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เรื่อง “การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงาน”  

 
 

วัตถุประสงค์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ 
1. วิเคราะห์ถึงลักษณะของคนในรูปแบบต่างๆ กัน เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกันและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2. ระบุจุดเด่นและจุดด้อยของคนในรูปแบบต่างๆ 
3. ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในรูปแบบต่างๆ 
 

การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงาน 
หลักการวิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลจริตของคนออกเป็น 6 
ประเภทใหญ่ๆ โดยบุคคลผู้มีความประพฤติอย่างนั้นๆ เรียกว่า “จริต” ประกอบด้วย 

1. ราคจริต  หมายถึง  ผู้มีราคะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม 
2. โทสจริต  หมายถึง ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤตหินักไปทางใจร้อนหงุดหงิด 
3. โมหจริต  หมายถึง ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงา ซึม งมงาย 
4. วิตกจริต หมายถึง ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจด ฟุ้งซ่าน 
5. สัทธาจริต หมายถึง  ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ  ประพฤติหนักไปทางมีจิต  ซาบซึ้ง           

 ชื้นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย 
6. พุทธิจริต หมายถึง  ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา 
 
ทั้งนี้ จริต คือ จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตท่องเที่ยว หรืออารมณ์ที่ชอบท่องเที่ยวของจิต นั่นก็คือ  สภาวะ

จิตของคนตามธรรมชาติ หรือลักษณะอันเป็นพ้ืนฐานของจิต อุปนิสัย หรือนิสัยอันเป็นพ้ืนเพของแต่ละคน
ส าหรับนักคิดและนักจิตวิทยาทางค่ายตะวันตกก็ได้วิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์ และได้เสนอทฤษฎีบุคลิกภาพ
ไว้หลายทฤษฎี ค าว่า ‘บุคลิกภาพ’ ในภาษาอังกฤษตรงกับค าว่า ‘Persona’ ซึ่งหมายถึง ‘หน้ากาก’ ที่ตัวละคร
ใช้สวมเวลาแสดงตามบทบาทที่ตนเองได้รับ 

แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของนักคิดตะวันตก เช่น  
- คาร์ล จี จุง (Carl G. Jung) ได้แบ่งบุคลิกภาพของคนออกเป็น 2 แบบ คือ Introvert เป็นพวก

ที่สนใจในตนเอง และ Extrovert เป็นพวกที่สนใจภายนอกตนเอง 
- มายเออร์-บริกจ์ (Myers-Briggs Type Indicator: MBTI) ที่แบ่งบุคลิกภาพของคนจาก 4 ปัจจัย   

แต่ละปัจจัยมี 2 ประเภท รวม เป็น 8 บุคลิกภาพ คือ 
1) บุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกต่อบุคคลแบบแสดงตัว (Extraversion) 
2) บุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกต่อบุคคลแบบเก็บตัว (Introversion) 
3) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการหาข้อมูลตามความเป็นจริง (Sensing) 
4) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการหาข้อมูลโดยการหยั่งรู้ (Intuition) 
5) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (Thinking) 
6) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก (Feeling) 
7) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้แผน (Judging) 
8) บุคลิกภาพที่บุคคลใช้ในการปฏิบัติงานโดยใช้ความยืดหยุ่น (Perceiving) 



- ไรมอนด์ บี คาเดล (Raymond B. Cattell) ได้น าตัวแปรการควบคุมอีโก้ และตัวแปรควบคุม
ซุปเปอร์อีโก้มาใช้ในการแบ่งบุคลิกภาพของคนด้วย 16 องค์ประกอบ (The Sixteen Personality Factors 
Questionnaire หรือ16 PF) ประกอบด้วยการชอบสังคม เชาวน์ปัญญา การควบคุมอีโก้ การมีอิทธิพลเหนือ
ผู้อ่ืน การท าตนตามสบาย การควบคุมซุปเปอร์อีโก้ ความกล้าเสี่ยงภัย ความอ่อนไหวของจิตใจ ความระแวง
สงสัย การไม่ใส่ใจ ความมีไหวพริบ ความวิตกกังวล ความคิดรุนแรง การพ่ึงพาตนเอง การควบคุมอารมณ์
ตนเอง และอารมณ์ตึงเครียด 

ในหลักสูตรนี้จะศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของ ศ.ดร.หลุย จ าปาเทศ ที่ได้เสนอทฤษฎี          
UNO Personality  และได้เปรียบเทียบคนกับต้นไม้ว่า คนเรานั้นมีความคล้ายคลึงกับต้นไม้ก็ตรงที่เปลือกของ
ต้นไม้นั้นเปรียบเสมือนกับเปลือกของคน เมื่อเวลาพบปะสังสรรค์กัน เรียกว่า ‘การเข้าสังคม’ หรือ ‘Social’ 
คนที่ไม่รู้จักกันก็จะระวังตน ไม่ยอมให้ใครมาสนิทสนมด้วย จะไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัว ส่วนการพูดจานั้นก็จะไม่
ลงลึก และใช้ถ้อยค าที่สุภาพแต่เมื่อเริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว ก็จะเริ่มเปิดเผยตัวเองมากข้ึน ก็เหมือนกับการ
เจาะเปลือกเข้าสู่เนื้อในนั่นเอง เรียกว่า ‘การเข้ากลุ่มเพ่ือน’ หรือ‘Group’ ดังนั้น การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ใน
บางครั้งเราควรปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนในระดับเปลือก ส่วนบางคนอาจสามารถปฏิบัติกับเขาใน
ระดับเนื้อในได้ หมายถึง ให้ความเป็นกันเองส าหรับแก่นนั้นเหมือนกับ ‘ตัวท่านเอง หรือ ตน’ หรือที่เรียกว่า 
‘Self’ ตัวอย่างเช่น จากกลุ่มเพ่ือน เมื่อคบกันนานๆ เข้า ก็จะกลายเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิทที่สามารถแบ่งปัน
ความรู้สึกได้ทุกเรื่อง เปิดเผยได้ทุกอย่างส าหรับผู้บังคับบัญชาจะใช้ ‘ตน’(Self) ในการวางตัวและการปรับปรุง
บุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม น่านับถือ ตามทฤษฏี UNO Personality โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. บุคลิกภาพแบบชอบแสดงออก (O Personality) คือ แสดงออกมากกว่าปกติ เรียกง่ายๆ   
ก็คือ คุยเก่งมาก คนช่างพูดช่างคุย คนที่เปิดเผย กล้าแสดงออกคบกับคนได้ง่าย ท าอะไรก็ดูจะคล่องแคล่ว
ว่องไว เวลาติดต่องานอะไร ก็สามารถติดต่อประสานงานกับผู้คนได้อย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
และมักจะแก้ไขสถานการณ์ได้เก่ง มีวิธีพูดที่ท าให้คนฟังอยากติดตาม คนกลุ่มนี้มีมากในหลายอาชีพ เช่น ดารา 
นักแสดง ครู นักขาย โฆษก นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

2. บุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก (U Personality) คือ บุคลิกภาพแบบไม่ชอบแสดงออก 
เงียบขรึม เรียบร้อย เหมาะกับงานท่ีลงรายละเอียด เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ นักบัญชี ฯลฯ 

3. บุคลิกภาพแบบทั่วไป (N Personality) คือ บุคลิกภาพแบบทั่วไป หรือคนแสดงออกปาน
กลาง เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม คือ เป็นคนที่แสดงออกปานกลาง ไม่พูดมากไป หรือน้อยเกินไป คนกลุ่มนี้แม้
ดูจะปกติกว่าเพ่ือน แต่ขาดเสน่ห์ที่ส าคัญของทั้งคนขรึมและคนช่างพูดช่างคุย เสน่ห์ของคนขรึม คือ การรู้จัก
ถ่อมตัว และเสน่ห์ของคนช่างพูดช่างคุย คือ การกระเซ้าเหย้าแหย่ ซึ่งทั้งคนขรึมและคนช่างพูดช่างคุยสามารถ
ท าได้โดยธรรมชาติของเขาเอง 

เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพของคนที่ดีที่สุดที่จะเลือกมา
ท างานหรือคบเป็นเพ่ือน คือ คนที่มี UNO personality หมายความว่า เป็นคนที่มีบุคลิกครบทั้ง 3 บุคลิก    
เป็นทั้งคนขรึม คนทั่วไป และคนช่างพูดช่างคุย ขึ้นกับสถานการณ์ในช่วงนั้น ดังนั้น ท่านจึงต้องท าความเข้าใจ
ในบุคลิกภาพที่แตกต่างกันของคน และพยายามพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพทั้ง 3 ด้าน เพ่ือประสิทธิและ
ความสัมพันธ์ทีด่ีในการท างานร่วมกัน 

 

 

 



เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนบุคลิกภาพแบบ O  
O = L +C 
L = Listening การฟัง (ฟังด้วยความสนใจ) 
C = Concern ความมีน้ าใจห่วงใย 

ท่านควรจะเป็นนักฟังที่ดี แล้วจับใจความเป็นช่วงๆ ส่วนค าถามที่ใช้ควรเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
และควรให้เกียรติ O ทั้งการแสดงออกด้วยค าพูด และกิริยาท่าทางให้เห็นว่าเค้ามีคุณค่า 

เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนบุคลิกภาพแบบ U 
U =P +C 
P = Persuasion การชักชวน การเข้าไปไต่ถาม 
C = Concern ความมีน้ าใจห่วงใย 

เนื่องจากคนที่มีบุคลิกภาพแบบ U จะเป็นคนขรึม และพูดน้อย จึงควรเป็นฝ่ายชักชวนหรือทักทาย
ก่อน ซึ่งควรใช้ค าถามแบบปลายปิด คือ ค าถามที่ตอบสั้นๆ จากนั้นจะเริ่มใช้ค าถามแบบปลายเปิด ก็ต่อเมื่อมี
ความสนิทสนมด้วยแล้ว 

เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับคนบุคลิกภาพแบบ N 
N= P + L + C 
P = Persuasion การชักชวน การเข้าไปไต่ถาม 
L = Listening การฟัง (ฟังด้วยความสนใจ) 
C = Concern ความมีน้ าใจห่วงใย 

โดยปกติแล้ว เวลาพบกันในช่วงแรกๆ N จะมีลักษณะไม่ต่างจาก U เท่าไรนัก จะมีท่าทีเงียบขรึม แต่
ว่า N จะมีการปรับตัวได้เร็วกว่า แต่ก็จะไม่คล่องแคล่วเหมือน O 

เมื่อทราบแล้วว่า คนเรามีบุคลิกภาพแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ U, N และ O หรือ 
UNO เราจึงจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน      
จึงขอแนะน าพฤติกรรม 3 ประการ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับคนที่แตกต่างกันได้แก่  

การถ่อมตัว  จุดเด่นของบุคลิกภาพแบบ U “การถ่อมตัว” U จะมีเสน่ห์อย่างคนขรึม นอกจากฟังเก่ง
แล้วยังถ่อมตัวเก่ง เราสามารถใช้ 4 ขั้นตอนในการถ่อมตัวเวลามีคนชม คือ ตอบรับ ลดความเด่น ชมกลับ และ
เปลี่ยนเรื่องพูด 

การกระเซ้าเย้าแหย่ จุดเด่นของบุคลิกภาพแบบ  O “การกระเซ้าเย้าแหย่” การกระเซ้าเหย้าแหย่   
เป็นลักษณะของคนช่างพูดช่างคุย เทคนิคคือ รู้จักการพูดในเชิงลบ แต่ด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตรและสีหน้าที่ยิ้มแย้ม 

การชมเชย เป็นเทคนิคที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะน าไปสู่การผูกมิตรได้อย่างรวดเร็ว 
ในการที่เราจะพูดชมใครสักคนนั้น การชมอย่างจริงใจหรือการชมเฉพาะเจาะจงในส่วนที่ดี จะช่วยให้ผู้ถูกชม
ทราบว่าจุดใดเป็นประเด็นที่ควรท าต่อไปนอกจากนี้ ถ้าพูดชมเชยโดยให้มีผู้อ่ืนรับรู้ด้ วย จะได้ผลแรงยิ่งขึ้น   
โดยสามารถสรุปลักษณะการชมเชยออกเป็น 6 ประการคือ ชมเพ่ือทักทาย ชมเพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเพ่ือเป็น
การเสริมแรงให้ก าลังใจ  ชมเพ่ือเป็นการให้เกียรติ ชมผลงานเพ่ือเป็นการประเมินผล ชมแบบเยินยอ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกันและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 


