
                                                                                           เลขท่ี....................... 
แบบรายงานการเขาอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

 รายบุคคล  รายกลุม 
ชื่อ  -  สกุล  :   นางฐานวีร ศรีจิระพัชร          ตําแหนง  :  บรรณารักษ 
ชื่อ  -  สกุล  :   นางสาวศิวพร  ชาติประสพ           ตําแหนง  :  บรรณารักษ 
งาน  :  กลุมงานสงเสริมผูใช  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร/ประชุม  โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” 
 
 

วันเดือนป                                                       21 เมษายน  2557       เวลา: 9.00  -16.00 น. 

สถานท่ีจัด ณ หองประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ 

หนวยงานผูจัด งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

คาใชจาย                    ไมมี      มี  จํานวน............บาท                          
เบิกจายจากงบประมาณ  แผนดิน  เงินรายได งบอ่ืนๆ (ระบ)ุ............................ 

ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ไดรับ     ไมไดรับ  เนื่องจาก...........................................................................                         
  ไมมี 

 
สรุปสาระสําคัญ 

  

          งานพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ีศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ศิลปะการ
พูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ครั้งนี้ใหกับคณะกรรมการเครือขายประชาสัมพันธเพ่ือนาไปประยุกตใชกับการทางาน มีตัวแทน
จากหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยผูเขารวมอบรมจานวน 30 คน วิทยากรท่ีมาใหความรู คือ ผศ.ดร. สามมิติ สุขบรรจง 
อาจารยประจําวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ อาจารย สทาศัย พงศหิริญ อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อหาการอบรมแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของการใหความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสวนของการฝกปฏิบัติ  

          บุคลิกภาพ Personality มาจากภาษาลาตินท่ีวา Persona ซ่ึงแปลวา หนากากท่ีตัวละครสมัยกรีกและโรมันสวมใสเพ่ือ
แสดงบุคลิกลักษณะท่ีแตกตางกัน ใหผูเห็นไดในระยะไกลๆ บุคลิกภาพเปนสวนสําคัญของมนุษยในการท่ีจะชวยสงเสริมหรือ
ขัดขวางความสําเร็จในดานตางๆ ไมวาจะเปนในดานการเรียน การทํางาน การเขาสังคม เปนตน และจากการท่ีมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเรื่องบุคลิกภาพจะทําใหพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณตางๆไดดียิ่งข้ึน บุคลิกภาพจะคลอบคลุมลักษณะตางๆ
ของมนุษย อาทิเชน ลักษณะนิสัยใจคอ ความสามารถในการปรับตัว ทัศนคติ อารมณ การรับรูและความสนในในเรื่องตางๆ 
บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากการไดรับการอบรมขัดเกลาทางสังคม และจากการเรียนรูภายใตวัฒนธรรมของสังคมนั้น 
บุคลิกภาพของแตละบุคคลท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิดจะเปนเอกลักษณของตัวเองไมซํ้าแบบใคร บุคลิกภาพจะพัฒนาไปพรอมกับการ
พัฒนาทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ ถึงแมบุคคลจะมีทางกายเหมือนกันแตการรับรู หรือการเรียนรูของบุคคลนั้นๆจะ
แตกตางกันแมจะอยูในสิ่งแวดลอมเดียวกันก็ตาม 

 
 
 

 



การพัฒนาบุคลิกภาพดวยการสรางมนุษยสัมพันธ  
           มนุษยสัมพันธ เปนองคประกอบท่ีสําคัญมากในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนในวงสังคม โดยเฉพาะผูทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน
หรือเปนฝายประชาสัมพันธของหนวยงานและเริมสรางบุคลิกภาพ โดยใชความมีมนุษยสัมพันธเปนเครื่องมือยังประโยชนใหแกการ
ปฏิบัติภารกิจและความกาวหนาในการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกของหนวยงาน  
 
การพัฒนาบุคลิกภาพดวยการแตงกาย 
          การแตงกายใหเหมาะสมกับกาลเทศะ หมายถึง การใชเสื้อผารวมถึงเครื่องประดับตกแตงรางกายตั้งแตศีรษะจรดเทา   
โดยเหมาะสมกับกาลเทศะ ความสําคัญของการแตงกาย มีดวยกันอยูหลายประการ เชน เพ่ือปองกันอันตราย หรือเพ่ือดึงดูดใจ
และความสวยงาม แตงกายเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม นอกจากนี้การแตงกายยังบงบอกถึงขนบธรรมเนียมและความสุภาพ ซ่ึงแต
ละทองถ่ินมีลักษณะแบบแผนของตนเอง  
 
การพัฒนาบุคลิกภาพในการเขาใจชีวิตในแตละยุค 
ในการพัฒนาบุคลิกภาพเราตองเขาใจคนในแตละยุควาเราจะทํางานรวมกันหรือประสานงานกันไดอยางราบรื่น  
          1.Generation Baby Boom หรือ Gen.B ซ่ึงเกิดหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปจจุบันสวนหนึ่งอยูในวัยใกลเกษียณ และ
จํานวนมากอยูในวัยเกษียณ Gen. B ยังคงมีบทบาทในภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐและเอกชน  คนรุนนี้มีความคิดอนุรักษนิยม  ชอบการ
เปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป มีความระมัดระวัง ยึดม่ันในหลักการเปนอยางสูง  ไมคอยใหความสําคัญกับเทคโนโลยีมาก 
          2.Generation X หรือ Gen.X ซ่ึงเปนผลผลิตของ Gen.B  อยูในชวงวัยฉกรรจ  เปนกําลังสําคัญในการบริหารองคกรใน
ปจจุบัน มีความคิดตางจากคนรุนพอแม  เชื่อในเทคโนโลยี  ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว มีความยืดหยุนมากกวา ในชวง 20 
ปท่ีผานมา คน Gen.X มีบทบาทสําคัญในการนําความเปลี่ยนแปลงใหมๆมาสูสังคมโลก 
          3.Generation Y (Gen.Y) เปนแรงงานสําคัญในทุกภาคสวนของสังคม อายุอยูในชวง ปลาย 20-ชวงปลาย 30  คนรุนนี้
กําลังเติบโตเพ่ือท่ีกาวไปแทนท่ีของคน Gen.X  คน Gen.Y เติบโตมาพรอมๆกับเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) สมัยใหมขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ท่ีเห็นชัดเจนก็คือ โทรศัพทมือถือ Analog กับ Web 1.0 ซ่ึงเปนยุคเริ่มตนของการสื่อสารแบบไรสาย  คนรุนนี้เติบโตไป
พรอมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว และสงผลถึงชีวิตของพวกเขา ดังนั้น คนรุนนี้จึงนิยมการ
เปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด มีความยืดหยุนสูงกวาคนรุน Gen.X  ใจรอนและเชื่อม่ันในเทคโนโลยี  ดังนั้น คนรุน Gen.Y  จึงเปน
กําลังสําคัญในการสรางรากฐานใหแกสังคมในปจจุบัน  ซ่ึงตอไปในอีก 10-20 ขางหนา พวกเขาก็จะกาวข้ึนไปรับผิดชอบดูแลสิ่งท่ี
ตนสรางข้ึนมา แทน Gen.X 
           4.Generation D (Gen.D)  Digital Download Delete  คน Gen.D คือท่ีเกิดและเติบโตมาพรอมกับยุค
เทคโนโลย ีDigital และ web2.0 อายุไมเกิน 30 ป  เปนรุนตอจาก Gen.X  จึงมีลักษณะรวมกันหลายๆอยาง  แต Gen.D เปน
พวกท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากกวา Gen.X  นั่นคือ  คนรุน Gen.D นอกจากจะเปนผูใชแลว ยังเปนผูสราง หรือ 
ดัดแปลงเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการของตัวเองไดดวย จะเห็นไดวา เทคโนโลยีการสื่อสารท้ังหลายแหล ท้ัง Hardware 
และ Software คนรุน Gen.D จะสามารถพลิกแพลงดัดแปลงใหตรงกับความตองการของตัวเองไดงาย  Gen.D เขาถึงเทคโนโลยี
มากข้ึน การผานเรียนในสถาบันการศึกษาและการแลกเปลี่ยนกันผาน Web2.0 ดวยเหตุนี้  คนรุน Gen.D จึงทําอะไรรวดเร็ว มุง
ผลสําเร็จแบบทันใจ  ไววางใจใหเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของชีวิต มีความเปนตัวของตัวเองสูงจนบางครั้งถูกมองวาแยกตัวอยูอยาง
โดดเดี่ยว  ขาดการปฏิสัมพันธกันแบบซ่ึงๆหนา เพราะคุนเคยกับการสื่อสารผานเทคโนโลยีดิจิตอลและเว็บ 2.0 ลักษณะสําคัญท่ีบง
บอกความเปนคนรุน Gen.D ประกอบไปดวยอยางนอย 3 D คือ 
          Digital คนรุนนี้พ่ึงพาอาศัยเครื่องมือดิจิตอลแบบขาดไมได ท้ังเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณเพ่ือความบันเทิง และอ่ืนๆ  ดัง
จะเห็นไดจาก การพกพาโทรศัพทมือถือ iPod  MP3 MP4 และอ่ืนๆติดตัวอยูตลอดเวลา แทบจะเรียกไดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

Download  คนรุนนี้คุนเคยกับการ Download ทุกๆอยาง ตั้งแตเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ  เรื่องท่ีเปนสาระหรือไม
เปนสาระ  ทุกสิ่งทุกอยางท่ีตอบสนองความพึงพอใจและหาไดจากโลกออนไลน คนรุน Gen.D พรอมจะ Download มาไวใน



ฐานขอมูลของตน 
Delete เม่ือสามารถ Download อะไรๆไดอยางสะดวกสบายงายนิดเดียว ดังนั้น อะไรๆก็ตามท่ีทําใหชีวิตยุงเหยิง 

วุนวาย หรือไมพอใจ คนรุน Gen.D สามารถท่ีจะกําจัดหรือ Delete ออกไปไดงายกวาคนรุนกอน  บางครั้งดูเหมือนวาพวกเขาจะ
เปนคนท่ีทนอะไรๆไมคอยได  รับแรงกดดันไดนอย ทําใหมีปญหาในการอยูรวมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะเรื่องการทํางาน 

 
ปญหาท่ีพบดานบุคลิกภาพในการส่ือสาร  

1. ไมมีทักษะความสามารถในการสื่อสาร 
- พูดไปเรื่อยๆ 
- พูดเปนอาน ราวกับทองจํา 
- จัดระเบียบรางกายไมได 
- ไมมีจุดหมายไรทิศทาง 

2. ไมมีความม่ันใจ ตื่นเตน ประหมา  
- ควบคุมลมหายใจไมได 
- เกร็งไมผอนคลาย 
- แกไขสถานการณเฉพาะหนาไมได  
- สมาธิผิดท่ี 
- เตรียมตัวมาดี คาดหวังผลลัพธสูง 

3. ไมมีเสนห 
- เปนมาแตกําเนิด เปนไปตามแรงโนมถวงโลก 
- ไมมีพลังงานขับเคลื่อนในการทํางาน 
- มีมีความตองการท่ีจะพูด 
- ไมกลาเอาชนะอุปสรรค 

4. ไมมีเอกลักษณ มีพฤติกรรมเลียนแบบ 
- หาตัวตนไมเจอ 
- ขาดความเปนธรรมชาติ 
- จําพฤติกรรม บุคลิกภาพ มาจากรายการ ละคร ภาพยนตรท่ีชื่นชอบ 
- ยึดติดกับบุคคลตนแบบ 

ปจจัยพ้ืนฐานในการสรางความเช่ือม่ัน  
1. ศึกษาหาความรูอยูเสมอ 
2. มองโลกในแงดี โนมนาวจิตใจในแงดี 
3. ยอมรับความผิดพลาด เพ่ือประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง 
4. อยูใกลคนท่ีเกงเพราะคนท่ีเกงจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับเราได 
5. ตัดความวิตกกังวล ความวิตกกังวลเปนเครื่องกีดขวางความสบายใจในการพูดตอหนาสาธารณะชน 
6. ฝกซอมใหม่ันใจ ทบทวนสรางความเขาใจในเรื่องท่ีจะพูดใหดีท่ีสุด 
7. ม่ันใจวาเราทําไดดีท่ีสุด  
8. เสริมสรางความกระตือรือรน เพราความกระตือรือรนจะทําใหพัฒนาสิ่งใหมๆใหเกิดข้ึนไดเสมอ 
9. อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี เพราะสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลอยางมากในการสรางความเชื่อม่ัน 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพจาก: https://www.facebook.com/prswu/  

 
 

 
 
 

 



ประโยชนท่ีไดรับ ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลิกภาพและการเขาใจผูอ่ืน การทํางานเปนทีมและการ  
                      แกปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนกับการใหบริการ  
 
นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน  ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันท่ี 
  
  
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                             ผูรายงาน ศิวพร ชาติประสพ  
                                                                                                         

วันท่ี..21.../...เมษายน..../....2557.. 
 

ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงาน 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................  
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วันท่ี................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดทํารายงานฯ หลังจากเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหนาหนวยงาน 
                2. หัวหนาหนวยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผูบริหารท่ีกํากับดูแล 
                3. แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟม  รายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหนาหนวยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 


