากคนอื่นโดยพยายามคิดว่าคาวิจารณ์ต่างๆ เหล่านั้นจะทาให้ตนได้ปรับปรุ ง
เรื่ องที่ไม่พอใจบางเรื่ องควรพยายามลืม เมื่อไม่ชอบใจใคร ไม่ควรใช้วิธีพร่ าบ่น เนื่องจากอาจสร้าง
ความราคาญให้ผอู้ ื่น และพลอยทาให้ผอู้ ื่นมีปัญหาทางอารมณ์ไปด้วย
10. มีความสามารถในการรับและแก้ไขสิ่งที่ไม่ชอบ คือไม่ควรหัวเสียหรื อพร่ าพรรณนาใน
โชคชะตาของตนเองให้ผอู้ ื่นรับฟังไม่หยุดหย่อน เพราะไม่ว่าจะทาอะไร มีอาชีพอย่างไร อยูใ่ น
ตาแหน่งใด หรื อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครก็จะต้องมีสิ่งไม่ชอบรวมอยูด่ ว้ ยทั้งสิ้น
11. ใช้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ดังตัวอย่างในชีวิตประจาวันที่มกั
พบว่ามีคนมากมายที่มีทกั ษะทางานเก่งแต่เก็บความรู้ความสามารถเหล่านั้นใส่ลิ้นชักไว้ แล้วทางาน
เท่าที่ได้รับคาสัง่ ให้ทา ทางานเพียงเพื่อแลกกับผลตอบแทนให้พออยูไ่ ด้ การดาเนินงานดังกล่าวนี้
มักไม่นาพาไปสู่ความก้าวหน้าหรื อความสาเร็ จในชีวิต
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12. สร้างความรู้สึกพอใจที่จะได้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ เพราะกฎและระเบียบ
ทาให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างปกติสุขถ้าหากทุกคนเคารพในกฎและระเบียบนั้น กฎเกณฑ์ใดในองค์การ
ที่เรารู้สึกว่ามันเป็ นไปได้ในแง่ของการปฏิบตั ิ ผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่แล้วควรสามารถที่จะเสนอ
ข้อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงได้โดยสันติวิธี โดยอ่อนน้อมถ่อมตน และโดยเลือกจังหวะเวลาที่
เหมาะสมในการนาเสนอข้อคิดเห็นวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ส่งผลให้ทางาน
ร่ วมกันได้โดยราบรื่ น
13. ฝึ กมองทุกปัญหาให้เป็ นเรื่ องเล็ก ข้อนี้อาจยากสาหรับบางคน แต่ความจริ งที่จะช่วยให้
ทาใจได้ก็คือ ไม่ว่าเรื่ องเลวร้ายอะไรที่มนั ได้เกิดขึ้นในชีวติ มันได้เกิดขึ้นแล้ว และถ้ายังหาทางแก้ไข
ไม่ได้ มันก็ยงั คงอยู่ มันไม่มีทางไปไหนพ้นจากชีวิตได้ในเวลานี้เลย เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะต้อง
เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยงั จัดการไม่ได้ก็คือ มองมันให้เป็ นเรื่ องเล็กที่สุด ไม่ปล่อยให้มนั มาทาอะไร
ให้กระทบกระเทือนชีวิตส่วนอื่นๆ เพราะมันเป็ นเรื่ องเล็กๆเท่านั้นเอง ต้องหมัน่ ทาใจว่าอะไรที่มนั
จะเกิด มันก็ตอ้ งเกิด ทุกคนในโลกต่างก็มีเวลาต้องพบเจอกันทั้งนั้น ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอก
เพราะฉะนั้นวางมันลง ดาเนินชีวิตต่อไปอย่างสง่างาม บุคลิกภาพที่ดีประการหนึ่งก็คือ การที่ไม่เป็ น
คนตีโพยตีพายโวยวายเวลามีปัญหา
14. ควบคุมตนให้คิดถึงผูอ้ ื่นมากกว่าคิดถึงตนเอง เพราะเราทาดีคนอื่นก็ทาดี นี่คือแนวคิด
แบบ ที่เรี ยกว่า I am OK, He or she OK ..นัน่ คือมองตนเองด้วยการยอมรับ เข้าใจเหตุผลบนการ
กระทาของตนเองอย่างถูกต้อง และก็ตอ้ งคิดเหมือนกันกับคนอื่นด้วย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็ นคน
ประเภทที่คิดว่าตัวเองดีอยูค่ นเดียว คนอื่นแย่หมด...อย่างนี้ใครๆก็ไม่อยากรัก การเข้าใจตนเองและ
เข้าใจผูอ้ ื่นเหมือนกับที่เราเข้าใจตัวเอง อาจฟังเป็ นเรื่ องยากสาหรับบางคน แต่ถา้ มีโอกาสได้เห็นว่า
กิริยาอาการของเรา เวลาที่มองการกระทาของคนอื่น ว่าไม่ดีน้ นั ไม่สวยงามน่ารักเอาเสียเลย ข้อนี้
อาจช่วยให้สามารถฝึ กนึกอย่างที่แนะนาได้ง่ายขึ้น คือ มองหาจุดอ่อนของตนเองแล้วปรับเปลี่ยน
15. การคอยสารวจจุดอ่อนภายในตัวเองอยูเ่ สมอ ควรพยายามปรับไปในทางที่ดีให้ได้ เช่น
บางครั้งบางทีเราเกิดความริ ษยาคนอื่นขึ้นมาในใจ พอรู้สึกปุ๊ บก็เปลี่ยนให้เป็ นการชื่นชมยินดีกบั เขา
แทน มันจะช่วยให้สภาพจิตใจสดใสไม่ข่นุ มัว แสนจะดี... นอกจากนั้นก็มองส่วนอื่นในใจต่อไป
เชื่อสิว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาปรับปรุ งตนเองได้ไม่มีสิ้นสุด หมัน่ ทาไปเรื่ อยๆแล้วจะมีความสุข
โดยเฉพาะเวลาที่ใครๆรอบตัวออกปากชื่นชมให้ได้ยนิ
16. รู้จกั ให้กาลังใจ เวลาที่จะทาอะไรดีๆสักครั้ง แทนที่จะนัง่ รอให้ใครมาชื่นชมควรรู้จกั ที่
จะให้กาลังใจและความชมตัวเองก่อน มันจะเป็ นความรู้สึกที่ดีมากเลยทีเดียว เพราะมันเป็ นการ
แสดงออกว่าเรารู้จกั และเข้าใจตัวเองเกินกว่าที่จะต้องรอให้ใครมาใส่ใจ มันจะย้าความเชื่อมัน่ ใน
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ตัวเอง และชื่นชมในความดีของตัวเองได้โดยไม่ตอ้ งให้ใครมาร่ วมรับรู้ มันแสนจะสบายใจและมี
ความสุขทีเดียว พร้อมๆกัน แต่ก็ตอ้ งหมัน่ รู้สึกถึงความดีที่บุคคลรายรอบตัวคุณเขาทาด้วย แม้ใครจะ
ไม่เห็นแต่ถา้ เราเห็น อย่าลังเลที่จะแสดงความชื่นชมกับสิ่งดีๆที่เขาทา รับรองว่าจะได้รับคะแนน
นิยมจากคนรอบตัวมาโดยง่ายๆ

บุคลิกภาพที่สง่ างาม
คงเคยเห็ นกัน บ้างนะคะ...ว่ามีหลายๆคนที่เราได้พบเห็นในสังคมเขาไม่ใช่ค นสวยหล่อ
มากมาย แต่เขาหรื อเธอช่างเป็ นคนที่โดดเด่นเป็ นสง่าไม่ว่าจะอยูท่ ่ามกลางคนกลุ่มไหนๆ มองดูแล้ว
รู้สึกสบายตาสบายใจ หรื อถ้าได้สนทนาใกล้ชิดก็ยงิ่ พบเห็นความน่ารักท่าประทับใจมากยิ่งขึ้น แล้ว
เราก็มกั จะจ าเขาได้แม่น ไม่ว่าจะพบเห็ น ที่ ไหนๆ...นั่น แหละค่ ะ คื อตัว อย่างของคนที่ เรี ย กว่า มี
“บุคลิกภาพที่สง่ างาม”
การจะมีบุคลิกภาพที่สง่างามไม่ใช่คุณสมบัติที่จะมีติดตัวกันมาทุกคน แต่ก็ใช่ว่าจะฝึ กฝน
เพื่อให้เป็ นคุณสมบัติของตัวเราบ้างไม่ได้ การที่จะมีบุคลิกภาพสง่างามเป็ นที่ติดตาต้องใจสาหรับ
ใครๆในสังคมสามารถฝึ กฝนได้ เพีย งแต่ ต ้องอาศัยเวลาสาหรั บการปรั บเปลี่ยนความคิ ด และ
พฤติกรรมต่างๆของตนเอง ซึ่งก่อนจะถึงจุดนั้นควรเริ่ มต้นจากการทาความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของ
บุคลิกภาพที่เริ่ มต้นจากข้างในตัวตนของแต่ละบุคคลก่อน
บุคลิกภาพประกอบกันขึ้นมาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งรวมเป็ นหมวดหมู่แล้วก็จะมีอยู่
5 หัวข้อต่อไปนี้
1. ร่ างกาย
หมายถึงรู ปลักษณ์ภายนอกของคุณที่ปรากฏต่อผูอ้ ื่น รวมตั้งแต่รูปร่ างหน้าตา การแต่งกาย
ทรงผม กระทัง่ การดูแลรักษาความสะอาด และน้ าเสียงหรื อถ้อยวาจาที่ออกมาจากปากค่ะ
2. สติปัญญา
ก็คื อความสามารถในการรั บรู้ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ ต่ า งๆด้ว ยเหตุ และผล
ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริ งต่างๆ
3. อารมณ์
เป็ นปฏิกิริยาของจิตใจที่ตอบสนองต่อเรื่ องราวที่มากระทบตามธรรมชาติมนุษย์ เช่น
อารมณ์ขนั อารมณ์เศร้าโศกเสียใจ อารมณ์หดหู่เบื่อหน่าย และอีกหลายอารมณ์ ซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้น
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เฉพาะในการรับรู้ของแต่ละคนเอง หรื อบางครั้งก็อาจปรากฏตัวออกมาให้เป็ นที่รู้เห็นของบุคคลอื่น
ได้เหมือนกัน

4. นิสัย
คือพื้นฐานพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจาก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิ ยม ซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสม
ข้อมูลรวมทั้งการกระทาตามความเคยชินและข้อมูลที่ได้รับรู้มาจากแหล่งต่างๆประกอบกัน
5. สังคม
หมายถึง สิ่ ง แวดล้อมในทุ ก ด้า นของชี วิ ต ทั้งที่ เป็ นบุ ค คลและเป็ นปรากฏการณ์ ต่ า งๆ
นับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบนั
บุคลิกภาพของคนเราเกิดจากองค์ประกอบที่ว่ามาข้างต้นนั้นรวมกัน ซึ่งจะมีส่วนใดมาก
น้อยหรื อเด่นชัดออกมาก็แล้วแต่ละบุคคล เช่นบางคนก็จะเป็ นคนที่รูปร่ างหน้าตาดี สติปัญญาปาน
กลาง อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย แต่ก็มีอุปนิสยั สุภาพอ่อนโยน รักสงบ เกิดมาในครอบครัวที่
ใช้ชีวิตเรี ยบง่าย แต่เมื่อโตมาต้องอยู่ในสังคมใหญ่ที่วุ่นวายยุ่งเหยิง พอเอาทั้งหมดนี้ ร วมกันผลที่
ออกมาก็จะเป็ นบุคลิกภาพเฉพาะตัวของเขา
การที่จะสร้างบุคลิกภาพที่สง่างามให้กบั ตัวเองได้ก็ตอ้ งเริ่ มทาความเข้าใจในองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ประการที่ว่ามาของตนเองก่อน ดูไปทีละข้อค่ะมองให้เห็นตามความเป็ นจริ งนะคะ ห้ามมอง
แบบเข้าข้างตัวเอง ไม่ใช่ว่าเราผอมจนตาโบ๋ แล้วจะสรุ ปว่าเราเป็ นคนตาโตสวย อย่างนี้ เริ่ มผิดทาง
แล้วค่ ะ เพราะถ้ามองแบบนี้ คุณจะไม่สามารถปรั บบุคลิกภาพของตนเองได้เลย เพราะว่าไม่รู้จ ัก
ตนเองโดยแท้จริ งก็เลยหาไม่พบว่าจะมีอะไรต้องปรับต้องแก้ ขอให้มองตนเองตามสภาพที่เป็ นอยู่
แล้วยอมรับให้ได้ก่อนว่านี่คือตัวฉันเป็ นอย่างนี้อย่างนั้นก็ว่าไป
จากนั้นเราค่อยมาแยกแยะว่าสิ่ งใดเป็ นข้อจากัดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ อาทิ สี ผิว หรื อโครง
หน้าที่ตกทอดกันมาตามพันธุกรรม หรื อการที่เราเกิดและโตมาในสังคมของครอบครัวขนาดใหญ่ที่
วุ่นวายไปด้วยเรื่ องของพี่ป้าน้าอาเขยสะใภ้ไม่ได้หยุดหย่อน นั่นคือสิ่ งที่ตอ้ งเข้าใจและยอมรับมัน
อย่างตรงไปตรงมาค่ะ หรื อสิ่ งใดเป็ นสิ่ งที่ปรับเปลี่ยนได้ เช่น การเป็ นคนใจร้อนอารมณ์เสี ยง่าย
หรื อว่า สังคมทางานที่วุ่นวายกับการประจบประแจงผูใ้ หญ่มากกว่าที่จะไปวุ่นวายกับการทางาน สิ่ง
เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่เราปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีบุคลิกภาพที่สง่างาม ต้องอาศัย
การปรับเปลี่ยนตั้งแต่ ทัศนคติ กันก่อน
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ทัศนคติกับบุคลิกภาพที่สง่ างาม
การจะสร้ างบุ คลิก ภาพที่ สง่างามได้ คุ ณ ต้องมีทศั นคติที่ดี ต่อตัว เองก่ อนโดยยอมรั บว่า
ตนเองมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จากนั้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่สิ่งที่ดีข้ ึน อาจ
ลองคิดว่าถ้าคุณมีบุคลิกภาพที่สง่างามแล้วคุณจะได้รับการยอมรับและความนิ ยมชมชอบจากผูค้ น
ทั้งหลายที่คุณติดต่อด้วย ซึ่งมันสามารถช่วยให้คุณประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็ น
อย่างดี เป็ นต้น
จากนั้นคุ ณก็มานั่งนึ กว่าบุคลิกภาพที่สง่างามนั้น ต้องมีองค์ประกอบส่ วนใดอย่างไรบ้าง
โดยพิจารณาว่าบุคลิกภาพที่สงั คมส่วนใหญ่ยอมรับและชื่นชมนั้นเป็ นอย่างไร อาจเริ่ มจากสังเกตคน
ที่มีบุคลิกภาพโดดเด่นในสายตาของคุณ แล้วเอาคุณสมบัติของตัวคุณไปเทียบ จากนั้นก็ทารายการ
ความเหมือนและความต่างระหว่าง บุคลิกภาพปัจจุบันของคุณ กับ บุคลิกภาพที่สง่ างาม ออกมาเป็ น
ข้อๆ แล้วดูว่าสิ่งใดที่คุณจะต้องปรับ โดยยอมรับในข้อที่เปลี่ยนไม่ได้เช่นเรื่ องของร่ างกาย คุณอาจ
ไม่หล่อไม่สวย แต่คุณก็ยงั สามารถปรับการแต่งกาย ทรงผม หรื อการแต่งหน้า รวมทั้งกิริยาวาจาให้
ดูดียงิ่ ขึ้นได้ ในส่วนอื่นๆที่ปรับเปลี่ยนได้คุณก็ค่อยๆฝึ กฝนไป สิ่ งที่ไม่รู้ก็ตอ้ งขวนขวายหาความรู้
เช่น เรื่ องของการควบคุมอารมณ์ หรื อเรื่ องของมารยาทในกาลเทศะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นกาลังใจ
สาหรับการลงมือปรับบุคลิกภาพของคุณไปสู่ความสง่างาม ขอแนะนาว่าให้เริ่ มจากสิ่ งที่ทาได้ง่าย
ก่อน จากนั้นค่อยๆก้าวไปสู่เรื่ องที่ยากยิ่งขึ้น ข้อสาคัญคือคุณต้องมีทศั นคติที่ดีต่อตนเอง และต่ อ
ผูอ้ ื่น สิ่ งนี้ จ ะเป็ นแรงจูงใจและก าลังใจอย่างวิเศษทีเดียวสาหรั บคุณในกระบวนการปรับตัวเข้าสู่
“บุคลิกภาพที่สง่างาม”
...แล้ววันหนึ่งคุณก็จะเป็ นที่รักและชื่นชมของสังคมพร้อมเสียงชื่นชมในบุคลิกภาพอันสง่า
งามของคุณที่ค่อยพัฒนาขึ้นมาจากความเข้าใจและทัศนคติที่ดีจากข้างในของคุณที่มีต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่นซึ่งคุณจะภาคภูมิใจกับมันได้อย่างไม่รู้เบื่อเลย
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“มาดเท่ มาดมัน่ มัดใจกันด้ วยท่ วงท่ าสง่ างาม”
เรื่ องพื้นๆ เบสิกๆ ของการมีบุคลิกภาพดีน้ นั เริ่ มจากการเป็ นเจ้าของ”มาด” ที่ดี ท่วงท่าการ
วางตัวขณะเคลื่อนไหว เดิน ยืน นัง่ จะเพิ่มดีกรี รัศมีของคุณให้เรื องรองขึ้นได้อย่างไม่คิดฝัน
นอกจากจะทาให้คุณดูงามสง่าน่าชื่นชมแล้ว คุณยังจะไม่รู้สึกปวดเมื่อย แถมเสียงของคุณจะไพเราะ
เพราะพริ้ งยิง่ กว่าเดิมอีกด้วย เพราะกระบังลมทางานได้สะดวกยิง่ ขึ้น เรื่ องอย่างนี้ เรี ยนรู้และฝึ กฝน
กันได้ ถ้ารู้จกั วิธีค่ะ

7 ท่ วงท่ าอันตราย สัญญาณร้ ายของบุคลิกภาพ
ก่อนอื่น เริ่ มเป็ นตารวจ”การท่า” สารวจท่วงท่าของตัวเองดูว่าขณะที่คุณกาลังยืนอยู่
ว่ามีลกั ษณะเหล่านี้หรื อไม่
1. เวลายืน ศีรษะและหน้าท้องยืน่
2. ไหล่ห่อ ก้มงอไปข้างหน้า
3. ทรวงอกห่ อ หน้าอกโค้งงอเข้าไป หลังงอ
4. หน้าท้องยืน่
5. ก้นยืน่ ไปข้างหลัง
6. เข่าทั้งสองไม่ตึง งอ อยูไ่ ม่ถกู ที่ถกู ทาง
7. ปลายเท้าชี้ออกหรื อชี้เข้า
จัดระเบียบท่ วงท่ า
การวางแนวของร่ างกายให้ดูดี เริ่ มจากเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า ห่างกันเพียง 2-3 นิ้ว ทิ้ง
น้ าหนักตัวให้อยูต่ รงศูนย์กลาง เข่าหย่อนเล็กๆแต่ไม่งอ หน้าท้องต้องแขม่วไว้ ไหล่ตรง ยืดคอตรง
คางขนานกับพื้น ไม่เชิด ไม่ชิดอก
ท่ ายืนทีง่ ามสง่ า
เพียงแค่ยนื ลาตัวตรง ยืดอกให้สูงขึ้น ที่สาคัญหลังต้องตรง ยืดอกเล็กน้อย แล้วปล่อยยืดไหล่ไป
ด้านหลังอย่างผ่อนคลาย ไม่เกร็ งแข็ง ปล่อยแขนไว้ขา้ งลาตัวตามสบาย แขม่วพุง และเก็บก้น อย่า
ปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งยืน่ ออกมาข้างหน้าหรื อข้างหลัง
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ท่ าเดินที่สวยเสริมมาด
การเดินให้น่ามอง เริ่ มต้นอย่างมีสุขลักษณะ กระดูกสันหลังยืดตรง หัวเข่าและเท้ายืดตรง จะเดินให้
มาดดีจะต้องวางเท้าให้ขนานกัน ปลายเท้าแยกเฉียงเล็กน้อย เริ่ มการก้าวโดยเปิ ดเท้าขึ้น ให้ถ่าย
น้ าหนักไปที่สน้ เท้า แล้วก้าวตรงไปข้างหน้า เวลาก้าวไปส้นเท้าควรแตะพื้นเป็ นส่วนแรกก่อน
และก้าวอีกเท้าตามมา จะทาให้เดินได้อย่างนุ่มนวลเป็ นจังหวะ ขณะเดินต้องมองตรงไปข้างหน้าใน
ระดับสายตา ไม่เดินส่ายสะโพก โยกไหล่ ยืดหลังให้ตรงแล้วเก็บพุงเล็กน้อย
การเป็ นเจ้าของมาดเท่ มาดมัน่ ที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนาไม่ใช่เรื่ องยากเลย เพียงรู้จกั สังเกต
สารวจตัวเอง แล้วหมัน่ ฝึ กฝนปรับปรุ งท่วงท่าให้เข้าทาง ไม่ว่าคุณจะอยูใ่ นอาภรณ์ชุดใด คุณก็งาม
สง่า มีความมัน่ ใจเป็ นเครื่ องประดับ เผลอๆ อาจไม่ตอ้ งเสริ มแต่งให้อะไรมาก คุณก็ดดู ีได้ดว้ ยตัว
ของคุณเองจริ งๆค่ะ

ท่ วงท่ าอิริยาบถ: บุคลิกลักษณะที่สง่ างาม
เคยเดินสวนกับใครแล้วต้องหันกลับไปมองซ้ า หรื อเห็นใครสักคนเดินมา แล้วเราต้องหัน
ไปมองเป็ นตาเดียวกัน เพราะเขาช่างดูดี มีสง่า สะดุดตาเหลือเกิน หากไม่นบั เรื่ องหน้าตา เสื้อผ้า
เครื่ องแต่งกาย หรื อองค์ประกอบอื่นๆ เฉพาะแค่การเดินของเขาเราก็รู้สึกว่าน่ามองแล้ว จริ งไหมคะ
ในเวลาเดียวกัน บางคนหน้าตาดี๊ดี แต่แค่ลุกขึ้นเดินเท่านั้นแหละ...หมดกัน!
ก่อนจะเดินให้ดูดี ต้องเริ่ มจากยืนให้ดูดีก่อน
การยืน
ต้องยืนตัวตรง หลังตรง แต่ดูผอ่ นคลาย ไม่ตอ้ งเกร็ งแข็งเหมือนเหล่าทหารหาญ ก็แหม...
เราแค่เดินไปเดินมา ไม่ตอ้ งวันทยาหัตถ์ วันทยาวุธ หรื อสวนสนามเสียหน่อย เอาแบบสบายๆ ก็
แล้วกัน
การยืนตัวตรงนั้น นอกจากจะเป็ นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้
พบเห็นได้ดว้ ย เพราะหลังที่ต้งั ตรงแต่ดูผอ่ นคลายนั้น ช่วยให้การทรงตัวของเรามีสง่าราศี
เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและดูมนั่ คง
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โปรดยืนด้วยการตั้งตัวตรง ให้ส่วนสะโพก หน้าอก และศีรษะเป็ นเส้นตรงเดียวกันใน
แนวตั้ง โดยมีกระดูกสันหลังเป็ นแกนกลาง ในยามยืนตรง เท้าอาจชิดกันหรื อห่างแต่เพียงเล็กน้อย
ก็ได้ แต่อย่าเกร็ งขา อย่าถ่างขา หรื อพักเข่า หรื อปล่อยให้อกยืน่ สะโพกยืน่ จนดูล้าหน้าล้าหลัง หาก
เราตั้งหลังตรง ยืดอกขึ้น ไม่ห่อไหล่ หรื อพูดง่ายๆ ว่าอกผายไหล่ผ่งึ หน้าอกก็จะอยูใ่ นที่ที่พองาม
ตามธรรมชาติของเขาได้เอง ไม่จาเป็ นต้องภูมิใจเสนอ หรื อว่าห่อไหล่เพื่อไม่ให้ใครเห็น ปล่อย
สบายๆ ตามธรรมชาติดีที่สุด
นอกจากนี้ ควรสังเกตตัวเองว่า ในยามเผลอไผล เราแอบห่ อไหล่ หรื อหลังโก่งโดยไม่รู้ตวั
หรื อไม่ อาศัยเพื่อนให้ช่วยสังเกตก็ได้ค่ะ รับรองว่าเพื่อนไม่มีทางโกหก มีแต่จะใส่เราจนเละ จน
สมใจเขานัน่ แหละ นี่แหละค่ะ...เพื่อนแท้ๆ
เก็บหน้าท้องด้วยก็ดี วิธีการก็คือ แขม่วลงเล็กน้อย แต่ไม่ตอ้ งถึงกับเกร็ งแน่นจนหายใจหาย
คอไม่ถนัด ทางที่ดีดูแลรู ปร่ างให้กระชับ ออกกาลังกายหรื อเลือกท่ากายบริ หารที่ช่วยลดหน้าท้อง
มาปฏิบตั ิให้เป็ นกิจวัตรก็ได้ เสื้อผ้าก็อย่าเลือกชุดที่เน้นหน้าท้องให้มากนัก เท่านี้ก็อุ่นใจได้ หายใจ
เข้า-ออกสบายๆ ปล่อยวางร่ างกายให้ผอ่ นคลายเป็ นธรรมชาติ ท่ายืนที่สง่างามผึ่งผายเช่นนี้ มีเคล็ด
ลับง่ายๆ เพียงแค่จินตนาการว่าเราคือถัว่ งอกต้นหนึ่ง ที่กาลังจะพุ่งตรงขึ้นสูงไปรับแสงอาทิตย์
เหมือนๆ ศีรษะจะพุ่งแตะเพดานอยูต่ ลอดเวลา ตามองตรง จมูกยืน่ ตรงชนิดสูดอากาศเข้าออกได้
สบายๆ ริ มฝี ปากบนล่างประกบกันนิ่ง ไม่เม้มหรื อเหยียดเกร็ ง พร้อมที่จะแย้มยิม้ เพื่อทักทายใครต่อ
ใครเสมอ
กิริยาท่าทางบางอย่างจะทาให้ท่ายืนดูไม่สวย และไม่สง่า เช่น ยืดกอดอกห่อไหล่ ยืนเท้าเอว
ยืนจังก้า ยืนพักขาด้วยการงอเข่าแล้วเทน้ าหนักร่ างกายไว้บนขาข้างใดข้างหนึ่งจนตัวเอียง ยืนพิงเสา
หรื อการยืนเอามือล้วงกระเป๋ ากระโปรงหรื อกางเกงนั้น ก็ดไู ม่สุภาพในบางสถานการณ์ ทางที่ดี
ปล่อยแขนไว้ขา้ งตัวสบายๆ จะดีกว่า
หากยืนต่อหน้าผูใ้ หญ่ ให้ยนื ตรง ขาชิด ปลายเท่าห่ างกันเล็กน้อย มือทั้งสองข้างแนบลาตัว
หรื ออาจยืนตรง ค้อมส่วนบนเล็กน้อย มือประสานกันทางด้านหน้า
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บุคลิกภาพด้ วยการเลือกสรรการแต่ งกายเพือ่ สร้ างความประทับใจ
เสื้อผ้าเครื่องแต่ งกาย – สุ ภาพสตรี
สภาพสตรี ไม่จาเป็ นต้องสวยก็ดูดีได้ หากรู้จกั แต่งตัวให้เหมาะสมกับรู ปร่ าง ฐานะ วัย
และโอกาสที่

การเลือกซื้อเสื้อผ้า
ในการเลือกซื้อเสื้อผ้านั้น ควรพิจารณาสิ่งดังต่อไปนี้
•
แบบของเสื้อผ้า เสื้อผ้าแต่ละแบบไม่ได้เหมาะกับผูห้ ญิงทุกคน แต่ละคนต่างมีรูป
ร่ างและบุคลิกเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน คนหนึ่งแต่งสวย แต่อีกคนแต่งอาจจะแต่งไม่สวยก็ได้ ฉะนั้น
ควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับบุคลิกและรู ปร่ างของคุณ พยายามหาแบบที่เหมาะกับตัวเอง ที่แต่ง
แล้วทาให้ดูดีที่สุด และมีความมัน่ ใจให้ผอู้ ื่นได้พบเห็น ควรดูว่าคุณเหมาะกับเสื้อผ้าแบบคลาสสิค
แบบหวาน แบบง่ายๆคล่องตัว หรื อแบบแฟชัน่ ทันสมัย
•
สีของเสื้อผ้า ควรพิจารณาเลือกสีที่เหมาะกับสีผวิ ของคุณ และโอกาสที่จะสวมใส่
ชุดที่ใส่ไปทางานไม่ควรมีสีสนั ฉูดฉาด เสื้อผ้าสีเรี ยบหรื อสีพ้นื ๆจะใส่ได้นานกว่า คนผิวคล้าไม่
ควรใส่สีทึมเข้ม และสีสด เช่น สีเขียว สีแดง สีเหลืองซึ่งจะตัดกับสีผวิ เกินไป ควรเลือกสีที่ขบั ผิว
ให้นวลตา
•
ขนาดของเสื้อผ้า ขนาดของเสื้อผ้าแต่ละยีห่ อ้ อาจจะมีขนาดไม่เท่ากัน แม้ว่าจะเป็ น
เบอร์เดียวกันก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรลองให้แน่ใจว่า ขนาดพอดีกบั ตัวคุณ ไม่คบั หรื อหลวม
เกินไป
•
คุณภาพของเสื้อผ้า ควรพิจารณาดูว่าเนื้อผ้า และฝี มือในการตัดเย็บว่าประณี ต เรี ยบ
ดีหรื อไม่
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การเลือกเสื้อสู ทสาหรับผู้หญิงทางาน
ผูห้ ญิงทางานสมัยนี้ตอ้ งติดต่อพบปะกับผูค้ นมากมาย จาเป็ นต้องแต่งกายให้เป็ นทางการ
ควรมีสูทดีๆสักชุดสองชุดไว้ใส่ติดต่อประสานงาน ควรเลือกซื้อสูทที่มีแบบเรี ยบ ฝี มือการตัด
ประณี ต สูทที่ไม่เคยล้าสมัยเลยคือสูทแบบกระดุมแถวเดียว สูทที่มีที่เสริ มไหล่จะทาให้คุณดูผอม
กว่าความเป็ นจริ ง เพราะถ้าไหล่กว้างจะทาให้ดูเหมือนว่าเอวเล็กลง ผูท้ ี่มีสะโพกใหญ่มากควรเลือก
สูทที่มีความยาวคลุมสะโพกพอดี

กระโปรง
กระโปรงทรงดินสอและทรงเอง กระโปรงพลีส เป้ นสามแบบที่เป็ นทรงร่ วมได้ทุกยุคทุก
สมัย สาหรับ เดรส หรื อ ชุดติดกันที่มรี ู ปทรงตัวเอและทรงดินสอ แขนสั้นเหนือข้อศอก เป็ นชเด
กระโปรงที่ไม่เคยล้าสมัย เป็ นทรงที่คลาสสิค คุณควรมีติดตูไ้ ว้เสมอ ความยาวของกระโปรงควร
ยาวแค่หวั เข่า เหมาะกับผูห้ ญิงทุกรู ปร่ าง

กางเกง
•
ปัจจุบนั ผูห้ ญิงทางานสามารถใส่กางเกงไปทางานได้ กางเกงทางานควรมีสีเข้ม เทา
ดา ที่สามารถใส่กบั เสื้อสูทได้เกือบทุกสี
•
กางเกงสีเข้มและทรงหลวมๆเหมาะกับผูท้ ี่มีช่วงขาใหญ่เพราะสีเเข้มจะช่วยพรางตาได้
กางเกงทรงรัดรู ปไม่เหมาะกับผูท้ ี่มีตน้ ขาใหญ่ เพราะจะเน้นให้เห็นต้นขาหรื อน่องที่ใหญ่ให้ชดั เจน
ขึ้น
•
กางเกงสีอ่อน เช่นสีขาว ฟ้ า ครี ม ชมพู เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีน่องเล็ก ช่วงล่างเล็กไม่
สมส่วนกับช่วงบน เพราะสีอ่อนจะช่วยทาให้ส่วนขาดูสมส่วนกับช่วงบนของร่ างกาย
•

ความยาวของกางเกงควรปิ ดรองเท้าพอดี

•

กางเกงไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไป

•

ควรเลือกกางเกงที่เหมาะกับรู ปร่ าง เนื้อผ้าทิ้งตัว ตัดเย็บประณี ต

16

สี สันเสื้อผ้า
คุณควรเลือกสีสนั ของเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผวิ อาชีพ และโอกาสที่คุณจะสวมใส่ เช่น
•
สีดา: ไม่เพียงแต่เป็ นสีที่ใช้สาหรับเสื้ อผ้าที่ไปงานศพและการไว้ทุกข์แล้ว ยังเป็ นสีที่ทา
ให้เกิดภาพพจน์ของความสง่างาม เป็ นทางการและช่วยทาให้รูปร่ างดูดี กระฉับกระเฉง เช่น สูทสี
ดา ดูดี เท่ห์ และบ่งบอกถึงความเชื่อมัน่ เป็ นตัวของตัวเองเป็ นอย่างมาก
•
สีเนื้อ สีเทา สีครี ม: เสื้ อผ้าสีเหล่านี้หากตัดด้วยความประณี ตแล้ว จะช่วยให้ผสู้ วมใส่ดู
สง่างามมาก มีความเป็ นมืออาชีพมากทีเดียว
•
สีน้ าเงินเข้ม: ทาให้ผสู้ วมใส่ดูดี โดยเฉพาะผูท้ ี่มีผวิ ขาวหรื อผิวสีเข้ม เหมาะสาหรับนามา
ตัดเป็ นเสื้อผ้าแบบคลาสสิค เช่นชุดสูท กระโปรง หรื อกางเกง สวมใส่แล้วทาให้ดูน่าเชื่อถือ เป็ น
การเป็ นงาน
•
สีเข้มๆทุกสี เช่นดา น้ าตาล ม่วงเข้ม น้ าเงินเข้ม แดงเข้ม เทาเข้ม หรื อเขียวเข้ม สามารถ
ช่วยพรางรู ปร่ างของผูส้ วมใส่ให้ดูเล็กเพรี ยวบาง

เกร็ดการแต่ งกาย
•
เข็มกลัด สร้อยคอ กาไลข้อมือ ผ้าพันคอ และเข็มขัด เมื่อเพิ่มเข้าไปในชุดเรี ยบๆของคุณ
สามารถทาให้คุณดูดีมีรสนิยมได้ เครื่ องประดับราคาถูกอาจทาให้ชุดของคุณดูไม่มีราคาและหมด
ความสวยไปได้
•
กระเป๋ าถือ ควรเป็ นกระเป๋ าหนังแท้ มีคุณภาพดี ไม่จาเป็ นต้องเป็ นยีห่ อ้ ดังจาก
ต่างประเทศ กระเป๋ าควรเข้ากับรองเท้าและชุดที่สวมใส่
•
เข็มขัด ควรเป็ นเข็มขัดหนังมีคุณภาพดี ขนาดมาตรฐานของเข็มขัดคือ 1-1 ½ นิ้ว ผูท้ ี่มีเอว
และสะโพกใหญ่ควรใช้เข็มขัดที่มีขนาดเล็กประมาณ 1 นิ้ว หรื อน้อยกว่านั้น ผูท้ ี่มีเอวเล็กคาดเข็ม
ขัดเส้นโตเน้นรู ปร่ างได้ ผูท้ ี่มรี ู ปร่ างไม่สูงควรคาดเข็มขัดสีเดียวกันกับชุดที่ใส่เพื่อจะได้ ดูสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันผูท้ ี่มีรูปร่ างสูงต้องการให้ดูเตี้ยลงควรคาดเข็มขัดสีตดั กับชุดที่ใส่
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ขนาดของต่างหู ควรมีขนาดที่ไปด้วยกันได้กบั สร้อยคอ เช่น หากคุณใส่ต่างหูเล็ก ขนาด
ของสร้อยคอควรเล็กไปด้วย
•

•

นาฬิกา ผูห้ ญิงทางานควรเลือกนาฬิกาข้อมือแบบเรี ยบ

•
รองเท้าหุม้ ส้น สีดา เทา น้ าตาล ครี ม ขาว น้ าเงิน ความสูง 2-3 นิ้ว เป็ นรองเท้าที่ใส่ได้ทุก
ยุคทุกสมัย และเข้ากับเสื้อผ้าและกระเป๋ าได้ง่าย

เสื้อผ้าเครื่องแต่ งกาย – สุ ภาพบุรุษ
เสื้อเชิ้ต
เสื้อเชิ้ตเป็ นสิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเสริ มบุคลิกภาพของผูส้ วมใส่ให้ดูดีมีมาด โดยเฉพาะ
ภาพพจน์ของตนเองและองค์กร รายละเอียดปลีกย่อยของเสื้อเชิ้ตจึงเป็ นเรื่ องที่ควรรู้อย่างยิง่ เพราะ
ไม่ว่าปก ลายผ้า หรื อสี ล้วนแต่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับกาลเทศะ

แบบคอเสื้อที่เหมาะกับใบหน้ า
ลักษณะของใบหน้าแบ่งออกได้ 3 ประเภท
1.
ใบหน้ ากว้าง
ควรเลี่ยงการใช้คอปกเล็กแบบปลายมนและแบบใช้เข็มเสียบ
2.

ใบหน้ าแคบ
ควรเลี่ยงการใช้คอปกเสื้อแบบแคบ คอปกเสื้อแบบใช้ร่วมกับเข็มเนคไทก็เหมาะ สาหรับ
คนใบหน้าประเภทนี้ดว้ ยเช่นกัน

3.

ใบหน้ ารูปไข่ เลี่ยงปกปลายมน และควรใช้คอปกแบบแหลมจะเหมาะสมกว่า
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ข้ อมือเสื้อ
ปลายข้อมือเสื้อเชิ้ตควรยาวปิ ดข้อแขน ½ -1 นิ้ว

สี และลายของเสื้อเชิ้ต
เน้นโทนอ่อนและลายเส้นเล็ก เชิ้ตสีพ้นื จะเหมาะสมที่สุด อาทิ สีฟ้าอ่อน ขาว ชมพูอ่อน
หรื อสีงาช้าง ไม่ควรใช้เชิ้ตลายทางที่มีเส้นหนามากๆ เชิ้ตที่ใส่ทาธุรกิจไม่ควรมีสีเกิน 2 สี สูทสีน้ า
เงินอมเทาจะเหมาะสมกว่าสูทดาซึ่งเคร่ งขรึ มเกินไปหน่อยในการไปติดต่อธุรกิจ

วิธีเลือกและดูเสื้อเชิ้ต
นอกเหนือจากแบบคอเสื้อแล้ว คุณควรต้องรู้ ความยาวรอบคอปก และความยาวของแขน
ปกติแล้ว รอบคอปกเสื้อจะมีความยาวตั้งแต่ 14-17.5 นิ้วและส่วนแขนตั้งแต่ 31-34 นิ้ว เสื้อบาง
ยีห่ อ้ อาจบอกเพียงรอบคอปก โดยไม่มีขนาดความยาวของส่วนแขน ส่วนใหญ่ถา้ เสื้อขนาดรอบคอ
ปก 15.5 นิ้ว ตัวแขนจะมีความยาวประมาณ 32 นิ้ว แต่ถา้ ความยาว 35 นิ้ว แสดงว่าเสื้อตัวนั้นยึดถือ
ตามขนาดมาตรฐานของอเมริ กา
ส่วนเรื่ องกระเป๋ าหน้าอกเสื้อจะเป็ นแบบกระเป๋ าเดี่ยว หรื อกระเป๋ าคู่ แบบมีฝาหรื อไม่มีฝา
คุณสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่อย่าลืมว่าลักษณะของเสื้อเชิ้ตที่ติดกระเป๋ าหน้าอก
ค่อนข้างจะเป็ นแบบลาลองมากกว่าจะใช้สวมในสถานที่ทางานหรื อใช้ในการติดต่อธุรกิจ

การเลือกซื้อเสื้อเชิ้ต
•
•
•
•
•

ทุกครั้งที่เลือกซื้อเสื้อเชิ้ต คุณควรสารวจในจุดเหล่านี้
ดูความเรี ยบร้อยของการตัดเย็บรอยตะเข็บ
ดูรอยตะเข็บตรงคอปก ซึ่งเป็ นตัวยึดแผ่นแข็งภายในให้คอปกตั้งได้รูป
ควรมีสีเดียวกันกับเนื้อผ้า
ถ้าคอปกไม่มีกระดุม ควรเลือกซื้อแบบมีแผ่นเสริ มพิเศษ
ตรวจดูกระดุม ทั้งตรงแผงสาบหนาอกและปลายแขนเสื้อ ไม่ควรเป็ นกระดุม
แบบพลาสติกหรื อเหล็ก
กระดุมเม็ดสุดท้ายควรอยูใ่ นระดับต่ากว่าเอวของผูส้ วมเสื้อตัวนั้น
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เนคไท
วิธีการเลือกเนคไท
ปกติเนคไทจะดูดีหรื อไม่ข้ ึนกับสูทและเสื้อเชิ้ตด้วย ทั้งสามอย่างนี้จะต้องเข้าคู่กนั เสมอ
ดังนั้นถ้าจะซื้อครบชุด ควรซื้อสูทก่อน ตามมาด้วยเนคไท และเสื้อเชิ้ตเป็ นอันดับสุดท้าย
สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกเนคไท คือ แบบ สี เนื้อผ้า ความกว้าง และความยาว

สี เนคไท
การเลือกสีเนคไทควรดูให้กลมกลืนกับสูท

เนคไทควรกว้ างแค่ ไหน
ความกว้างของเนคไทไม่ควรเกิน 3-3 ½ นิ้ว ถ้าเป็ นคนร่ างหนาช่วงกว้างควรหาเนคไทที่
หน้ากว้าง หากเป็ นคนร่ างเล็กผอมควรใช้เนคไทหน้าแคบลง

ผูกเนคไทให้ ดูสวย
หากเป็ นคนหน้าค่อนข้างกว้างควรผูกเนคไทให้ปมใหญ่ และคนหน้าแคบให้ผกู ปมเล็ก
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การดูแลรักษาผม
ประเภทของผม
ผมแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

ผมธรรมดา ผมประเภทนี้จะเป็ นผมที่มคี วามสมดุลย์มากที่สุด ดูลื่นเป็ น
มัน และมีความเงางามเป็ นธรรมชาติ ทาให้ไม่ตอ้ งดูแลมาก ใช้แชมพูอย่างอ่อนและครี ม
นวดผมเป็ นประจาก็เพียงพอแล้ว
ผมแห้ ง ผมประเภทนี้จะเป็ นผมที่ดูหยาบ ขาดความเงางาม เปราะและแตกปลายง่ายผม
ประเภทนี้ควรหลีกเลี่ยงการดัด กัดสีผม และการย้อมผม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า อาทิ เครื่ อง
เป่ าผม เครื่ องม้วนผมไฟฟ้ า เพราะจะทาให้ผมแห้งมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม วิธีดูแลรักษา นอกจากจะใช้
แชมพูที่เหมาะกับผมแห้ง และครี มนวดแล้ว ควรนวดศีรษะโดยกดนิ้วลงไปที่หนังศีรษะ แล้วหมุน
วนไปรอบๆ เบาๆ จะทาให้หนังศีรษะมีความยืดหยุน่ และเคลื่อนไหว อาหารที่มีโปรตีนสูงและผัก
ผลไม้ก็สามารถช่วยให้ผมแห้งมีสภาพดีข้ ึนได้


ผมมัน ผมประเภทนี้จะต้องสระผมบ่อยๆ ด้วยแชมพูอ่อนๆ เพื่อขจัดน้ ามันส่วนเกิน
แต่บางคนอาจพบว่า การสระผมบ่อยเกินไปอาจทาให้สภาพผมแย่ไปกว่าเดิม เพราะต่อมซีบา
คาสถูกกระตุน้ มากเกินไป ดังนั้นผูท้ ี่มีผมมันและต้องสระผมทุกวัน ควรลงแชมพูเพียงครั้ง
เดียว


การสระผม
การทาความสะอาดผมทัว่ ๆไปที่ใช้ได้กบั ผมทุกประเภทนั้นไม่ยากแต่ประการใด
คุณ
สามารถทาได้อย่างง่ายดายด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

แปรงหรื อหวีผมก่อนสระ โดยก้มศีรษะลงและหวีจากท้ายทอยขึ้นมา เพื่อเอาฝุ่ น
และน้ ามันออก

ใช้น้ าอุ่นสระ เพราะน้ าที่เย็นหรื อร้อนเกินไปจะทาให้หนังศีรษะตายได้

ราดน้ าให้ทวั่ ผม

เทแชมพูลงบนฝ่ ามือไม่มากหรื อน้อยเกินไป

ถูแชมพูดว้ ยสองมือ แล้วขยี้ลงบนผมให้เป็ นฟองทัว่ ศีรษะ

ล้างแชมพูออกจากผมให้หมด
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ขยี้ครี มนวดผมให้ทวั่ ศีรษะ ทิ้งไว้สกั ครู่ แล้วล้างออกจนกระทัง่ น้ าที่ไหลลงมาเป็ น
น้ าใส สาหรับผมมันควรใช้ครี มนวดเฉพาะตรงปลายผม

ใช้ผา้ ขนหนูลบู ผมให้แห้ง อย่าเช็ดผมหรื อหนังศีรษะแรงๆ เพราะจะทาให้ผมขาด
ง่ายและหนังศีรษะอักเสบได้

ใช้หวีซี่ห่างหวีผมเบาๆ หากคุณต้องการใช้เครื่ องเป่ าผมเพื่อให้ผมแห้งเร็ ว ต้องถือ
ให้ห่างจากผมอย่างน้อย 10 ซม.


ปัญหาเกี่ยวกับผม
รังแค รังแคเป็ นเซลล์ผวิ หนังแห้งที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาโดยธรรมชาติ อาจเกิด
จากความเครี ยดก็เป็ นได้

ผมร่ วง สาเหตุของผมร่ วงอาจมาจากความเครี ยด ความเจ็บป่ วยทางกาย เช่น
ไทรอยด์ ยาที่ทานเข้าไปบางชนิด และการขาดสารอาหาร

ผมแตกปลาย ส่วนใหญ่ผทู้ ี่มีผมแห้งมักจะมีปัญหาผมแตกปลาย ควรหมัน่ เล็ม
ปลายปลายผม หรื อตัดผมสั้น

ผมหงอก เมื่อเข้าสู่วยั ชรา สารที่ทาให้เกิดสีผมจะมีประสิทธิภาพน้อยลง จึงทาให้ผมที่
งอกขึ้นมาใหม่ไม่มีสี
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ศาสตร์ แห่ งการสื่อภาษา
ตามแนวการศึกษาวิจยั ของนักภาษาศาสตร์ เพื่อปูพ้นื ฐานความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผทู้ ี่
สนใจจะพัฒนาความสามารถในการสื่อภาษา ความรู้ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผอู้ ่านพัฒนาการสื่อ
ภาษาของตนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมีหลักเกณฑ์ หากจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อภาษา ก็จะ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างเข้าใจถึงเหตุผลที่ควรจะเปลี่ยน หากยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนก็จะเข้าใจเช่นกันว่า
การไม่ปรับเปลี่ยนนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับประสิทธิภาพในการสื่อภาษา
อาจจะกล่าวได้ว่า เอกสารชุดนี้ให้ความรู้เรื่ อง “ศาสตร์ ” ของการสื่อภาษา เพื่อให้ผอู้ ่าน
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดของตนเอง จนสามารถสร้างวัจนลีลา หรื อ “ศิลปะ” ใน
การสื่อภาษาเฉพาะตนขึ้นได้ตามความต้องการ การสื่อภาษาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในบุคลิกภาพ
ของคน คนที่มีบุคลิกภาพต่างกันจะมีวจั นลีลาในการสื่อภาษาต่างกัน

การสื่ อภาษาคือกิจกรรมสั งคม
สิ่งมีชีวิตที่อยูก่ นั เป็ นฝูงหรื อกลุ่มคน จะพัฒนาระบบการสื่อสารขึ้น เพื่อให้สมาชิกในฝูง
หรื อในกลุ่มบอกกล่าวข่าวสารต่างๆ แก่กนั และกันได้ ในปัจจุบนั นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาจน
ได้รู้ว่า สัตว์ที่อยูเ่ ป็ นฝูงหลายชนิด เช่น ปลาวาฬ ปลาโลมา นก ลิง และผึ้ง มีการสื่อสารที่เป็ นระบบ
โดยใช้กลไกต่างๆ กัน เช่น เสียงและการเคลื่อนไหวร่ างกาย สัตว์เหล่านี้สามารถบอกกล่าวแก่กนั ได้
ว่า อันตรายกาลังมาถึงตัว อาหารอยูท่ ี่ไหน หรื อฝูงควรจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใด
มนุษย์วา่ “สังคม” การสื่อสารกันภายในสังคมชองมนุษย์น้นั ซับซ้อนและชวนฉงนในการ
สื่อภาษาอย่างมาก เพราะกิจกรรมในชีวติ มนุษย์น้นั มีอยูห่ ลากหลาย สาหรับมนุษย์แล้ว การมีชีวติ
รอดและการมีลกู มีหลานไม่ใช่กิจกรรมเดียวในชีวิต มนุษย์มีระบบการปกครอง มีระบบความเชื่อ มี
ระบบการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ มีระบบการถ่ายถอดความรู้และความเชื่อ และระบบ
ความสัมพันธ์ต่อกันที่หลากหลายแบบ ระบบเหล่านี้มีผลทาให้กิจกรรมและการสื่อสารของมนุษย์มี
ความซับซ้อน และละเอียดลออ
เมื่อการสื่อภาษาเป็ นกิจกรรมทางสังคม ความสาเร็ จหรื อประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
มนุษย์จึงมิได้ข้ นึ อยูก่ บั มนุษย์แต่ละคนเอง เพราะในการสื่อภาษานั้นจะมีผรู้ ่ วมกิจกรรมอย่างน้อย
ที่สุด 2 ฝ่ ายเสมอ คือ ฝ่ ายที่สื่อไป และฝ่ ายที่เป็ นเป้ าหมายของการสื่อสารของการสื่อภาษานั้นๆ
มนุษย์จึงไม่สามารถจะนึกถึงแต่ความต้องการของตนเองในการสื่อภาษาเท่านั้น แต่จะต้องคานึงถึง
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ฝ่ ายที่เป็ นเป้ าหมายในการสื่อภาษาของตนไปพร้อม ๆ กันด้วย หากนึกถึงข้อเท็จจริ งที่ว่าเป้ าหมาย
ในการสื่อภาษาของมนุษย์น้ นั มีความหลากหลายได้มากมายทั้งในแง่ความสัมพันธ์หรื อความคุน้ เคย
ที่มีต่อกัน สถานภาพทางสังคมและภูมิหลังของแต่ละฝ่ าย ลักษณะนิสยั และความคิดความเชื่อถือที่
อาจจะต่างกัน รวมทั้งความพร้อมหรื อความเต็มใจที่จะร่ วมมือในการสื่อสารดาเนินไปอย่างราบรื่ น
ก็จะเห็นได้ทนั ทีว่า การสื่อภาษานั้นเป็ นกิจกรรมทางสังคม ที่มนุษย์จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
พอสมควรทีเดียว และมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้เรี ยนรู้และฝึ กฝนตนเองต่อมาเรื่ อย ๆ ตั้งแต่
เกิด โดยเริ่ มจากิจกรรมการสื่อภาง่ายๆ กับคนรอบตัว คือ พ่อแม่ ญาติมิตร แล้วจึงค่อยขยายวงออก
ไปสู่การเข้าร่ วมกิจกรรมสังคมกับคนอื่นๆในสังคมอื่นๆ จนไปถึงการสื่อภาษากับคนที่พบปะเจอะ
เจอในที่ทางาน และในการดาเนินชีวิตด้านอื่น ๆ
ในยามเป็ นเด็ก กิจกรรมสังคมของมนุษย์จะจากัดอยูใ่ นแวดวงของคนคุน้ เคยและรักใคร่
เอ็นดูตน จึงมักไม่ค่อยมีการพูดถึงปัญหาในการสื่อสารของเด็ก ยกเว้นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยทาง
กายภาพ ของระบบการออกเสียงและระบบทางานของสมอง ปัญหาในการสื่อสารจะเริ่ มแสดงตัว
ขึ้น เมื่อเด็กเริ่ มเรี ยนในชั้นสูงๆ มีการเปลี่ยนแปลงครู มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน และปัญหาจะเพิ่มทวี
มากขึ้นเมื่อเริ่ มทางานหรื อประกอบอาชีพ เพราะคนที่สื่อสารด้วยจะมีมากมาย และหลากหลายมาก
ขึ้นทุกทีๆ แต่ความสามารถในการสื่อภาษาของคนบางคนนั้น อาจจะพัฒนาไปไม่เพียงพอที่จะ
รองรับการที่จะต้องสื่อสารกับเป้ าหมายที่เปลี่ยนไป ที่เห็นได้ชดั เจนที่สุด ก็คือปัญหาการสื่อสารกับ
คนแปลกหน้า ซึ่งดูเหมือนจะเป็ นปัญหาที่คนทุกคนเคยประสบมาทั้งสิ้น
จึงอาจจะสรุ ปได้ว่า... การสื่อภาษาคือ กิจกรรมสังคมที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์ทุกคน และ
มนุษย์ทุกคนจาเป็ นจะต้องพัฒนาทักษะในการประกอบกิจกรรมสังคมนี้อยูต่ ลอดทุกช่วงชีวิตคน
เพื่อให้สามารถจะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถดาเนินชีวิต
ไปได้ในสังคมอย่างราบรื่ น ประสบความสาเร็ จและมีความสุข

ปัจจัยในการสื่ อภาษา
การที่จะสื่อภาษาให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ผูส้ ื่อจะต้องตระหนักในปัจจัยทางสังคมที่
ตัดสินความสาเร็ จในการสื่อสาร ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ผสู้ ื่อภาษาสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะสื่อ
ภาษาอย่างไรให้เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้ในความสาคัญเสมอกัน แม้จะเรี ยงไว้ก่อนหลังกัน
ดังต่อไปนี้

24

1 กาละ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการรู้ว่าเป็ นเวลาใด กาละในที่น้ ีหมายถึง ลักษณะของ
สถานการณ์ ว่าเป็ นพิธีการหรื อเป็ นทางการหรื อไม่เพียงใด หรื อเป็ นเพียงการสื่อภาษา
ตามปกติในชีวิตประจาวัน
2 เทศะ ซึ่งมีความหมายกว้างกว่ารู้ว่าเป็ นสถานที่ใด เทศะในที่น้ ีเลยไปหมายถึง
ความสาคัญทางสังคมสถานที่นั้นๆ ด้ วย บ้านย่อมต่างตากที่ทางาน ที่ทางานย่อมต่างจาก
สถานที่ที่กาหนดกันว่าสาคัญ
3 บุคคล ซึ่งรวมทั้งผูส้ ื่อภาษา ผู้เป็ นเป้ าหมายของการสื่อสาร และผู้อื่นที่อาจจะร่ วมอยู่ใน
สถานการณ์ นั้นทั้งโดยตั้งใจและโดยบังเอิญ สถานภาพทางสังคมของบุคคลเหล่านี้ รวมทั้ง
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีอยูต่ ่อกันที่เป็ นสิ่งที่ตอ้ งคานึงถึง เช่นเดียวกันกับจานวนของผู้
ที่ร่วมอยูใ่ นสถานการณ์การสื่อสารแต่ละสถานการณ์
4 กรอบวัฒนธรรม สังคมทุกสังคมจะมีการสะสมความรู้ ว่าอะไรเป็ นอะไร สิ่งที่ไม่เหมาะ
ไม่ควรเป็ นอย่างไร ความรู้เหล่านี้คือ สิ่งที่เรี ยกว่า วัฒนธรรม ทาหน้าที่เป็ นกรอบ หรื อเป็ น
แนวในการปฏิบตั ิต่างๆ ของคน ส่วนหนึ่งของความรู้ที่เป็ นกรอบวัฒนธรรม ก็คือ ความรู้
ว่าควรจะพูดอย่างไรจึงจะเหมาะกับบุคคล กาละ เทศะ
5 วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ขึน้ อยู่กับตัวผู้สื่อภาษาเอง ต้องการจะสื่อภาษาให้ เกิดผล
อย่างไร การตระหนักในวัตถุประสงค์ของการสื่อสารบวกกับการพิจารณาถึงการเลือก
รู ปแบบภาษาให้เหมาะกับกาละ เทศะ และบุคคลนาไปสู่ สิ่งที่เรี ยกว่า กลวิธีการสื่อภาษา
เมื่อพิจารณาดูปัจจัยกาหนดความสาเร็ จในการสื่อภาษาเหล่านี้แล้ว ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า การสื่อภาษานั้นจาเป็ นต้องมีการฝึ กฝนมากพอสมควรทีเดียว ด้วยเหตุน้ ีเอง เราจึงมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างคนที่จดั ว่าเป็ นคนพูดเก่ง และคนที่พดู ไม่เก่ง ด้วยความเก่งที่ว่า ก็คือ ความสามารถ
ที่จะสื่อภาษาได้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อภาษาพูด
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วัตถุประสงค์ ในการสื่ อภาษา
นักภาษาศาสตร์แยกแยะวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของมนุษย์ตามรู ปภาษาที่ใช้ออกเป็ น 6
อย่าง ดังต่อไปนี้
1 การแจ้งให้ทราบ เป็ นการบอกเล่าสิ่งที่ ผ้ฟู ังหรื อผู้อ่านไม่ร้ ู เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ตรงกัน หรื อย้าสิ่งที่อาจจะรู้แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง หรื อตรงกันทั้งฝ่ ายสื่อสารไป และ
ฝ่ ายรับสารนั้นๆ ไว้
2 การถามให้ ตอบ เป็ นการขอรู้ และขอเข้ าใจในเรื่ องต่ างๆ ซึ่งผูส้ ื่อสารยังไม่ทราบหรื อยังไม่
แน่ใจ จากผูท้ ี่เป็ นคู่ร่วมการสื่อสาร
3 การบอกให้ทา เป็ นการแจ้งความประสงค์ให้อีกฝ่ ายหนึ่งลงมือกระทา หรื อเลิกกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
4 การปฏิสันถาร เป็ นการสื่อภาษา เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ อันดีขึน้ ระหว่ างกัน โดยทัว่ ไป
มักมีชุดรู ปภาษาที่ใช้ร่วมกัน เช่น คาทักทาย คาขอบคุณ คาขอโทษ รวมไปถึงการไต่ถาม
สารทุกข์สุขดิบ การแสดงความเสียใจ การชมเชย หรื อการแสดงความยินดีดว้ ย
5 การสร้ างสุนทรียะและความสนุกสนาน วัตถุประสงค์ขอ้ นี้จดั เป็ นการสื่อภาษาโดย
อนุโลมเท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง คือ การสร้ างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น
การโต้วาที การยอวาที และการเล่นภาษา เช่นการผวนคา หรื อการล้อเลียนวลีติดปากต่างๆ
และการประเทืองอารมณ์ เช่น กวีนิพนธ์ลกั ษณะต่างๆ
วัตถุประสงค์น้ ี หากพิจารณาจากอีกมุมหนึ่ง คือ พิจารณาจากผลที่หวังว่าจะเกิดขึ้นจากการ
สื่อภาษา ก็อาจจะแบ่งได้เป็ น 3 อย่าง คือ การให้เนื้อหาสาระ การโน้มน้าวความคิดจิตใจ และการ
บอกขั้นตอนการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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กลไกการสื่ อภาษา
ในการสื่อภาษานั้น มนุษย์ตจะใช้กลไก 2 ชนิด คือ วัจนภาษา อันเป็ นภาษาที่ใช้ ถ้อยคา
และอวัจนภาษา เป็ นภาษาทีไม่ใช่ ถ้อยคา
วัจนภาษา คือ สิ่งที่เราเรี ยกและรู้จกั กันทัว่ ไปว่า ภาษา ประกอบด้วยเสียง ระบบคา และ
ระบบไวยากรณ์ ที่แตกต่างกันไปแต่ละภาษา ผูส้ ื่อภาษาจะเลือกได้ว่าจะใช้คาใด จะเรี ยบเรี ยงคาเป็ น
วลี และเป็ นประโยชน์อย่างไร
อวัจนภาษา คือ ภาษาที่สื่อด้ วยสิ่งอื่น นับตั้งแต่ ร่ างกายมนุษย์ อิริยาบถในการยืน เดิน นัง่
การออกท่าออกทาง ระยะห่างของการยืนหรื อนัง่ จากผูร้ ่ วมการสื่อสารไปจนถึงสีหน้า แววตา และ
การประสานสายตา นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง การตกแต่งร่ างกาย การเลือกสิ่งของเครื่ องใช้ และการ
ตกแต่งสถานที่ที่ทางาน อีกด้วย
ยังมีอวัจนภาษาอีกชนิดหนึ่งที่แยกไม่ออกจากวัจนภาษา นัน่ คือ นา้ เสียง ซึ่งเป็ นผลการปรับ
ความค่อยดัง ความเร็วช้า หางเสียง และจังหวะในการพูด
โดยทัว่ ไปวัจนภาษา จะมีความหมายบอกถึงเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อความคิดเห็น เป็ นการ
สื่อความที่มุ่งความเข้าใจและเนื้อหาสาระ ส่วนอวัจนภาษาจะสื่อความที่เป็ นเรื่ องสถานภาพของ
บุคคล อุปนิ สยั ใจคอ บุคลิกภาพ รวมไปถึงทัศนคติและอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กาลังสื่อสารอยู่ ซึ่ง
จะจับได้ชดั เจนมากจากน้ าเสียง
ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ากล่าวขึ้นว่า “ทีมนี้รักกันทุกคนจริ งๆ” ความหมายตามวัจนภาษา จะ
เป็ นไปตามรู ปภาษาที่บอกให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมนี้ว่า ทุกคนให้ความรักแก่กนั และกัน
เพียงแต่ปรับน้ าเสียง และสีหน้ากับแววตา ประโยคเดียวกันนี้เอง ก็จะกลายเป็ นหมายความว่า ทีมนี้
ไม่รักกันเลย จนทาให้ลกู ค้าต้องแสดงความไม่พึงพอใจออกมา
มีบางโอกาสที่เราอาจจะเห็นการสื่อภาษา ที่ใช้แต่อวัจนภาษา เช่น การแต่งกายงดงามเป็ น
พิเศษ แม้ไม่เอ่ยปากเลย ผูท้ ี่พบเห็นก็รู้ว่าบุคคลนั้นเป็ นคนสาคัญ และกาลังจะไปร่ วมพิธีที่สาคัญ ใน
ทานองเดียวกัน การใช้เพียงสีหน้าและตา ก็บอกอะไรได้มากมายว่า บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอะไรอยู่
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สาระและอารมณ์
ในคาอธิบายเรื่ องกลไกการสื่อภาษา มีการกล่าวถึงเรื่ องความหมายไว้มากมายพอสมควร
สิ่งที่สาคัญก็คือว่าผูส้ ื่อภาษาจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า ภาษานั้นสื่อความหมาย 2 มิติ ซ้อนกันไป
ตลอดเวลา มิติท้งั สองความหมาย ก็คือ ความหมายเชิงสาระ และความหมายเชิงอารมณ์ สาหรับ
ความหมายเชิงสาระนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า เป็ นความหมายที่ตรงตามรู ปคาและรู ปประโยคที่ใช้
ส่วนความหมายเชิงอารมณ์น้ นั เป็ นเรื่ องของความรู้สึก ทัศนคติ และอคติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ประโยคว่า “ทีมนี้รักกันทุกคนจริ งๆ”
การสื่อสาระและอารมณ์น้ นั ไม่จาเป็ นจะต้องมีสดั ส่วนเท่ากันเสมอ ในการสื่อภาษาบาง
กรณี สาระจะเป็ นเรื่ องสาคัญมาก จนต้องระวังความรู้สึกและอารมณ์ให้เป็ นกลางที่สุด ตัวอย่าง เช่น
การประกาศข่าวที่เป็ นทางการ หรื อการกล่าวถ้อยคาที่เป็ นส่วนหนึ่งพิธีรีตอง ในทานองเดียวกัน
การสื่อภาษาบางกรณีก็เป็ นเรื่ องของอารมณ์ ความรู้สึกมากจนแทบมองไม่เห็นส่วนที่เป็ นสาระหรื อ
เนื้อหา เช่น การปฏิสนั ถารกัน การพูดคุยเย้าแหย่กนั ตลอดจนการด่าทอกัน แผนผังที่แสดงไว้ใน
หน้าถัดไป แสดงให้เห็นความมากน้อยในสัดส่วนของการสื่อความหมายที่เป็ นสาระและความรู้สึก
กลไกภาษาที่ช่วยในการสื่อความหมายเชิงอารมณ์ ได้แก่ การใช้น้ าเสียง และการเลือก
ถ้อยคา ประกอบไปกับการใช้อวัจนภาษาอื่นๆ

กระบวนการในการสื่ อภาษา
การสื่อภาษานั้น นอกจากจะเป็ นกิจกรรมทางสังคมแล้ว ยังเป็ นกระบวนการทางปริ ชาน
หรื อการทางานของสมองรวมไปกับกระบวนการทางด้านกายภาพด้วย ในการจะกล่าวหรื อเขียนสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งนั้น มนุษย์ตอ้ งมีความคิดหรื อความรู้สึกที่ตอ้ งการจะสื่อสารก่อน จากนั้นจึงจะถ่ายทอด
ออกมาเป็ นการกล่าวถ้อยคา หรื อเป็ นตัวหนังสือที่เขียนหรื อพิมพ์ ความคิดหรื อความรู้สึกนั้นมี
ลักษณะไร้รูป แต่เมื่อจะกล่าวหรื อจะเขียนออกมาเป็ นถ้อยคา ถ้อยคาจะต้องเรี ยงต่อกันไปทีละคา
ผูฟ้ ังจะเข้าใจสารที่สื่ออกมาได้ดีเพียงไรขึ้นอยูก่ บั การเรี ยบเรี ยงความคิดออกมาเป็ นถ้อยคา เมื่อได้
ถ้อยคาที่จะกล่าวแล้วก็ตอ้ งเปล่งเป็ นเสียงออกมา คุณภาพในการออกเสียงก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญ
เช่นกันในการสื่อภาษา ถ้าเป็ นการสื่อด้วยตัวหนังสือ คุณภาพของลายมือหรื อตัวพิมพ์ตลอดจนการ
จัดวางหน้า กระดาษก็เทียบได้กบั การเปล่งเสียง
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ในการสื่อภาษาให้ประสิทธิภาพ ผูส้ ื่อภาษาจะต้องพยายามให้กระบวนการทุกขั้นตอน
ดาเนินไปอย่างดีที่สุด เริ่ มต้นการสร้างความคิดหรื อการจับความรู้สึกของตนเองให้ชดั เจน การเรี ยบ
เรี ยงและการถ่ายทอดความคิดเป็ นถ้อยคา ตลอดจนถึงการออกเสียงและการเปล่งเสียงถ้อยคา
เหล่านั้นออกมา
ในการพัฒนาการสื่อภาษา ผูส้ ื่อภาษาควรจะเริ่ มจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ
ทางาน ทุกขั้นตอนในกระบวนการนี้ จนชัดเจนแล้วจึงบอกได้ว่าควรจะวางแผนในการพัฒนาการ
สื่อภาษาของตนเองอย่างไร

การสื่ อภาษาในสถานการณ์ พเิ ศษ
มีสถานการณ์พิเศษบางสถานการณ์ที่การสื่อภาษาจะเป็ นไปตามรู ปแบบที่ทาตามกันมาจน
เป็ นแนวนิยม หรื อกลายเป็ นบรรทัดฐานไป สถานการณ์เหล่านี้ มักจะเป็ นการสื่อภาษาของคนที่
ได้รับเลือกหรื อได้รับเชิญคนหนึ่ง กับผูร้ ับสารที่รวมกันอยูถ่ ือกันว่า การเชิญให้พดู นี้เป็ นการให้
เกียรติ จนมีคาเรี ยกผิดติดปากกันว่า การพูดในที่สาธารณะหรื อการพูดกับกลุ่ม (Pubic Speaking)
คนโดยทัว่ ไปมักจะนึกว่าการพูดแบบนี้เป็ นการพูดที่ยาก และมีอุปสรรคมาก ตัวอย่างเช่น การกล่าว
เปิ ดหรื อปิ ดพิธีการต่าง ๆ การกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสอันเป็ นมงคล เช่น งานมงคลสมรส
การให้โอวาทแก่ผทู้ ี่อ่อนอาวุโสกว่าในโอกาสต่าง ๆ และการแสดงสุ นทรพจน์ในวาระสาคัญต่าง ๆ
ตามหลักวิชาการสื่อภาษาแล้ว การพูดกับกลุ่ม ก็คือการสื่อภาษาที่มุ่งจะสื่อสารความรู้สึก
เท่า ๆ กัน หรื อมากกว่าสาระ สิ่งที่ทาให้ดูเหมือนยาก หรื อเป็ นปัญหานั้น มักไม่ใช่เรื่ องของ
กระบวนการสื่อภาษา แต่เป็ นเรื่ องของกระบวนการทางจิตวิทยามากกว่า เพราะการพูดกับกลุ่มใน
โอกาสพิเศษเช่นนี้ มักเป็ นการพูดสั้น ๆ ผูพ้ ดู จะเลือกพูดอย่างไรก็ได้ โดยปกติกจ็ ะไม่มคี นค้านหรื อ
โต้แย้ง หรื อพูดแทรก เพราะถือว่ากาลังได้รับเกียรติเป็ นพิเศษอยู่ เพียงแต่ผพู้ ดู เตรี ยมการเล็กน้อยจน
บอกกับตนเองได้ว่า อยากจะให้สาระว่าอย่างไร และอยากให้ตนฟังเกิดความรู้สึกอะไร ก็สามารถ
พูดออกไปได้ โดยไม่น่ามีปัญหาอะไร ถ้าจะเปรี ยบไปแล้ว ก็ง่ายกว่าการพยายามจะเริ่ มคุยกับคน
แปลกหน้า การถูกสัมภาษณ์ หรื อการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ
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สรุป
ข้อมูลนี้ได้พยายามใช้หลักการและแนวคิดของนักภาษาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ของ
การสื่อภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์การสื่อภาษาทัว่ ๆ ไป และเพื่อให้ผสู้ ื่อ
ภาษาทุกคนมีทศั นคติที่ดีต่อการสื่อภาษา และมีความมัน่ ใจในการสื่อภาษาของตน ตลอดจนเกิดแรง
บันดาลใจ ที่จะพัฒนาการพูดของตนให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ๆ ต่อไปจนสามารถใช้ภาษาได้อย่างดี
ในทุกกาลเทศะกับบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและความสัมพันธ์กบั ผูพ้ ดู ต่างๆ กัน บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาได้เป็ นอย่างดีทุกครั้ง
ทั้งนี้ ต้องตระหนักไว้เสมอว่า วัจนลีลาในการสื่อสารนั้น เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของคนทุกคน
ซึ่งต่างก็มีอิสระที่จะเลือกพูดอะไร ด้วยกลวิธีอย่างไรก็ได้ จะให้สอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของสถานการณ์สื่อสารนั้น ๆ หรื อไม่ก็ได้ และพร้อมกันนั้นก็ตอ้ งตระหนักเช่นเดียวกัน
ว่า ในการสื่อภาษานั้น จะมีเป้ าหมายที่เป็ นผูร้ ับการสื่อภาษาอยูด่ ว้ ยเสมอ การสื่อภาษาที่นบั ได้ว่ามี
คุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง ก็คือ การสื่อภาษาที่ทาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเกิดมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูส้ ื่อภาษา และผูร้ ับการสื่อภาษา

เคล็ดลับการสื่ อภาษาอย่ างมืออาชีพ
รูปร่ าง : แข็งแรง มีพลัง กระฉับกระเฉง เชื่อมัน่
ศรีษะตรง คอตรง หลังตรง ขาตรง ไหล่ผงึ่ ผาย
อิริยาบถ : มัน่ คงแต่ว่องไว กระตือรื อร้น กระฉับกระเฉง สมาธิ
ยืนนั่งเดินตัวตรง (เว้นการค้อมเพือ่ สัมมาคารวะ
รูปลักษณ์ : ประณี ต ตัดสินใจได้ดี มีระเบียบ ความเป็ นผูน้ า
เครื่องแต่งกายสะอาด มีรสนิยม เหมาะกับกาลเทศะ และบุคคล
สี หน้ า แววตา การสบตา : มนุษยสัมพันธ์กบั คนอื่น ความมัน่ ใจในตนเอง ความเป็ นผูน้ า
ระดับสมาธิ ความสนใจ ความกระตือรื อร้น อารมณ์ขนั
แจ่มใส สงบ พร้ อมจะรับรู้ แสดงความสนใจใคร่ รู้ จริงใจ
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การพูด : ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด ความสนใจ ความมัน่ ใจ ความเป็ นผูน้ า
ความเข้าใจผูอ้ ื่น ความประณี ตในการคิด ความมีไมตรี และความมีน้ าใจ
พูดได้ใจความและใจคน เรี ยบเรี ยงประเด็นชัด เลือกใช้คาเหมาะ
ไม่พูดข้ างเดียวแต่รับฟังทั้งวัจนและอวัจนภาษาของคู่สนทนา/ผู้ฟัง
นา้ เสี ยง : มนุษยสัมพันธ์กบั คนอื่น ความมัน่ ใจในตนเอง ความเป็ นผูน้ า
ระดับสมาธิ ความสนใจ ความกระตือรื อร้น อารมณ์ขนั ความเอื้อเฟื้ อ
พูดฉาดฉานชัดถ้อยชัดคา เป็ นจังหวะจะโคน เต็มปากเต็มคา
มีหางเสียง ดังพอเหมาะ ไม่เร่ งร้ อนหรือยืดเกินไป

31

