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  หนังสือ “เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์” เขียนครั้งแรก เมื่อปี 2544 

ครั้งที่ผมเป็นรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ใช้ชื่อว่า 

“บุคลิกภาพและการสมาคมฯ ส�าหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง” และได้มี

การพมิพ์เพิม่เตมิอกี 3 ครัง้ โดยหน่วยงานต่างๆ  ขออนญุาตพิมพ์เผยแพร่

ในการฝึกอบรมและพัฒนาด้านบุคลิกภาพ การสมาคมขององค์กรนั้นๆ

  เดิมหนังสือนี้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายส�าหรับข้าราชการ

ฝ่ายปกครอง แต่โดยรวมแล้ว ใช้ได้กับการพัฒนาบุคลากรทั่วไป 

ของราชการ แม้จะเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่แก่นสาระยังคงใช้ได้

อยู่ แม้จะไม่ละเอียดประณีต หรือครอบคลุมกว้างขวางมากนัก ก็ยังใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีได้

  ส�าหรับปัจจุบันได้เพิ่มเติมเน้ือหาในส่วนแรกเกี่ยวกับการสร้าง

บุคลิกภาพที่น่าประทับใจ การแนะน�าตัวเอง มารยาทที่พึงกระท�า และ 

เกร็ดความรู้ในการสร้างเสน่ห์ การสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลรอบด้าน 

ส�าหรบัประดบัเป็นอาภรณ์ อนัเป็นส่วนหนึง่ของวถิชีวีติและการงาน ท�าให้

หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้สนใจใฝ่รู้  

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรราชการในกลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน 2 ที่จะพัฒนาตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
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1
บคุลิกภาพน่าประทับใจ

            การประสบความส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน มใิช่อยูท่ีเ่นือ้งาน
อย่างเดียว แต่ 3 ใน 4 อยู่ที่การท�างานกับคนอื่นได้ดี ซึ่งมีหลาย
องค์ประกอบ โดยเฉพาะท่ีตวับุคคลโดยเฉพาะนกับรหิาร นอกจาก

มีทักษะด้านการคิดแล้ว ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ก็มีความส�าคัญ

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขณะที่ระดับผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะด้านการ

ปฏิบัติการ หรือด้านเทคนิคเป็นส�าคัญ

  การสมัพนัธ์กบัมนษุย์รอบด้าน จงึเป็นสิง่ทีบ่คุคลจะต้องมี

การพัฒนา ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการงาน ซึ่งอย่างน้อย

บุคลิกภาพ ที่จะน�าไปสู่มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมี

 	 1.		มาดต้องตา เป็นปัจจัยทางกายภาพ เห็นแล้วดูดี 

ต้องตา ตรึงใจ เป็นที่ประทับใจเมื่อแรกพบ (Fifirst impression)  

ทั้งรูปร่าง ความสะอาดสะอ้าน รอยยิ้ม ท่าไหว้และรับไหว้ สีหน้า 

แววตา น�้าเสียง รวมไปถึงอากัปกริยาที่แสดงต่อผู้อื่น การแต่งตัว 

เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์1.
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ที่ดูเหมาะสม (กับงาน สถานที่ วัย โอกาส) เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ส่ง

สัญญาณสะท้อนภาพลักษณ์ทั้งหมด (Total Message) ของตัว 

คนๆ นั้นได้ 

  2.	 วาจาต้องใจ  เมื่อภายนอกดูดีเป็นที่ต้องตาแล้ว  

การแสดงออกโดยการสือ่สาร สือ่ความหมาย การทกัทาย การพดู

และการน�าเสนอหรืออภิปราย เป็นปัจจัยก�าหนดบุคลิกภาพของ

บุคคลนั้น ผู้น�าต้องพูดจาให้ผู้อื่นตรึงใจ แล้วน�ากลับไปกล่าวอ้าง

ให้ผู้คนระลึกถึงอยู่เสมอ การสื่อสารด้วยค�าพูด เป็นเสน่ห์ของ

มนุษย์ที่ต้องสร้างเสริม และฝึกปรือให้มีทักษะในชีวิตประจ�าวัน 

การพูดกับใคร โอกาสใด พูดสั้น - ยาว มีการสรรหาวาทะ ค�าคม 

ค�าสอน มาเสนอในจังหวะโอกาสใด ในภาวะการณ์หนึ่งจะสื่อกับ

กลุม่ใด อย่างไร ต้องแยกบทน�าเสนอให้เหมาะสม และดแูล้วเนยีน 

  3.		ภายในเป็นเยี่ยม เมื่อมองเข้าไปข้างใน ที่เป็นตัว

ก�าหนดบุคลิกภาพภายนอก จิตใจท่ีดีงาม สะท้อนถึงความมี

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดค�านึง แต่สิ่งที่จะเป็นตัวก�าหนด

บุคลิกภาพ คือ การแสดงออกซึ่งอารมณ์ การควบคุมอารมณ ์

ให้อยู่ในระดับที่ปกติ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียว มองโลก 

ในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา คือ ไม่ขาดแคลนความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) ไม่มีใจคิดสร้างสรรค์
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  4.	 เปี่ยมไปด้วยมารยาท คนมีมนุษยสัมพันธ์ดีต้องมี

จรรยามารยาทในการรับประทาน การแนะน�าตัว แนะน�าคนอ่ืน  

การต้อนรับแขก งานพธิกีาร มารยาทในการพดูในทีช่มุชน การแต่งตวั 

ให้ถูกกาลเทศะ มีมารยาทในการเข้าสังคม 

  ทั้ง 4 ประการนี้เป็นเสน่ห์ของบุคคล จะมีความประทับใจ

แก่ผู้พบเห็น และให้เขาปฏิเสธท่านไม่ได้ เพราะท่านมีบุคลิกภาพ

ที่น่าชื่นชม และประทับใจ





ถ้าอยากท�างานส�าเร็จ

ในสิ่งที่ไม่เคยท�ำส�ำเร็จมำก่อน

อย่าใช้วิธีการเดิมๆ
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  เสน่ห์ที่เรามักจะละเลย มักไม่ได้ให้ความส�าคัญหรือมอง 

ไม่เห็น คิดไม่ถึง คือการทักทายคารวะ การแนะน�าตัวเอง และ

แนะน�าผูน้้อยให้รูจั้กผูใ้หญ่ ถือเป็น “มารยาท” ในสงัคม เป็นบคุลกิ 

ที่น่าประทับใจ บุคคลที่รู้จักแนะน�าตัวเองในโอกาส  หรือจังหวะ

อันควร นุ่มนวล เรียบง่าย ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น นับเป็น

บุคคลที่มีเสน่ห์

  ในงานการประชุม งานเลี้ยง งานพิธีการ ตลอดจน 

การพบปะกับผูค้นในหลายโอกาส ผูบ้รหิารระดบัสงู  มกัได้รบัการ 

ต้อนรับทักทาย หรือแสดงความเคารพ โดยการยกมือไหว้จาก

หลาย ๆ  คน หลายๆ กลุม่ ท้ังท่ีเดนิผ่าน หรอืพบกนัซ่ึงหน้า ยนืเป็น

กลุม่สนทนา หรือน่ังอยู่เคยีงข้างกัน หรอืบนโต๊ะอาหาร แต่มกัพบว่า 

สิ่งที่คู่สนทนา ที่อยู่ในวงด้วยนั้น ซึ่งไม่ได้  มีความมักคุ้น หรือ

รู้จักช่ือเสียงเรียงนาม มักเพิกเฉยต่อการแนะน�าตัวเอง ว่าเป็น

ใครท�างานที่ไหน อย่างไร

2แนะน�าตัวเอง มารยาทที่พึงกระท�า
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  นั่นอธิบายได้ว่า ผู้ท่ีผ่านพานพบมักนึกเข้าใจเอาเองว่า  

ผู้บริหารจะจดจ�าผู้คนได้ทุกคนทุกโอกาส เพราะผู้บริหารพบคน

มามาก บางครัง้อาจคุน้หน้า แต่อาจจ�าไม่ได้เป็นมัน่เหมาะเสมอไป

  จงึจ�าเป็นต้องรูจั้กมารยาทในการแนะน�า ทวนความระลกึถงึ 

เหตุการณ์ที่เคยพบกัน เมื่อใด ท่ีไหน เรื่องอะไร กิจกรรมใด  

กบัสถาบนัใด อย่าปล่อยให้ผูใ้หญ่ต้องเคอะเขนิ แล้วทกึทกัเอาเอง 

ว่าท่านรู้จัก

  ในหมู่ผู้ร่วมวงสนทนา ไปงานต่าง ๆ  แล้วนัง่ใกล้กนั ขณะที่ 

อยู่ในแวดวง ผู้ร่วมโต๊ะอาหาร ใครที่ยังไม่รู้จักกับใคร ควรได้

แนะน�าให้รู้จักซึ่งกันและกัน จะได้เชื่อมวงสนทนาให้กว้างออกไป 

และระมัดระวังว่าอะไรควรละเว้นไม่หยิบยก   ขึ้นมาสนทนา  

เพื่อความไม่สบายใจ หรือท�าให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกระคายเคือง

  ส�าหรบัผู้บรหิาร ผูใ้ต้บังคบับัญชาไม่ควรท�าให้นายอดึอดัว่า 

ทีก่�าลังจะพบอยูน้ั่นเป็นใคร เขามาจากไหน มาท�าอะไร จะให้ทกัว่า 

อย่างไร ควรจะเอ่ยอะไร ผู้บริหารมักจะนะจังงัง เป็นงงเสมอ  

เมื่อถูกทักอย่างไม่ตั้งตัว และไม่รู้จะมีอะไรตอบกลับ อย่างมาก 

ก็ย้ิมเจื่อนๆ แล้วออกลีลาเสมอตัวว่า... “สบายดีนะครับ”  

“สบายดีเหรอ” ?
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  บางคนเจอกันซึ่งหน้า สนทนาเจื้อยแจ้วพักใหญ่ ยังแกะ 

ไม่ออกว่าหล่อนเป็นใคร เคยเจอท่ีไหน ท�างาน ณ ทีใ่ด  จนผูบ้รหิาร 

อดไม่ได้ทีจ่ะถามอย่างเขนิ ๆ  ว่า... “แล้วตอนนีห้นทู�างานอยูท่ี่ไหนคะ” 

หนคูนนัน้ตอบด้วยความฉะฉานองอาจว่า... “หนอูยูท่ีเ่ดมิค่ะ” ???  

ได้ยินแบบนี้ผู้บริหารท่านนั้นจะเป็นงง และฉงนมากขึ้น





คนที่ท�ำงำนดีที่สุด

คือ คนที่รู้ว่ำ

หน่วยงำนอื่นๆ 

เขาก�าลังท�าอะไร
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  การสร้างความสมัพนัธ์กับผูอ้ืน่มหีลายวธิ ี นบัเป็นส่วนหนึง่ 

ของการบริหารเสน่ห์  ที่เติมพลังอยู่เสมอ สิ่งส�าคัญที่มีส่วนท�าให้ 

เกิดความประทับใจต่อผู้อื่น คือ การใส่ใจให้ความส�าคัญกับผู้นั้น 

ด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา เต็มใจให้ความร่วมมือให้  

ความอบอุ่นดูแล

  สิ่งหนึ่งที่จะขอแนะน�าในการสร้างเสน่ห์ คือ การจดจ�าชื่อ

คนอืน่ได้เสมอ การให้เกยีรตผิูอ้ืน่โดยรูจั้กเขา จ�าชือ่เขาได้  รวมทัง้

ต�าแหน่งแห่งที่ๆ  ผ่านมาของเขา จ�าชือ่จรงิ - ช่ือเล่นได้ ทกัทายเขาได้ 

อย่างแม่นย�าในโอกาสอันควร  อย่างนุ่มนวล  และให้เขา รู้สึก

มีคุณค่า โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณะ ในงานพิธีการ งานสังคม 

และท่านแสดงความชืน่ชมเขา ท่านกย็ิง่ได้รบัแรงเสน่ห์คนืมาด้วย

  วธิจี�าชือ่  อยูท่ีว่่าเราตัง้ใจจะจ�าหรอืไม่ การจ�าอาจเชือ่มโยง 

กับชื่อที่เราจ�าได้แม่น เช่น ชื่อเหมือนกัน ชื่อใกล้กัน  ต้องมีหลัก 

ในการจ�า  เช่น  ชื่อเดียวกับชื่ออ�าเภอ ชื่อสถานที่ส�าคัญ คือ  

เป็นชื่อเดียวกับพี่น้อง ญาติ ลูกน้อง รูปร่างลักษณะอาจจะคล้าย

3จ�าชื่อผู้คนให้ได้
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คนทีเ่รารูจ้กัดจีดัหมวดหมูใ่นการจ�า ต้องหาทาง “เชือ่มโยง” กบัคน

ที่เราคุ้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อดารา นางงาม นักกีฬาผู้ใหญ่ในสังคม  

คนดัง ฯลฯ

  บางโอกาสเราอาจจ�าชื่อไม่ได้ (จริง ๆ) อาจทักทายด้วยค�า

สรรพนามทีเ่ป็นการให้เกยีรต ิเช่น คณุหมอ อาจารย์ เสธ.  คณุครู 

คุณพี่ น้อง หนู ด็อกเตอร์ ท่านปลัด (อ�าเภอ, อบต.) ท่านนายก 

ฯลฯ

  ขอแนะน�าว่าไม่ควรเรียกขานว่า “คุณ” เฉย ๆ จะดู

ห้วนและดูแข็ง ถ้าเรียกคุณต้องต่อด้วยชื่อ จะดูสุภาพกว่ามาก  

พนักงานในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เขามักเรียกอย่างสุภาพว่า...

คุณผู้ชาย...คุณผู้หญิง

  หลายคนจะงงถ้าท่านทักเขาได้ แม้ไม่ได้เจอะเจอมานาน 

ท่ามกลางเวทีสมาคมใหญ่ ๆ หากเรียกขานเขาได้ ชมเขาอย่างดี 

เท่ากับท่านได้โปรยเสน่ห์ที่ดึงความประทับใจในตัวท่านแล้วท่าน

ต้องลองฝึก ลองลงทนุ ทีจ่ะต้องท�าอะไรเช่นนีบ้้าง เพือ่ไม่ให้วงจร

ชีวิตดูชืดไป  เสน่ห์นี้สร้างสัมพันธ์ที่ดีเกินคาด ท่านต้องจ�าชื่อคน

ให้แม่น ลองฝึกดูแต่บัดนี้





อย่ำเปิดโอกำส

ให้ได้รู้จัก (นะ)

แล้วคุณจะ

ปฏิเสธไม่ได้
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  เสน่ห์ที่เป็นธรรมเนียม  ในทางการทูตและทางธุรกิจนิยม

ปฏิบัติ คือ การแสดงความยินดีในโอกาส ต่าง ๆ เช่น  การเลื่อน

ต�าแหน่ง  การโยกย้าย การได้พบกับสิ่งที่ดีงามของครอบครัว

  หลายคนเลือกการที่จะให้ดอกไม้ อาจจะเป็นกระเช้าหรือ

แจกัน บางท่านเลือกที่จะส่งกระเช้าผลไม้ หรือกระเช้าของขวัญ  

ไปให้ หลายท่านอาจจะเป็นกล่องของขวัญ ห่อด้วยกระดาษที่

สวยงาม และผูกริบบิ้นที่ดูดี ไปแสดงความยินดี พร้อมนามบัตร

ของหน่วยงาน หรือส่วนตัว แต่เหล่านี้ กฎ กติกาของราชการ  

เขามีมาตรการก�าหนดราคาความเหมาะเอาไว้ คือ การให้สิ่งของ

ห้ามมีราคาเกิน 3,000 บาท

         ขอแนะน�าว่า สิ่งที่ดีที่สุด คือ การส่งจดหมาย หรือบัตร

อวยพรไปแสดงความยินดีและแสดงไมตรีจิต ซึ่งผู้รับจะสามารถ

เก็บไว้ได้ และรู้สึกดี ๆ เมื่อหยิบมาอ่านอีกครั้ง ซึ่งจะมีความขลัง

และท�าให้ผู้รับหายเหนื่อย โดยเฉพาะจดหมายที่มีส�านวนภาษา 

ที่เปี่ยมไปด้วยความชื่นชม จริงใจ และเป็นภาษาส่วนตัว

4รูจ้ักแสดงความยินดี รู้จักตอบขอบคุณ
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  เสน่ห์ของการแสดงความยนิด ีด้วยการให้ เป็นธรรมเนยีม
และวฒันธรรมท่ียดึถอืปฏบัิตกินัท่ัวไป แต่เรามกัจะเลอืกไปปฏบิตัิ 
เฉพาะกับผู้บังคับบัญชา ท่ีเป็น “นาย” เท่านั้น แต่เสน่ห์ที่มี
มากกว่า คือ การขอบคุณ และการตอบขอบคุณ
         ความชอบธรรมเชงิสากล ความมเีสน่ห์ทีค่วรจะได้ จะลง
ตะกร้าไปเสียหมด โดยลมืตอบขอบคณุ ผูใ้ห้หรอืผูท้ีม่นี�า้ใจกบัเรา
         ดังนั้น ทีมงานผู้บริหาร หรือสตาฟฟ์ที่สุดยอด ต้องรู้จัก
เสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้บริหาร ด้วยการตอบขอบคุณผู้ที่กรุณา 
มีน�้าใจ จะด้วยความเต็มใจหรือจะถูกบังคับใจอะไรก็สุดแล้วแต่  
แต่ควรต้องตอบขอบคุณในรายที่ควรขอบคุณ  นัยความหมาย
ตรงนี้ ต้องแยกแยะให้ดี เพราะมีพ่อค้าวาณิช ผู้คิดลึก อาจน�าไป
แสวงหาเอื้อประโยชน์ได้ จึงต้องพิเคราะห์เป็นกรณีไป
         ท่านเคยตอบขอบคุณ ใคร ๆ บ้างไหม ใครท�าให้  
ท�าอย่างไร มีจดหมายด้วยลายมือ โทรศัพท์ไปขอบคุณ หรือ  
พิมพ์การ์ดแต่ลงชื่อตอบรวม ๆ โหล ๆ ไป ไม่ได้ลงชื่อสดด้วย
ตนเอง
         ท่านเคยคดิและหาทางเลอืกไหม หรอืไม่สนว่าเป็นเสน่ห์
และสัมพันธภาพที่ควรเลือกมาใช้ คนเป็นผู้บังคับบัญชารับแล้ว  
เหน็แล้ว อาจไม่ให้ความส�าคญัมคีนจดัการดแูลต่อไป แม้จะเกบ็การ์ด
หรือบัตรอวยพรไว้ ก็อาจไม่กระท�าให้ปล่อยไปพร้อมกับ กระดาษ

ห่อของขวัญที่สวยงาม และขาดวิ่นเมื่อแกะเปิดออกแล้ว





กฎ กติกำ เกณฑ์

ใช้เป็นหลัก

เกม กลยุทธ์

กุศโลบำย

ต้องเรียกใช้
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  เมื่อมีใครแสดงความยินดีกับเรา โดยมีจดหมายเป็น 
ลายลักษณ์อักษร ที่ใส่ซองส่งมาอย่างสวยงาม หรือแนบนามบัตร 
มาพร้อมของที่ระลึก/กระเช้าผลไม้เล็ก ๆ การตอบขอบคุณ  
เป็นมารยาทที่พึงกระท�า มิใช่เสน่ห์เพียงอย่างเดียว
  การได้รบั ส.ค.ส. ปีใหม่ จดหมายแสดงความยนิดใีนโอกาส
เลือ่นยศ เล่ือนต�าแหน่งหน้าท่ี หรอื ยนิดกีบัผลงานทีป่ระสบความ
ส�าเร็จ ฯลฯ สมควรทีผู่ไ้ด้รบัต้องตอบขอบคณุ และลงท้ายต่อด้วย
การอวยพรแก่ผู้หยิบยื่นไมตรีให้เราด้วย
  ทางการทตูและทางธรุกจิ เขาไม่เคยละเลยการตอบขอบคณุ
เพราะทีมงานเลขานุการ เขาถูกฝึกถูกสอนมาเรื่องนี้ คนเป็นนาย 
ก็ใส่ใจเรื่องนี้ แม้มิใช่เรื่องส�าคัญ แต่เป็นสิ่งจ�าเป็น
  การตอบขอบคุณเชิงราชการ ท่ียึดติดกับถ้อยค�าภาษา 
ระเบยีบราชการ ดจูะไม่สือ่และสะท้อนถึงไมตร ีเพราะภาษาส�านวน
ยงัเป็นหนงัสอืราชการทีแ่ห้งๆ และห้วน ๆ  พดูง่าย ๆ  ว่าให้ลกูน้อง 
(หรือคนอื่น) ร่างให้ เขียนให้ จึงไม่ได้ออกจากใจจริง หรือตัวตน
ของเรา หรือไม่ทราบคู่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน

5
ตอบขอบคุณ.. ตอบแล้วหรือยัง..

ตอบอย่างไร
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  การขอบคุณของภาคเอกชน มักใช้ภาษาที่เป็นการเข้าถึง 

ความรู้สึก ที่สัมผัสได้ระหว่างกัน (Personal touch) การสื่อให้ 

ผู้รับอิ่มเอิบใจ เช่นเดียวกับจดหมายแสดงความยินดี ผู ้รับ 

ย่อมปลื้ม และเป็นปลื้ม ถ้าเจ้าตัวไม่ร่างเขียนเอง ก็ต้องมี

เลขานุการดูแลจัดการให้ ซึ่งเป็นเลขานุการมืออาชีพรู้ใจนาย

  การเขียนด้วยลายมือตนเองยิ่งได้เสน่ห์ แสดงว่าเรา 

ให้ความส�าคญัมากจรงิ ๆ  ฝรัง่เขาอาจพมิพ์เป็นจดหมายใช้ตวัพมิพ์ 

แต่เว้นไว้แค่ค�าทักทาย ตรงค�าว่า ถงึใคร (To) ถงึผูร้บั ด้วยลายมอื 

กับเขียนค�าลงท้าย เช่น

  ส.ค.ส. ที่ส่งความสุขปีใหม่ของผู้ใหญ่มาก ๆ อาจจะมี 

ลายเซน็ ทีพ่มิพ์จากโรงพมิพ์ หรอืประทับตรายางชัน้ด ี เลขานกุาร

มักจะเป็นผู้จัดแจงด�าเนินการ ไปถึงคนอื่น ๆ ให้ โดยไม่มีลายมือ

ที่เขียนเพิ่มเติม หรือฝากความระลึกถึงไปเลย

  ลายมอืทีเ่ขยีนเพิม่เตมิจาก “ค�าอวยพร” ย่อมแสดงความ

ประทับใจ ความใส่ใจจริง ขอแนะน�าว่า พึงเขียนด้วยตัวท่านเอง

เพิ่มเติมไปด้วย

  “น�้าใจ” บวก “เสน่ห์” และ “ความผูกพัน” ท่านก็จะได้

เพิ่มขึ้นทวีคูณ ความตรึงใจของถ้อยวจีที่ท่านพรั่งพรูออกมาอย่าง

สละสลวย คือตัวตนที่สง่างาม ... นั่นแหละแสดงว่าท่านย่อมเป็น

ที่รักของผู้รับอย่างนิรันดร์





ใช้มิติกำรตลำด Make it

Change

Better

Fast

Challenge

Difference

Smart
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  บางโอกาสเราเจอการใช้ค�าพดูท่ี  “หวาน” หวานหยดย้อย

เยินยอจนเกินงาม  ก็ท�าให้ผู้ได้ยินได้ฟังรู้สึกเคลิ้มและวางตัว

ล�าบาก  ค�าว่าพอดี - พองาม  ตามสมควรน่าจะเหมาะสม  และ

มีความน่ารัก

  เขาบอกว่าหวานนั่นแหละดีแล้ว... แต่อย่าหวานจนเอียน 

บางคนที่ถือยศถือศักดิ์ มักใหญ่และถือตน  มักมีความอบอวล

อยูบ่นการเยนิยอทีเ่กนิความพอด ี ทัง้ความเลศิเฉดิโฉม สวยงาม 

ดีเลิศประเสริฐพร้อม  สิ่งเหล่าน้ี  ออกจาก “ค�าพูด” และ 

“ลมปาก” ของคนรอบข้างและที่รู้จัก  จึงสมควรท�าให้ดูเนียน 

ดูเรียบ และสมดุล อย่าเกินงาม

  แต่การให้เกียรติกันนั้น  ไม่มีค�าว่ามากเกินไป ซึ่งแสดงได้

หลายโอกาส อย่างไม่ต้องมตีกชัน้และชัน้เชงิ  ให้เกยีรตใิครๆ คน

ที่ได้รับมักตอบสนองสิ่งนั้นกลับมาเสมอเช่นกัน  อาทิ

   ผู้บังคับบัญชา การนับถือและให้เกียรติ ค�าพระบอกว่า

มี “คารวธรรม” การไม่ออกนอกหน้า แสดงความชื่นชมยกย่อง 

6ให้เกียรติกัน ไม่มีค�าว่ามากเกินไป
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ทัง้ต่อหน้า และคล้อยหลงั ในทีป่ระชมุกว็างตนในฐานะผูส่้งเสรมิ

และเสริมบท  ไม่ได้เล่นบทออกหน้า ว่า “ข้าฯ เก่ง” คือต้องเป็น

นาย “บญุเสรมิ” มใิช่นาย “บุญน�า”  หรอืนาย  “บญุล�า้” เวลากบั 

สาธารณะให้เกียรติเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้น�า  เราเป็นผู้ร่วมทีม 

เป็นทีมเดียวกัน ยอมรับความเป็นผู้น�าใน “บทบาท” (Role 

Theory) ที่ควรจะเป็น ตระหนักในบทบาทของทีมและผู้ตาม

  เพื่อนร่วมงาน  การสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร   

การปรองดองสมานฉันท์  การอะลุ้มอล่วย  โอนอ่อนผ่อนปรน 

และรู้จักให้อภัยกันเป็นสิ่งส�าคัญ ไม่หูเบา และไม่โจมตีใส่ร้าย 

พูดในทางไม่ดีต่อกัน  ละเว้นซึ่งการนินทา  อย่าให้เกิด “สงคราม

นางฟ้า” (เปรียบเทียบมาจากละครโทรทัศน์) ขึ้นในองค์กร   

การให้เกียรติซึ่งกันเป็นหนทางที่จะยึดเหน่ียวหล่อหลอมให้เป็น 

ทีมงานที่ดี การรู้จักค�าว่า “รอ”  ค�าว่า  “พอ”  ละลดค�าว่า “ขอ” 

พอใจที่จะให้ สิ่งเหล่านี้เพิ่มความน่ารักน่าเอ็นดู

  ผู้ใต้บังคับบัญชา  สิ่งที่คนเป็นลูกน้องภูมิใจในตัวผู้บังคับ

บัญชา ก็อยู่ที่การได้แสดงความชื่นชมยกย่อง ให้ปรากฏแก่ผู้คน

ในที่สาธารณะ หรือในการประชุม การตระหนักถึงคุณค่าของผู้ใต้

บังคับบัญชา หรือลูกทีม เป็นเสน่ห์ของนาย  (นายงาน  นายจ้าง 
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คณุนาย)  การให้คณุค่าว่าเขาเป็นคนหน่ึงท่ีมปีระโยชน์  เปิดโอกาส

ให้มีส่วน  ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ นับเป็นการให้เกียรติ 

ทีท่รงพลงั กระตุน้ให้ลกูน้องอยากท�างานและอยูใ่กล้กบัผูอ่ื้น  ไม่ว่า 

จะเป็นสตรี คนสงูอาย ุเดก็ๆ อาจช่วยเหลอืให้เกยีรตกินัในโอกาส

ต่างๆ ได้  ไม่ดูถูก  ดูแคลน ยกย่องด้วยค�าพูด   การใช้สรรพนาม 

กล่าวทัก ยืน่มอืเข้าไปช่วยเหลอืบคุคลทีด้่อยโอกาสกว่า ถอืเป็นเกยีรติ

ที่พึงกระท�า การให้เกียรติในรูปลักษณ์ใด จะไม่มีใครกล่าวหาว่า

มากเกินไปหรือเกินงาม  ไม่มีค�าว่าเอียน  ส�าหรับการให้เกียรติ

บคุคลอืน่ๆ  พืน้ฐานของการให้เกียรตกัินน้ัน อยูท่ี ่ “พลงัของความ 

เป็นคนน่ารัก” (The Power of Nice) เป็นคนดี มีน�้าใจ จิตใจดี 

เรากจ็ะพบกบัความสขุในการท�างาน เป็นส่วนหนึง่ของบคุลกิ มีเสน่ห์





จ�ำแนกบริบทของสังคม

และการงานให้ชัด

...ภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม

ภูมิประเทศ ภูมิศำสตร์
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  การสือ่สารเป็นเสน่ห์ทีม่คีณุค่า โดยการให้ค�าพดูทีถ่กูต้อง 

เหมาะสม และให้เกยีรตกินั เป็นจุดเริม่ต้นของความมไีมตรต่ีอกนั

  ค�าสรรพนามที่เรียกขานกันนับว่ามีความจ�าเป็นสูงยิ่ง 

เพราะเป็นจุดเริ่มแรกที่จะ “ไปต่อ” (พูดภาษาที่วัยรุ ่นเข้าใจ  

จากรายการ  THE  STAR  ค้นฟ้าคว้าดาว)  หรือจะปูทาง 

เป็นมิตรต่อกัน

  การใช้ค�าสรรพนามที่ผิดพลาด  ผิดคีย์ท�าให้เกิดสะดุด  

หยุดชะงัก การให้เกียรติผู้อื่น จึงต้องมีค�าทัก ค�าพูดจาที่มีน�้าค�า  

ที่ไม่ก้าวร้าว ละเลิกค�าดูหมิ่นดูแคลน  หรือค�าหยาบทั้งปวง   

ห้ามค�าว่า “ไอ้” และตามด้วยค�าอะไรก็ตามเป็นอันขาด

  กับนักการเมือง ต้องพูดด้วยค�าที่รื่นหู เย็นหู สบายหู 

เพราะท่านเป็นผู้ทรงเกียรติ ทรงศักดิ์ ทรงคุณวุฒิ และต้อง

ทรงธรรมด้วย ถ้าขาดซึ่งคุณธรรม ก็ไม่ครบองค์ประกอบของ 

นักการเมืองที่ดี การเรียกขานท่านนักการเมือง ควรน�าหน้าด้วย 

7ให้เกียรติด้วย ค�าพูด - ค�าทักทาย
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“ท่าน” จะดดู ี  ดกีว่า “คณุ”  ฝรัง่เขาใช้  “You” แปลว่า  “คณุ”  ได้ 

และเขากม็อียูค่�าเดยีว แต่ของไทยควรยกย่องว่า ... ท่าน  บวกด้วย 

ต�าแหน่ง หรือนาม 

  เราได้ยินบ่อยๆ ท่ีขึน้ต้นว่า “เสีย่” หรอืฉายา ซึง่ในบรบิทนี ้

ดจูะไม่เหมาะ เพราะท่านยกระดบัเป็นผูแ้ทนคนทัง้หมูบ้่าน ต�าบล 

จังหวัดไปเสียแล้ว

  กับครูอาจารย์  ได้ยินหลายคนมักเรียกขานในงานสัมมนา

ใหญ่ๆ ว่า “พวกครู” ซึ่งฟังดูแล้วไม่ไพเราะ ขอให้เปลี่ยนเป็นใช้ 

ค�าว่า “คณะครู” หรือ “เพื่อนครู”  หรือค�ากลางๆ ที่ใช้เรียก 

แต่เดมิว่า “คณุคร”ู หรอื   “อาจารย์”   โปรดละเว้นค�าว่า “พวก” 

เพราะดูจะท�าให้เป็นหมู่เหล่า มีนัยแห่งค�าดูแคลน

  กับก�านัน - ผู้ใหญ่บ้าน เดิมลูกบ้านเรียก “พ่อก�านัน -  

พ่อผู้ใหญ่”  หรือจะเรียกว่า “ท่าน” ก็จะดูดี  มีค�าเรียกกลางๆ ว่า 

พีก่�านนั - พีผู่ใ้หญ่  แต่จะรบัไม่ได้กบัการใส่ว่า “ไอ้พวก....” ลงไป 

นบัเป็นการดแูคลนแกนหลกั ซึง่เป็นกลไกส�าคญัของฝ่ายปกครอง

ที่เป็นแก้วตา ดวงใจของการปกครองท้องที่ เป็นทีมงานท่าน 

นายอ�าเภอ (จะไม่เรียกว่า  ก�านัน - ผู้ใหญ่บ้าน เป็น “แขนขา” 

หรือ “มือไม้” นายอ�าเภอ) 
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  ขอฝากเป็นค�าแนะว่า การจะเรียกสรรพนามกับใครๆ ว่า 

“คณุ” เฉยๆ โดยส่วนตวัเหน็ว่ายงัไม่สภุาพ ไม่ใช่เป็นภาษาบรกิาร 

(Service mind)  จะเรียกว่าคุณ ต้องบวกด้วยชื่อของคนๆ นั้น 

  หรอืไม่รูจ้กัชือ่ควรเรยีกว่า  คณุพี.่.  ..คณุน้อง.. ..คณุผูห้ญงิ.. 

ดูน่ารักกว่าเยอะ 

  เช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่ (สตร)ี เรยีกขานเดก็ (ลกูน้อง) หรอืทกั

คนอื่นๆ ด้วยค�าน่ารัก โดยขึ้นต้นด้วยค�าว่า  “น้อง”  ก่อน  ..เช่น 

น้องรินทร์ น้องติ๋ม ดูน่าเอ็นดูกว่าเป็นไหนๆ  

  เกียรติแห่งค�าพูดทักทาย การสื่อด้วยน�้าเสียงที่บ่งบอกถึง

การมีสัมพันธภาพที่ดีงาม ย่อมท�าให้สังคมน่าอยู่ เชื่อมโยงด้วย

ผู้คนที่มีแต่ความเข้าใจ มีความร่วมมือ เกิดการประสานงานที่ดี 

อันน�าไปสู่ความส�าเร็จของการงานทั้งปวง

  ต้องเร่ิมจากเรื่องธรรมดา จริงๆ แล้วเป็นหนทางน�าไปสู่

ความยิ่งใหญ่ทีเดียว....





สร้ำงทีม และหำ Mr. ให้เจอ

ใครเป็น Mr.
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   เรือ่งเกีย่วกับเสน่ห์มหีลาย ๆ  ค�าท่ีใกล้เคยีงกนั ประกอบไป

ด้วยบุคลิกที่ดีงาม ทั้งที่ปรากฏทางกาย และจิตใจ เป็นค�าที่ดูแล้ว

ไพเราะมีความหมาย ฝรั่งเขาใช้บุคลิกภาพที่รวมกันแล้วบ่งบอก

ว่าเป็น “ตัวจริงชัดเจน” (ขอยืมชื่อรายการสนทนาทางโทรทัศน์

มาใช้เพราะตรงจริงๆ) ของคนๆ นั้นนั่นแหละ ที่เป็นสัญญาณ 

บ่งชี้ทั้งหมด (Total Message) ของใครคนใดคนหนึ่ง

  ส่วนใหญ่ท่ีกล่าวๆ ไปเป็นเรื่องของ “พลังแห่งเสน่ห์”  

(The Power of  Charm) ที่ประกอบไปด้วยพลังที่ท�าให้ใคร

ชอบใจ ถูกใจและประทับใจในตัวเรา 

  ค�าที่ปรากฏต่อมา มี “พลังแห่งความสุภาพน่ารัก” หรือ 

“อานุภาพแห่งน�้าใจ” (The Power of Nice)  ซึ่งเป็นค�าที่ดีมาก   

ยากทีจ่ะใช้ภาษาไทย เพราะค�าว่า nice กนิความครอบคลมุเหลอืเกนิ 

ทั้งเป็นคนดี คนน่ารัก ใจดี มีน�้าใจ จิตใจดี สุภาพ ค�าว่า nice  

ในภาษาองักฤษ ฟังดไูพเราะ รืน่ห ูเสยีงอ่านกน็ุม่นวล สมความหมาย

8พลังแห่งความสุภาพน่ารัก
The Power of Nice
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  ยังมี “พลังแห่งค�าพูด”  (The Power of  Speech)  

ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบุคลิก  “พลังแห่งการสัมผัส”   

(The Power of Touch) ที่กินความถึงการสัมผัสทราบความ

ต้องการของผู้อื่น และสัมผัสบนเรือนกายที่คลายความเหนื่อย

เมื่อยล้า ในรูปแบบของสปา 

  พดูถงึความ nice ทีเ่ตม็ไปด้วยความน่ารกัอ่อนโยน จะกนิ

ความกว้างไปเสยีทกุอย่างของมารยาท การกระท�า การแสดงออก  

รวมถึงการพูดจาด้วย  นักจิตวิทยาและนักการสื่อสารเน้นย�้าว่า  

แท้ที่จริงแล้วกริยาท่ีสงบเสงี่ยมและเปี่ยมไปด้วยน�้าใจต่างหาก  

ที่พูดได้ดังที่สุด 

  ค�าว่า “ได้โปรด” “ขอบคณุ” และ “ไม่เป็นไร เชญิคณุก่อน” 

ล้วนเป็นค�าพูดที่ส�าคัญ ที่อยู่ติดตัวคน

  The Power of Nice มค่ีาเท่ากบัการใส่ใจผูอ้ืน่ ความมีเกียรติ

การท�างานด้วยความซือ่ตรง การแข่งขันอย่างมศีกัดิศ์ร ีการแบ่งปัน 

ความรู้สกึทีด่ีๆ  ต่อกนั การประพฤตตินด้วยความมีน�า้ใจ แม้เป็นเรือ่ง 

เลก็ๆ น้อยๆ เช่น รอยย้ิม  กรยิาท่าทาง ค�าชมเชย การให้ความช่วย

เหลอืเป็นพเิศษ ซึง่มคีวามจ�าเป็นอย่างมากในทางธรุกจิ จะขาดสิง่

เหล่านี้ไม่ได้  เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีเดียว
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  วิธี “ออกก�าลังให้กล้ามเนื้อความดีแข็งแรง” อาจท�าได้ 

ทุกวัน ทั้งสัปดาห์  ลองท�าสิ่งดีๆ สัก 5 อย่าง ซึ่งไม่มีผลตอบแทน

แก่เราในทันที อาทิ  มีรอยยิ้มให้กับทุกๆ คน  กล่าวค�าขอบคุณ 

ผูอ้ืน่ ถามไถ่ทกุข์สขุของคนทีเ่ราพบ  หรอืบรจิาคเงนิเพือ่การกศุล 

เป็นต้น

  ถามตวัเองว่าเราได้อนุเคราะห์  โอบอุม้ เอือ้อาทร อ่อนโยน 

และเอ็นดู  “5 อ.” ต่อใครบ้างในสัปดาห์นี้  วันนี้

  สูตรง่ายๆ ของเรา  คิดอะไรไม่ออก  ถ้าจะให้  nice ก็ต้อง 

“ยิม้งาม ไหว้สวย และพดูไพเราะ” กพ็อจะเป็นสิง่ทีส่ือ่ถงึทางการ

สื่อสารที่เป็นบวกแล้ว.... 





อ่ำน และอ่ำน....

อ่ำนเกมส์

อ่านใจ

อ่ำนคิด อ่ำนคน

อ่านให้ขาด
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  บุคลิกภาพ ประการแรกของบุคคลได้แก่ “บุคลิกภาพ 

ทางกาย” เป็นภาษากาย (Physical or body language) ทีบ่่งแสดง 

ถึงบคุลิกภาพคนๆ น้ัน การแสดงความประทบัใจแรกรบัทีเ่ราได้ยนิ 

บ่อยๆ ว่า First  impression  นัน้ อยูท่ีม่องภาพรวมๆ ของบคุคลแล้ว 

“ดูดี” มี  “มาดต้องตา”

  แม้ว่าจะยังไม่แสดงออกโดยค�าพูด มารยาท อารมณ์ และ

การแสดงออกโดยพฤตกิรรมอืน่ ๆ    แต่ฉากแรกทีไ่ด้เหน็แล้วต้องตา 

ต้องใจ ดูแล้วเข้าตาเป็นอันใช้ได้

  หลักการแต่งกายที่ดี  จึงเป็นการแสดงมาดของการดูดี   

เข้าท่าเข้าทาง  ไม่ใช่ดหูรหูราราคาแพง หรอืดูมีรสนยิมตามสไตล์ผูด้ี  

ผูม้สีตางค์  แต่เป็นการแต่งกายทีถ่กูกาลเทศะ ถกูสถานที ่มคีวาม 

เหมาะสมกับวยั เนียน (tact) และเข้ากนัได้ด ี(matching) มคีวาม

สุภาพเรียบร้อย  กลมกลืน 

  ขดีเส้นใต้เน้นย�า้ท่ีว่า เป็นงานพธิกีาร งานราชการ หรอืงาน 

ส่วนตัวหรือไม่  หากการไปพบปะวิสาสะกับชาวบ้าน  ความเป็น 

9การแต่งกายด ี: องค์ประกอบของมาดต้องตา
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พิธีการ ทางการ หรือความ... ที่จะต้องดูดี มีความเนี้ยบคงต้อง 

ลดลง ประมาณว่าอยูใ่นแวดวงและกาลเทศะใด  จงัหวะ  ภมูสิงัคม - 

วัฒนธรรมใดเป็นส�าคัญ  ในเมืองหรือชนบท ลูกกรุง - ลูกทุ่ง 

เป็นต้น

  หลักการแปรเปลี่ยนตามภาวะแวดล้อมของงาน ผู้คน  

ลักษณะของพื้นภูมิ หรือที่เรียกว่า “บริบท” ความมีบุคลิกภาพ 

ทีด่ดีจูากภาพภายนอกท่ีมองแล้วต้องตา ดแูล้วมคีวามมัน่ใจ มัน่คง 

สมกับเป็นผูน้�า หรอืผูบ้รหิาร  หากเป็นบุคลากรทัว่ไป ท�าให้สายตา

ผู้มองๆ ดูแล้วเหมาะสมกับสถานะภาพของท่านนั้นๆ 

  ขณะเดยีวกันการแต่งกายท่ีไม่ทันสมยั ไม่เหมาะสมกบัอายุ

ของผูแ้ต่ง ย่อมเป็นจดุสงัเกตในทางลบ  โดยเฉพาะกบัสภุาพสตรี  

ฉะนั้นความเหมาะสม เหมาะควร สมวัย สมฐานะต�าแหน่ง  

จะท�าให้เกิดบคุลกิภาพภายนอกทีม่ลีกัษณะแห่งการน�า น่าเชือ่ถอื

  ยกตัวอย่าง ท่ีไม่ได้เป็นเชิงราชการ แต่เป็นเรื่องธุรกิจ 

การค้าขายธรรมดา ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ เป็นที่รวมของ 

หลากหลาย ในกลุม่ของเครือ่งใช้ ของใช้ราคาย่อมเยา มพีนกังาน

หญงิ (น่าจะเรยีกว่า คนขาย มากกว่าพนกังาน)  ทีก่�าลงัขายสนิค้า

ประเภทยาบ�ารุงร่างกาย  เป็นวิตามินเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ของร่างกาย ซึง่ในเรือ่งเกีย่วกบัสุขภาพอนามยัแล้ว ผูข้ายควรแต่งตวั
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ให้สมกบัประเภทสนิค้า  เช่น อาจเป็นสขีาว หรอืสเีรยีบๆ ทีด่แูล้ว 

เย็นตา แต่สิ่งที่เห็นพนักงานขายใส่เป็นเสื้อยืดสายเดี่ยวที่รัดติ้ว 

สวมกางเกงยนี  ใส่รองเท้าแตะ  เป็นภาพท่ีผูค้นพบเห็นแล้ว ไม่เอ้ือ 

ต่อการขายสินค้าเกี่ยวสุขภาพ หรือการเสริมสร้างพละก�าลังตาม

สรรพคุณที่โฆษณาแต่อย่างใด  

  ความน่าเชื่อถือเกิดจากบุคลิกภาพภายนอก จากการ 

แต่งกาย หากดูแล้วมาดไม่ต้องตา มาดไม่น่าเอ็นดู ก็เป็นภาพลบ

แก่คนนั้นเอง...





งำนเชิงนโยบำย

“ข้ำงบน” หลำยชื่อ

แต่ “ข้ำงล่ำง”

นำมสกุลเดียวกัน
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  ส�าหรับคุณผู้ชาย ผู้เป็นสุภาพบุรุษ  มีข้อพึงระวังในการ 

แต่งกาย  เป็นเกรด็ท่ีควรค�านึงท้ังเกรด็เลก็ เกรด็น้อย แม้เราไม่ได้

มองตัวเอง แต่ผู้คนในสังคมมองเราตลอด ฉะนั้น พึงต้องส�ารวม 

และระลึกว่าเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความประทับใจแรกพบ 

เม่ือสายตาผู้คนเหลียวมามอง (Fifirst impression) ท่านระวัง 

สิ่งเหล่านี้ หรือ ? เช่น

  -  เริ่มจากทรงผม อย่าให้กระเซิง ให้ดูเรียบร้อย ไม่ควร

ไว้ทรงผมปรกหน้า (ผาก) ราศีจะทึมและแคบ ดูเป็นคนปิดเพราะ

ผมปิด

  -  แว่นตา ต้องให้รับและเข้ากับทรงของใบหน้าของเรา 

(กลม รี เรียว) ไม่ควรหนาจนทึบ จะดูหนักหน้า แว่นโปร่งดูใส 

กรอบไม่ใหญ่นัก จะดูโปร่ง และเห็นแววที่ดี 

  -  เสือ้ผ้า อย่ายบั (ยูย่ี)่ ขาดความสะอาดสะอ้าน ให้คนอ่ืน 

เหลียวกลับมามอง ต้องสวมแล้วสมสง่า ไม่จ�าเป็นต้องมีราคา

10เกร็ดการแต่งกาย - แต่งตัว : ข้อพึงระวัง
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  -  ไม่ควรสวมเสื้อยืดนอกกางเกง หรือใส่กางเกงยีน 
ไปงานพิธีที่เป็นทางการ มีผู้หลักผู้ใหญ่ ควรใส่เสื้อเชิ้ต
  -  งานกลางคนื เสือ้แขนยาวมลีาย มีดอก ใส่ไปงานเลีย้งได้ 
จะดูสวยดี โดยเฉพาะงานท่ีโรงแรม และเป็นพิธีการมีผู้ใหญ ่
ไปร่วมงาน ถ้าเป็นงานผู้ใหญ่ควรใส่แขนยาว ไม่ควรใส่แขนส้ัน 
(ลองพิจารณาดู) 
  -  ไม ่ควรอย ่างยิ่ งที่จะใส ่เสื้อยืด กางเกงล�าลอง  
สวมรองเท้าวอร์มไปงานโรงแรม เว้นแต่เป็นงานกีฬา
  -  ในบัตรเชิญให้ไปร่วมงาน จะระบุการแต่งกายไว้  
(ถ้าระบุ) ต้องสวมใส่ให้ตรงกับงาน และให้ถูกรูปแบบ โดยเฉพาะ
งานพิธีการ ชุดเต็มยศ ชุดครึ่งยศ ชุดปกติขาว ชุดไทยสุภาพ  
(ชุดพระราชทาน) เป็นต้น
  -  ชุดเต็มยศ ท่ีต้องใส่กางเกงด�า โปรดอย่าให้หลวม  
ต้องเข้ารปู อย่าน�ากางเกงด�าท่ีมาจากสทูมาใช้ ต้องมตีวัใหม่ทีเ่ข้ารปู 
พอควร (ไม่โป่งพอง) ถ้าสวมกับชดุผ้าไหมไทย หรอืซาฟาร ีกางเกง
ที่สวมควรเป็นสีเข้ม อย่าใส่แล้วดูโป่ง หรือดูตัวใหญ่เกินไป 
  -  หากผูกเน็คไท ปมเน็คไทต้องดึงเข้ารูป ตรงกลางคอ 
(หอย) และความยาวต้องให้ถึงเข็มขัด อย่าให้สั้นเต่อ เลือกสีที่
เข้ากันได้กับเสื้อ - กางเกง (และสูท) 
  -  กุญแจท่ีเป็นพวง กล่องใส่แว่น ไม่ควรพกตดิตวัไปงาน 
เพราะเวลาขึ้นไปรับรางวัลหรือประกาศนียบัตร จะท�าให้เข็มขัด 
ที่เอวดูรกรุงรัง อาจเป็นไปได้มีเพียงซองใส่โทรศัพท์มือถือ
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  -  สวมชุดข้าราชการ สีของชุดอย่าเข้มเกินไป หรืออ่อน

จนเกินไป เข็มขัดสีกากีต้องเข้ากับสีชุด ให้ match กลมกลืนกัน

จะดูสวย มิใช่ต่างสีต่างโทนกัน

  -  เครื่องหมายที่ประดับชุดปกติขาว ชุดกากี ต้องมี

ระเบียบรองรับให้ประดับได้ (การติดเครื่องหมายต่างๆ ต้องให้

ตรงและขนานกับกระเป๋าเสื้อ ไม่โย้เย้) 

  -  ถุงเท้าเป็นเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ควรมองข้าม ต้องสวม

ให้สีสันเข้ากันได้กบักางเกง ถงุเท้าสดี�าเป็นการดเีข้ากนัได้กบัทกุส ี

โดยเฉพาะแต่งชุดข้าราชการ สีกากี ชุดปกติขาว ชุดเต็มยศ  

ต้องสวมถุงเท้าสีด�า เท่านั้น

  -  งานบุญ งานบวช งานพธิทีางศาสนา ทีต้่องประกอบพธิี

ในวัด ศาลา ที่ต้องถอดรองเท้า พึงระวังที่จะสวมถุงเท้าให้สะอาด 

และไม่ขาดวิ่น ส้นและนิ้วไม่โผล่ออกมานอกถุงเท้า 

  -  งดรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน�้า ไปร่วมงานที่เป็น

ทางการ เด็ดขาด

  - รองเท้าส�าหรับผู้ชาย เวลาใส่ชุดปกติขาว ชุดกากี  

ควรสวมรองเท้ามีส้น (ยกส้น) ถ้าเป็นรองเท้ายาง เรียบไม่มีส้น 

เมื่อสวมกางเกงแล้วปลายขาไม่ยกขึ้น ทรงจะดูไม่สวย 





อย่าปล่อยให้ข้อสั่งการ

เชิงนโยบำย เป็นเสมือน

เชิง routine

ต้องมี “ปรัชญำ” วิธีคิด

และแจกแจงกำรปฏิบัติ
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  พอขึ้นชื่อว่า “ลูกน้อง” ต้องการจะเป็นการจูงใจผู้อ่าน  

ให้ดเูหมอืนกบัค�าว่า “เจ้านาย”เพราะในองค์กรเรามกัเป็นลกูน้อง

และเจ้านายในหลายโอกาส บทบาท หรือช่วงเวลาที่เหมาะสม   

แต่จริง ๆ แล้ว ค�าเหล่านี้ดูมีชนชั้น อยากจะเรียกว่า “ลูกทีม” 

หรือ “เพื่อนร่วมงาน” มากกว่า เพราะอบอุ่นกว่า มีความหมาย

เชิงแนวราบมากกว่าแนวดิง่ โดยส่วนตวัมกัเรยีกขานค�านีม้าตลอด 

แต่ส�าหรับในตอนนี้ขออนุญาตใช้ค�าว่า “ลูกน้อง” ให้ดูถึงพริก 

ถึงขิงสักหน่อย

  ลองไล่เรียงดูซิว่า หากมีลูกน้องที่มีลักษณะบุคลิกภาพ 

หรือคุณลักษณะเข้าข่าย “7 ม.” อยู่กับท่าน ใกล้ท่าน เป็นทีมงาน 

บ้างหรือเปล่า ถ้ามี.. ให้จัดการลดระดับ ม. เหล่านี้ลง เพิ่มความ 

เข้มแขง็ขึน้ ถ้าไม่ไหวไม่ควรแบกโลกเอาไว้ ต้องจดัการเปลีย่นเสยี 

เพราะท�าให้เสน่ห์และความเป็นผู้บริหารถูกกัดกร่อน ลดความ 

สง่างาม ขาดการยอมรบัเชงิสากล เจ้า 7 ม. ทีว่่าเหล่านี ้มอีะไรบ้าง 

ลองช่วยกันดูซิ...

11ลกูน้อง 7 ม. ที่พึงใคร่ครวญ (1)
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  1.	 โม้	ชอบคยุโม้โอ้อวด ฟุง้พองลม ภาษาวยัรุน่ เขาใช้อีก 

ม. หนึ่ง คือ “เม้าท์” (mouth) แปลว่าชอบใช้เม้าท์ สามารถ 

คุยโวโม้ได้ตลอด พร้อมกับ (อวด) เบ่งว่า ฉันอยู่กับนาย สามารถ

สัง่คนโน้นคนนีไ้ด้ บันดาลอะไรให้ได้ จะไปอวดศกัดาทีส่นามกอล์ฟ 

จะยกหถูงึผูร้บัเหมา จะเข้าบาร์ จะเรยีกนกัร้อง จะโทรสัง่ของข้าม

ประเทศ มักคยุฟุง้ว่าเป็นแขนขาของนาย (แต่คงเฉพาะด้านบรกิาร 

+ บริกร + บริวาร เรื่องอื่น ๆ คงอ่อน)

  2.	 เมา เป็นพฤตกิรรมนิสยัท่ีเป็นนกัดืม่ ใช้ภมูภิาคการดืม่ 

เป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต หลังเสร็จภาระกับนาย จะสุมทุม 

รมุโต๊ะตัง้วงก๊งสุรา นินทากาเล สรวลเสตามประสา แล้วออกอาการ 

มึนเมา บ้างไปอาละวาดเบ่งใส่คนอื่น มีฟอร์มในการยกระดับ

การดื่มสุรานอก ราคาแพง หรือไวน์ราคาแพง แล้วไปต่อด้วยการ

บันเทิงตามถนัด 

  3.	 หมู	 เป็นภาษาท่ีรู้ ๆ กัน ว่าอะไรที่ง่าย ๆ หมู ๆ  

หมูตู้ เรื่องที่ผิดพลาดพลั้งบ่อย มักท�าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก  

ท�าเรือ่งหม ูๆ  ให้เป็นเรือ่งท่ีซบัซ้อน ด้วยอาการทีไ่ม่เคยมแีบบแผน 

หรือแบบฝึกหัดในการปฏิบัติงานจริง (หรืองานสนาม) บ้างก็อ่อน

ประสบการณ์ แต่บุญวาสนาพาส่งให้มาอยู่กับ “นาย” การหมู ๆ 

เหล่านีท้�าให้เกิดภาวะเชยแหลกในการประสานภารกจิกบัคนอืน่ ๆ  



 เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน)

40 •

หมเูหล่านีต้ดิมนั ไม่ค่อยมเีนือ้เท่าใด เป็นผกับุง้กม็กัจะโหรงเหรง 

น�้าท่วมชายทุ่ง

  แค่ 3 ม. เจอเข้าให้บ่อยครัง้นายจะถกูหมดัเฉีย่ว ด้วยเสยีง

สะท้อนเข้ามารอบทิศ ผูเ้ป็นผูบั้งคบับัญชา จงึต้องหมัน่ผลบุตวัเอง 

ออกมานอกห้อง ไปเดินถนน ทานข้าวแกง หรือเป็นผู้สดับฟัง 

ที่ดีให้แลเห็นพฤติกรรมที่อาจจะแอบแฝงอยู่ หรือเป็นผู้สังเกต 

ทีใ่ส่ใจ ให้สงัเกตอาการว่า หากมกีารใช้โทรศพัท์มือถอืมากเกนิก�าลงั  

บ่อยครั้ง นั่นแหละอาการของโรค 7 ม. เริ่มก�าเริบแล้ว





รำชกำรต้องจัดแถว

แต่ให้อยู่หลังแถว

เมื่อภำคประชำสังคม

เข้มแข็งแล้วค่อย

“เลิกแถว”
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  กล่าวไปถึง 3 ม. แล้ว ส�าหรับลูกน้องที่ไม่สู้จะน่ารักนัก  

แต่อาจจะมีความน่าดูอย่างอื่นที่ท�าให้ด�ารงความเป็นลูกน้อง 

ในสายตา บางคนได้ ม. ที่ 4 ถึง 7 มีอะไรอีกบ้าง

  4.	 มั่ว เพราะอ่อนข้อมูล ไม่แม่น และไม่สนใจใฝ่หา

ข้อมูลทีเ่พยีบพร้อม การตอบข้อซกัถามอะไร ลกูน้องเหล่านีม้กัจะ 

จินตนาการ โมเม เดาสุ่มเอาเองตามความเข้าใจพื้นฐาน และตาม

ประสบการณ์ลูกทุ่ง ทึกทักเหมาเอาเอง มีตรรกที่ไม่สู้จะสมเหตุ 

สมผล (Irrational) เท่าใดนัก คาดการณ์เหตุการณ์บนฐานของ

ความคิดตนเอง หรือจากการสนทนากับบรรดาลูกน้องที่รอนาย

นอกห้องประชุม แต่ไม่ได้เกิดจากการรู้แจ้ง ศึกษาหรือติดตาม

เหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ชอบตอบก่อน ตอบผิด ๆ 

โดยไม่ศึกษา ลืมง่ายจ�ายาก ชอบตอบ แต่ขาดความแม่นย�า  

ขอพอผ่าน ๆ ไป ผิด ๆ พลาด ๆ คลาดเคลื่อนบ่อย ๆ

  5.		มึนงง อาจจะหวั่นเกรงเพราะความไม่แม่น ไม่พร้อม 

ไม่เจนสนามทีจ่ะรบัศกึ ลกูทีมบางคนเมือ่รบัค�าสัง่ หรอืการสือ่สาร 

12ลกูน้อง 7 ม. ที่พึงใคร่ครวญ (2)
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(โทรศัพท์) แล้ว มักจะคิดช้า นะจังงัง มึนงง จับประเด็นไม่ได้ 

ตีความไม่แตก ไม่เข้าใจความหมาย ทั้ง ๆ ที่รับทราบ และขานรับ 

ด้วยความมัน่ใจว่า “ครบั” เหมอืนนกัมวย “เมาหมดั” ไม่รูจ้ะก้าวเดนิ 

ต่ออย่างไร จะท�าอะไรดี เดินเป๋ งงงวย

  6.		หมกเม็ด มีอาการปิดปังอาจจะไม่ถึงกับเม้ม ซึ่งเป็น

อาการที่หนักข้อ แต่อาการของหมกเม็ดมักชอบท�าอะไรที่ซ่อนไว้ 

มบุมิบ ลับหลังผู้อืน่ เฉไฉ ไม่โปร่งใส ท�าอะไรไปมกัไม่รายงานนาย 

ไปคิดคบกันสองสามคน ทึกทักประหน่ึงว่าผู้เป็นนายสั่งให้ท�า  

แอบอ้างชือ่นายไปสัง่การคนโน้นคนน้ี เข้าลกัษณะชอบอ้าง หยบิยก 

ขึ้นมาปั้นแต่งหรือให้คนอื่นคล้อยตาม ชักใบให้เรือเสีย

  7.		มักง่าย ท�าลวก ๆ ขอไปที ให้พ้นไปวัน ๆ อย่างไม่

รอบคอบ ไม่เรียบร้อย ไม่รับผิดชอบ ไม่ทันเวลาและไม่ตั้งใจ  

ไม่ค�านงึถงึประสทิธภิาพของงาน เอาสะดวกเข้าว่า ขาดความสขุมุ 

พอจะเป็นที่พึ่งและวางใจ “เป็นธุระ” ได้อย่างสนิทใจ โอกาส 

“หลดุ” จงึมสีงู หากมอบหมายงานไป ต้องเผือ่ใจไว้ว่ามคีวามเสีย่ง 

ทีจ่ะผดิพลาดคลาดเคลือ่น ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัต้องการ พวกนี้ 

อาจมีความสันทัดด้านงานบริการ หรือบริกร แต่ขาดความเจนจัด

ด้านวิชาการและจัดการ
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  ลูกน้อง		“7	ม.”  ที่พึงใคร่ครวญ หรือไม่พึงประสงค์นี้  

หาใช่ว่าจะไม่มคีณุค่าเลยไม่ อาจเป็นเพราะชัว่โมงบนิทีไ่ม่สูง ไม่ค่อย 

ได้ฝึกเติมเสน่ห์ ยังขาดกระดูกของความมีทักษะ (skill) มีเชาวน์

ปัญญา (intelligence) และองค์ความรู ้(knowledge) และทศันคติ 

(attitude) ยังเพียงแต่วงรอบบาง ๆ  เล็ก ๆ  ขาดประสบการณ์ชีวิต 

ผู้บริหารจ�าต้องทบทวนและเลือกใช้ ว่าใครควรอยู่ใกล้ - ไกล  

จะใช้บุคคลใด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ 





รู้อะไรก็ๆ ไม่สู้รู้วิชำ

ไม่เพียงพอเสียแล้ว

ต้อง...รู้อะไรก็ไม่สู้

รู้จัก...“คน”
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  ลูกทีมที่เป็นคู ่ใจ มีความพร้อมที่เป็นตัวแทนในการ

แสดงออก พูดจา รับเรื่องราว รับภาระ เป็นธุระ และมีสาระ  

หาได้ไม่ง่าย ต้องมีประสบการณ์และมีการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  แต่เพียงค�าเดียวหรือบางคนเพียงสบตา ท�าสัญญาณมือ 

ก็เข้าใจแล้ว ลูกทีมเหล่านี้บางท่านก็เป็น “เลขานุการ” หรือคน

ใกล้ชดิ เป็น “สตาร์ฟ” คูใ่จใกล้ตวั ส่วนมากเขาเรยีกว่า “คนรูใ้จ” 

  ถ้าจะให้ครบเครื่องบุคคลจ�าพวกนี้ ต้องมีทั้งปัญญา 

ท่วงท�านอง ไหวพริบ มีจังหวะจะโคน รวมอยู่ในคนๆ เดียว 

  หากให้จ�าแนก “ลูกน้อง 7 ม.” พึงเรียกใช้ หรือเป็นลูก

น้องยอดเยี่ยม น่าจะประกอบด้วย 

 	 ม.	ที่	1	-	 มาดต้องตา	 เป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก 

ทีม่กัอ่านอะไรข้างในได้ ดหูน่วยก้าน ท่วงท�านอง บคุลกิภาพทีเ่ป็น

เชิงกายภาพ สีหน้า สายตา ท่าทาง การส่งภาษากายต่างๆ เหล่านี้ 

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เขาจะไปต่อได้หรือไม่

13ลกูน้อง 7 ม. ที่พึงเรียกใช้
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  ม.	ที	่2	-	มุง่มัน่ พวกนีท้�าอะไรแล้วมุง่มัน่ไปสูค่วามส�าเรจ็ 

ฝากกายใจไว้กับการงาน การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เป็นผู้บังคับ

บัญชาอย่างจดจ่อ เพื่อท�าให้ภารกิจของผู้เป็นนายนั้นผ่านไปด้วย

ดี จึงมีความตั้งใจ สนใจ ใส่ใจ มีอิทธิบาท 4 ครบโดยสมบูรณ์

 	 ม.	ที่	3	-		มองไกล  คนเหล่านี้จะไม่มองอะไรเพียง

กระบวนการหรอืปัญหาเพยีงเฉพาะหน้าสัน้ๆ แต่จะมองไปสดุทาง 

จนถึงส่ิงที่เรียกได้ว่า “สัมฤทธิผล” ไม่คิดแยกส่วน คิดเชิงรุก  

คดิล่วงหน้า ดกัปัญหาข้างหน้าไว้ให้นาย พร้อมเผชญิเมือ่ปัญหานัน้ 

มาถึง โดยเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างดีแล้ว 

  ม.	ที	่4	-	มนี�า้ใจ  การมทีมีงานทีเ่ป็นคนมีน�า้ใจ เสียสละ เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา มจิีตใจท่ีมองผูอ้ืน่และผูบั้งคบับญัชาเป็นศนูย์กลาง 

คิดหาหนทางช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งในหน้าที่การงาน ส่วนตัว 

สงเคราะห์ผูท้ีม่โีอกาสน้อยอยู่เนืองๆ ในภาพรวมๆ เป็นทีร่กัศรทัธา

ของเพื่อนร่วมงาน เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม คุณสมบัติเหล่านี้  

คนเป็นนายมกัจะเรยีกมาเรยีกใช้ ในฐานะทีเ่ป็น “คนด”ี ในองค์กร

  ม.	 ที่	 5	 -	 มิตรไมตรี  ลูกน้องที่มีเพื่อนฝูง เครือข่าย  

พรรคพวกกว้างขวาง สามารถบรรเทาปัญหาที่วนเวียนอยู่รอบๆ  

นายได้ ทมีงานทีร่อบด้านรูจ้กัผูค้นกว้างขวาง มีอัธยาศยัไมตรอัีนเป็น 

ที่รักของผู้คน สามารถท�าเรื่องยากๆ เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ ผ่อนภาระ
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ธรุะแก่นายได้ พลกิฝามอือาจใช้ไมตรจีติ มติรภาพกบัคนรอบด้าน 

ท�างานให้ส�าเร็จ ด้วยการถือคติที่ว่า “ปรารถนาสารพัดในปัฐพี  

เอาไมตรแีลกได้ดัง่ใจจง” ทีมงานคนใกล้ผูบ้รหิาร นอกจากรูอ้ะไรก็

ไม่สูรู้ว้ชิาแล้ว ยงัเพิม่มติกิารจดัการสมยัใหม่ด้วยค�าว่า “รูอ้ะไรกไ็ม่สู้ 

รู้จักคน” 

  ม.	ที่	6	-	แม่นย�า  ลูกทีมที่มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ 

สนใจหมัน่บนัทกึจดจ�า เป็นผูใ้ฝ่รู ้จะมคีวามรอบรูร้อบด้าน เกบ็เกีย่ว 

ความเจนจัดในการบริหาร การเป็นเลขานุการไว้เต็มอ่ิม มีความ

แม่นย�า ทั้งในการคิด การตัดสินใจ การให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา

รอบทิศ ตรงข้ามกับ “มั่ว” ที่มักจะซึม มึน งง โลเล แต่ทีมงาน 

กลุ่มนี้จะมีตรรก และเหตุผล มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ  

เพื่อเสนอให้ตัดสินใจ ผลสุดท้ายมักจะเข้าเป้า ท�าให้งานของนาย

บรรลุผล ไม่ผิดพลาด และท�าให้คนเป็นนายอารมณ์เสีย 

  ม.	ที่	7	-	มือทอง  คนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ เขามัก 

จะเรยีกว่า “มอืด”ี นายต้องการลกูน้องท่ีเป็นมือด ีซู้ตบาสเกต็บอล 

แล้วลงห่วง (ภาษานักบาสเขาเรียกว่า “ซวบ”) เป็นดารามือทอง 

คนใกล้นายต้องการคน “ท�าแต้ม” เป็นผูท่ี้ท�างานเชงิรกุ เปิดเกมส์

แล้วต่อเกมส์ได้ มกีลยทุธ เดนิกศุโลบายเป็น บนเกมส์กตกิาทีเ่ขา 

(องค์กรอืน่ๆ) วางกรอบให้เล่น คนทีเ่ป็นมอืทองจะเป็นผูป้ระสาน
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งานกลางให้องค์กรฉับไว เชื่อมประสานกับผู้คนในองค์กร และ

กับองค์กรอื่นๆ ได้ ชาวมือทอง จึงเป็น “ควอเตอร์แบ็ค”  

ในอเมริกันฟุตบอลของทีม

  คนเป็นนายต้องการบุคลากรที่พร้อมจะซู้ตและขว้างลูก

แล้วได้แต้ม 

  ลูกน้องทั้ง 7 ม. นี้ ใครๆ ก็อยากเรียกไปใช้ให้เป็นผู้เล่น

ของทีมบ้าง ตรงกันข้ามหากเราได้ลูกทีมที่ไม่พึงปรารถนาแล้ว  

นายก็อลวน องค์กรมักจะอลหม่าน 

  เราต้องช่วยสร้าง เลขานุการ สต๊าฟฟ์ และทมีงานทีท่�างาน

แทนนาย รับภาระ เป็นธุระ มีสาระ รู้วาระ องค์กรนั้นจะมีสุขภาพ

ที่ดี




เสียเงินเสียทองถือว่ำเสียเพียงหนึ่ง

เสียชื่อเสียงถือว่ำเสียมำกกว่ำหนึ่ง

แต่หำก “สูญเสียก�ำลังใจ”

ถือว่ำเสียทุกสิ่ง
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  ในการท�างานของฝ่ายปกครอง ต้องลงพื้นที่ไปสัมผัสกับ

ชาวบ้าน ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานตามนโยบาย งานสังคม 

งานมวลชน ต้องไปพบปะคลุกคลีกับชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ต้องรับ

ประทาน ร่วมงานเลี้ยง งานบันเทิง งานบุญ งานประจ�าปี งานกีฬา 

ที่ชุมชนจัดขึ้นต้องมีส่วนร่วม และให้เกียรติงานของมวลชนต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านหรือ อสม. ตลอดจน กลุ่มอาชีพและ

ผู้สูงอายุ

  วิธีการท่ีต ้องสัมผัสกับกลุ ่มชาวบ้าน เราถือว ่าเป็น  

“งานมวลชน” ต้องเก่งงานมวลชน  เข้าถึงจิตใจท่านเหล่านี้ได้  

ท่านมีหลักการ “7 ร.” แล้วหรือยัง ที่ท่านจะเป็นผู้ร่วมจัดงาน  

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

  ร.ที่ว่านี้ มีอย่างน้อย 7 ประการ ลองทวน  ถามตัวเองซิว่า 

เราพอมีครบไหม ?

14
7ร. กับการท�างานมวลชนและกลุ่มสตรี
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   ร.ที	่1		ร่าเริงและเริงร่า  ท่านจะเคร่งขรมึ ซมึ ท�าตวัเป็นคน 

ไร้อารมณ์ วางฟอร์มเป็นนักวิชาการไม่ได้ พูดกับชาวบ้านก็ต้อง

ง่าย สั้น ตรง ใกล้ตัว และเป็นธรรมชาติ ที่ส�าคัญท่านต้องมี 

ลูกเล่น ลูกหยอด ที่ท�าให้เกิดความร่าเริง บันเทิงมี ไม่ท�าให้เบื่อ  

แต่ท�าให้เกิดความสนุกสนาน สนุกกับชาวบ้านด้วยองค์ประกอบ

ต่างๆ ให้ดูคึกคัก กระปรี้กระเปร่า

  ร.ที่	 2	 	 ร้องเพลงบรรเลงดี  งานที่ใดไม่มีร้องเพลง  

ขาดซึ่งเสียงเพลง ปราศจากเสียงดนตรี จะขาดเสน่ห์ของงาน  

หากไม่มีเพลงเพราะมาชโลมใจ และมีนักร้องทั้งอาชีพ และ 

สมัครเล่นขึ้นประชันบรรเลงเพลง จึงกล่อมอารมณ์ สร้างให้เกิด

ลีลา สีสันของงานในชนบท

  ร.ที่	3		ระบ�าและร�าวง  ของชอบ ของโปรด เมื่อมีเพลง

บรรเลง ต้องมีฟ้อนร�า ร�าวง ร�าวงโบราณ หรือ ร�าวงย้อนยุค  

นับเป็นสิ่งที่ถูกใจกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี หรือ อสม. เป็นอย่างยิ่ง 

ชาวบ้านจะได้มีโอกาสปลดปล่อยความสนุกสนาน สร้างความ 

กลมเกลยีวในวงร�าวง ตามจังหวะจะโคน ท่วงท�านองของเนือ้เพลง

กับลีลาที่เร่งเร้า ชื่นมื่น

  ร.ที	่4		รบัประทานอาหารเยีย่ม  มคีวามสนกุอีกฉากหนึง่ 

คือ ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ข้าวหม้อ แกงหม้อ แบ่งกัน



 เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน)

53•

ไปตามกลุ่ม หรือ คุ้มบ้าน หรือ หมู่บ้าน เป็นการแสดงออกถึง

ความสามคัค ีเมือ่มกีารแบ่งหน้าทีจ่ดัหาอาหาร ทานกนัแบบบ้านๆ  

ในวิถีแบบชนบท เกิดความผูกพันในวงรับประทาน ขอเชิญ 

ทานข้าวก่อน? กนิกนัก่อน? เป็นค�าทักทาย ทีช่าวบ้านเชือ้เชญิแขก

ให้ร่วมวงด้วยกัน ทั้ง “รับประทานอาหารมี” และ “อาหารดี”   

จากชุมชน ร.ตัวนี้ท่านมีหรือยัง

 	 ร.ที่	5		ระลึกชอบ	มอบของดี  จัดงานกับกลุ่มแม่บ้าน  

หากมขีองทีร่ะลกึมอบ  และแจก ในโอกาสท่ีมงีานเลีย้ง งานฉลอง

หรือการชุมนุมกัน เป็นสิ่งที่พึงบังเกิด งานจะได้บรรเจิด และเกิด

ความประทับใจ เป็นการเตือนความจ�า ในกิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกัน

  ในโอกาสท่ีมีกิจกรรมท่ีเป็นเครื่องบ่งชี้ หาของที่ระลึก  

เพื่อความระลึกถึง บันทึกเป็นความจ�าไว้ จะไม่รู้ลืมเลือน

  ร.ที่	6		รับรางวัลและมอบรางวัล  สิ่งจูงใจในการจัดงาน 

ต้องมีรางวัลและของรางวัล ผู้คนจะอยู่กันเนืองแน่น เพราะรัก 

การเส่ียง การเผชิญโชค กับการประกาศเกียรติคุณ ศักดิ์ศรี  

ผลงาน รางวัลที่ได้รับจะปรากฏความภาคภูมิใจ ทั้งขึ้นไปรับ 

บนเวที และหน้าตาท่ีถูกเชิญขึ้นไปปรากฏต่อสาธารณชน 

คนหมู่มาก
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  การขึ้นรับรางวัลเป็นจ�านวนมาก ข้ึนไปบนเวทีดูมีเกียรติ  

ได้รับเกียรต ิได้ถกูเชญิขึน้ไปปรากฏตวั เป็นทีช่ืน่ชอบว่า หน่วยเรา 

บ้านเรา ได้รางวัล มีเสียงปรบมือกึกก้อง ด้วยการแต่งตัวสวยงาม 

สุดประทับใจ

  ร.ที่	7  สุดท้ายและท้ายสุด  อันนี้ขาดไม่ได้เด็ดขาด คือ 

รูปถ่าย	 ได้ถ่ายรูป เป็นหัวใจของงาน ของการร้องร�าท�าเพลง  

การรบัรางวลั ของทีร่ะลกึ สดุท้ายต้องถ่ายรปู มกีารเอีย้วเอยีงให้เหน็ 

มมุกล้อง ของใครกก็ล้องท่าน ช่างภาพเตม็ไปหมด มทีัง้ถ่ายเดีย่ว 

ถ่ายหมู่ เดี๋ยวนี้บันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือได้อีก ภาพตัวเอง 

จงึเป็นภาพแห่งความทรงจ�า ยิง่ได้ถ่ายกบัผูใ้หญ่ ดาวดารา คนเด่น

คนดงัด้วยแล้ว ควิยาวอย่างไรกร็อ และเมือ่ได้มโีอกาสอยูใ่กล้คน

เป็นผูใ้หญ่ ประธานในพธิเีดนิทักทาย การขอถ่ายรปูไว้เป็นทีร่ะลกึ 

เป็นสิ่งที่มีให้เห็นอยู่ทุกงาน

  ผู้ใหญ่จะต้องไม่ปฏิเสธ และต้องมีอารมณ์ร่วมในการ

ถ่ายภาพกับแขกเหรื่อ คนชาวบ้าน กลุ่มสตรี เพราะเป็นจิตวิทยา

แห่งการขยายมวลชนที่ดีมาก วางบุคลิกให้เหมาะกับบทบาทและ

บรรยากาศ ร.ที่ 7 นี้เป็นไม้ตาย...มีแต่ได้กับได้ (เพื่อน)





งำนที่ท�ำนั้นหรือคือชีวิต

จะลิขิตชีวิตได้ดังใจฝัน

อยำกส�ำเร็จลงได้ต้องฝ่ำฟัน

ต้องมุ่งมั่นฟันฝ่ำไม่หวั่นเกรง
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  คู่บ่าวสาวสมัยนี้ แต่งงานกันด้วยความสวยงามที่มาจาก

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ร้านสตูดิโอ Wedding ทั้งการถ่ายภาพครบ

วงจร การจัดการเตรียมการไปสู่พิธีแต่งงานอย่างเบ็ดเสร็จ มีอยู ่

ทุกเมืองและทวีเติบโตมากขึ้นเป็นล�าดับ มีชุดแต่งงานสวยๆ  

แสดงอยู่เต็มร้าน ร้านชุดแต่งงาน ตามอ�าเภอต่างๆ ก็มีอยู่ให้เห็น

  ในงานมีการฉายภาพวีดีโอ ความรักอันหวานแหวว ล�าดับ

ความเป็นมาแห่งความรักท่ีผูกพันก่อนถึงวันวิวาห์งานค็อกเทล 

ทัว่ๆ ไป แขกทยอยมางานจะยนืทกัทายกนัเป็นกลุ่ม แล้วรบัเคร่ืองดืม่

เดินตักอาหารไปตามซุ้มและโต๊ะที่จัดเรียงรายไว้  แต่งานนั่งโต๊ะ 

ซึง่เจ้าภาพระบไุว้ในบัตรเชญิว่า “โต๊ะจีน” กจ็ะมโีต๊ะตัง้เป็นวงกลม

จัดอยู่เต็มห้อง ประดับประดาด้วยการผูกผ้าแต่งดอกไม้สวยงาม

       ในเมืองหลวง งานส่วนใหญ่เป็นค็อกเทลแต่ในต่างจังหวัด  

หรือในภูมิภาคทั่วๆ ไปเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีน เพื่อให้แขกได้ 

รบัประทานอาหารจรงิๆ ไม่เน้นพธิกีารโดยมากจะจดัโต๊ะไว้ให้ผูใ้หญ่ 

15บคุลิกเมื่อไปงานแต่งงาน
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มากๆ ญาติเจ้าบ่าว - เจ้าสาว ไว้บริเวณด้านหน้า สัก 3 - 4 โต๊ะ  

มกัจะตัง้ป้ายกลางโต๊ะว่า “VIP” ซึง่เจ้าภาพจะเชญิแขกทีห่มายตาไว้ 

ไปนัง่ในโต๊ะเหล่าน้ัน ซึง่โดยท่ัวไปจะรูจั้กกัน เพราะในสงัคมจงัหวดั 

หากเป็นข้าราชการระดบัสงู ท่านผูแ้ทน  ผูท้รงเกยีรต ิหรอื คหบดี 

ต่างมักคุน้กันในระดบัหน่ึงแล้ว  หากแต่มผีูใ้หญ่จากต่างเมอืง หรอื 

กรุงเทพฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วม และมีผู้เชิญให้ไปนั่งโต๊ะประธาน 

(หมายถึง โต๊ะใหญ่ หรือ โต๊ะท่ีจะเชิญประธานพร้อมภริยา)  

โดยไม่รู้จกัใครเลย อนัน้ีจะรูส้กึอดึอดั เจ้าภาพต้องวางแผนไว้ให้ดี 

ถึงความเหมาะควร ความสัมพันธ์ และสมดุล จะให้คุยกับใคร  

ทั้งชายและหญิง ต้องแนะน�าคนข้างๆ หรือ ร่วมโต๊ะ ให้ได้รู้จักกัน 

พอควร ท่านจะได้วิสาสะต่อเน่ืองได้ ไม่ควรให้ท่านไปอมยิ้ม  

หมุนไปมา โดยขาด “คนเชื่อม” ให้รู้จักกัน

  ไปงานแต่งงานลักษณะนี้ มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ โต๊ะจีนที่นั่ง

ทั่วไป ปกติจัดไว้ 10 เก้าอี้ แขกเหรือก็มาก จะจัดรายโต๊ะอาชีพ 

รายอ�าเภอ รายหน่วยงาน คงได้ไม่ทั้งหมด ครั้นจะให้ลง 10 ท่าน

ทั้งหมด ก็เป็นไปได้ยากสังคมจะกว้าง และงานมงคลจะดูราบรื่น 

ต้องมีใครแนะน�าให้รู ้จักกับใคร คณะญาติเจ้าภาพ เจ้าหน้าที่  

จัดเตรียมงานต้องเป็นธุระ ท�าให้งานนั้นมีคุณค่า ผู้คนได้มายินดี 

คู่บ่าวสาวแล้ว อาจได้เพื่อนเพิ่ม 
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  ส�าหรับผู้เป็นประธานและภริยา จะมาล่าช้าสักหน่อยได้  

แต่เจ้าภาพต้องเตรยีมทีน่ัง่ไว้เป็นพเิศษ หนัหน้าเข้าหาเวท ีนัง่ตรงกลาง

โต๊ะกลม บางงานไปเตรียมไว้ให้หันหลังเข้าเวที เพราะแขก 

คนมาก่อนนัง่ในท่ีท่ีควรจะเป็นของประธานไปเสียแล้ว ...มีคนนัง่ไป

แล้ว?... “เอ้า ! อย่างนัน้ช่วยไปนัง่โต๊ะนี”้ อย่างนีไ้ม่เหมาะ บคุลกิ

ของผู้ใหญ่จะเสียกริยาทันทีนั่งลงเรียบร้อย คนด้านซ้าย - ขวา  

หารูจ้กัไม่ และเจ้าภาพก็มไิด้แนะน�าเชือ่มโยงให้รูจ้กั เพราะต้องปลกี 

ไปรับแขกอื่นต่อ

  ประธานของงานจึงน่ังมองเวที ดพูธิกีรเจือ้ยแจ้ว ไม่รูจ้ะคยุ 

กับใคร เพราะเดาไม่ออกว่าเขาเป็นใครมีอาวุโส หรืออาชีพใด 

เกี่ยวกับคู่บ่าวสาวอย่างไร

  หลายงานเชิญประธานไปกล่าวให้โอวาทอวยพรแทนแขก 

ผู้มีเกียรติ ถ้านั่งโต๊ะจีน ผู้คนจะเงียบฟัง แต่ถ้าเป็นงานยืนแบบ 

ค๊อกเทล แขกกระจายอยู่ทั่วห้อง แออัดกันเนืองแน่น  แขกก็คุย

กันไปเรื่อย คนพูดให้พรก็ให้กันไป ไม่ใคร่มีใครฟัง

  บางงานให้ผูเ้ป็นประธานไปดืม่อวยพรให้คูบ่่าวสาว กล่าวจบ 

ไม่มแีก้วน�า้พร้อมให้ดืม่ ไม่มใีครข้ึนไปเสร์ิฟ ประธานจงึต้องหนัซ้าย 

หันขวา ดนตรีก็ขึ้นเพลงไปแล้ว
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  บางงานเจ้าบ่าว เจ้าสาว ได้รับเชิญให้มอบของที่ระลึก  

ให้กับผู้เป็นประธาน ปรากฏว่า หลานๆ เจ้าบ่าว เจ้าสาว รับของ 

จากพาน หยบิส่งให้ผูอ้าวุโสท่ีมากล่าวอวยพร คณุเธอ - คณุหล่อน 

เมื่อสักครู่ แทนท่ีจะประคองน�าพานท้ังพาน ยกยื่นมอบให้กับ

ผู้ใหญ่ ลักษณะความไม่รู้และไม่เตรียมการ หรือมีการสอนแนะ

ในแบบพิธีการเหล่านี้ มีพบเห็นเนืองๆ

  “พิธีกร” เป็นคนสร้างบรรยากาศที่ดี ขอเสียงให้เรียบง่าย  

ปราศจาก “จริต” ปรุงแต่ง โปรดอย่าน�าเสียง “ดีเจ” มาใช้บนเวที 

การกระตุน้ให้คูค่รองบนเวท ีเปล่งประกาศความรกักนัมาครัง้ไหน

อย่างไร ก็ไม่ต้องมาก ดูให้พองาม สมความเป็นไทยและลดละ

พิธีการฝรั่ง และใช้เสียงเปลืองมากเกินไปนะคุณ “พิธีกร”

  บคุลิกและเสน่ห์ของงานแต่งงาน จะให้ดรูาบรืน่ เรยีบร้อย 

ต้องมีการวางแผน เตรียมการ หากเป็นงานที่มีผู้หลัก ผู้ใหญ่  

มามาก เจ้าภาพต้องพิถีพิถัน ปล่อยให้ตามสบายง่ายๆ ไม่ได้  

เพราะผูค้นมากมาย ผูใ้หญ่มากหน้า ต้องรกัษาหน้าผูใ้หญ่ ทัง้บรุษุ

และสตรี

  เพราะทุกท่านเตรียมมาให้พรและความสุขแก่ทุกคน  

อย่าให้สุขนั้นไม่สมบูรณ์





ควำมอยำกในกำรเรียนรู้สรรพสิ่งนั้น

มิได้อยู่ที่กำรท�ำควำมเข้ำใจผู้อื่น

แต่อยู่ที่กำรวิเครำะห์รู้จักตัวเอง

อย่ำงถูกต้อง
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  1.  สร้างประกายแห่งความทุ่มเทเสียสละให้ปรากฏ

  2.  รวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไว ใจสู้ รู้รอบ

  3.  พยายามสร้างตนเองให้มีเสน่ห์ มีพลังเสน่ห์ในการ

เชื่อมมัดใจผู้คน

  4.  มีวินัยการท�างาน รับแล้วไม่เหลว ตรงไปตรงมา  

ตรงเวลา เดินตรงทาง

  5. อย่าลืมแนะน�าตัวเองก่อน และแนะน�าคนรอบข้าง 

ให้รู้จัก อย่าให้ต้องฉงน

  6.  รักษามารยาททางสังคม และวัฒนธรรมไทย อย่าให้ 

ท่านมองว่าเราขาดแคลนสิ่งเหล่านี้

  7.  พบหน้าให้คุยเรื่องงาน รายงานเรื่องที่ควรบอกเล่า 

อย่าตกข่าววิ่งเข้าหาข่าวสาร

  8.  งานส�าคัญให้ไปปรึกษาหารือ คิดและตกลงกันก่อน 

แล้วค่อยเขียนบันทึก

16
เกร็ดง่ายๆ ท�างานกับผู้ว่า ไมตรี  อินทุสุต
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  9.  อะไรเกี่ยวกับวาระงาน งานที่ต้องปฏิบัติข้างหน้า  
อย่าให้รู้จากแฟ้ม รีบไปบอกกล่าวเล่า รายงานให้ทราบในทันที  
ทันกาล ทันใจ
  10. ละเอียด รอบคอบ พิถีพิถัน อย่าปล่อยให้ท่านมอง
เราว่า หาน�้ายาสาระไม่ได้
  11.  แต่งตัวให้ดูดี ประณีต มีมาดต้องตา วาจาไพเราะ
  12.  พูดและเขียนอะไรให้สื่อเข้าใจง่าย เข้าประเด็น
  13.  ล�าดับความ การน�าเสนอให้เข้าท่า อย่างมัน่ใจ ไม่เอ้ออ้า
  14.  จ�าให้แม่นๆ ไม่แม่นต้องจด และบนัทกึเตอืนความจ�า
  15.  มองไปข้างหน้า คิดล่วงหน้าเสมอ คิดให้ไกล  
คิดรอบด้าน แล้วจัดล�าดับความส�าคัญ
  16.  อย่าคิดหลอก และล่อหลอกเป็นอันขาด เพราะรู้ 
รู้ทัน และจ�าได้
  17.  ต้องเปิดเผยตรงไปตรงมา อย่ามบุมบิ ผดิและพลาด 
รีบไปบอกกล่าวขอโทษ
  18.  ไปรุกท่าน อย่าให้ท่านรุกเรา ให้ริเริ่มเสนอทาง 
เลือกก่อน
  19.  ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต จิตบริสุทธิ์ ท�าให้เห็นว่าเรา 
มีคุณค่า
  20.  รกัคดิ รกัคน รกังาน รกัธรรม เราเป็นคนรกัท�านองนี้ 
หรือเปล่า





รู้จักอื่นหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน

รู้จักเตือนตนตระหนักรู้จักจิต

ชนะอื่นหมื่นชัยในชีวิต

ไม่เท่ำที่ชนะคิดพิชิตใจ
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บุคลิกภาพและการสมาคม

1.	กล่าวน�า

  เรื่องของบุคลิกภาพและการสมาคม เป็นส่ิงที่จ�าต้องใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพื่อพัฒนาให้ฝ่ายปกครองมีความ

ศรทัธาเชือ่ถอืต่อสงัคมเป็นทีย่อมรบัของประชาชน เพราะจะต้อง

ไปเป็นผู้น�าทั้งในและนอกองค์กร น�าคน ท�าให้คนรู้สึกชื่นชอบ  

ให้เขาเชื่อถือ เพื่อจะชี้ชวนให้ท�างานร่วมกันได้อย่างบังเกิดผล  

ให้เป็น “ผู้น�า” อย่างมี “ภาวะผู้น�า” มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

ซึ่งเป็นหัวใจของการสื่อสารและประสานงาน

  การสมาคมที่ดีต้องเริ่มที่การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีงาม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารนักปกครองทุกระดับ ภารกิจส�าคัญ

ของผู้บริหารคือการสร้างผลงานโดยใช้ทรัพยากรในอ�านาจหน้าที่

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และชอบธรรม ครอบคลุมหลักของการสร้าง

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี บังเกิดความพึงพอใจ 

แก่ลูกค้าประชาชน บรรลุถึงผลลัพธ์ที่เป็นความส�าเร็จสุดท้าย

  การสมาคมเกีย่วข้องกบัมนุษย์ เพราะมนษุย์เป็นทรพัยากร

ท่ีมีค่ามากที่สุด แต่ใช้ยากที่สุด มนุษย์มีชีวิต จิตใจ มีอารมณ์  

2.
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มีจินตนาการ มีความรู ้สึก ยิ่งมีหลายค�าพูด หลายความคิด  

หลายหัวใจ ก็ย่ิงมีความหลากหลาย ผู้ที่สามารถใช้ทรัพยากร

มนุษย์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษ เข้าถึง

จิตใจผู้อื่นได้ดี มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม กล่าวได้ว่า

ไม่มีคุณสมบัติใดที่สามารถจะท�าให้บุคคลเป็นผู้น�าและผู้บริหาร 

ทีด่ทีีส่ดุได้ เทยีบเท่าการมบีคุลกิภาพด ีซึง่เป็นทัง้ของศาสตร์และ

ศิลป์ ในวิชามนุษยสัมพันธ์พิธีการและการสมาคม การมีศิลปะ 

ในการสมาคม หวัใจจงึอยูท่ีก่ารพฒันาบคุลกิภาพ บคุลกิภาพและ

การสมาคมจึงเป็นสองหน้าสองด้านของเหรียญเดียวกัน การมี

บุคลิกที่ดี น�ามาซึ่งการสมาคมที่ดีด้วย

  สารตัถะของข้อเขยีนนีจ้งึเกีย่วข้องกบัการพฒันาบคุลกิภาพ

ของบุคคล ทั้งจากภายนอกและภายใน การร่วมงานพิธีการ และ 

การรับรองในสังคมที่เราจักต้องใช้และปฏิบัติอยู ่เป็นประจ�า  

อย่างเป็นพื้นฐานรวมๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานของพื้นที่ 

และประชาคมทีฝ่่ายปกครองข้องเกีย่วสมัผสั เพือ่ให้ผูพ้บเหน็รกั 

ศรัทธา และชื่นชม
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2.	บุคลิกภาพของมนุษย์
  2.1	 บคุลกิภาพ เป็นลกัษณะและนิสัยเฉพาะของแต่ละคน 

เมือ่ใดบคุคลขึน้ด�ารงสถานะและต�าแหน่งหน้าทีแ่ตกต่างจากบคุคล

และต�าแหน่งหน้าที่พิเศษ แตกต่างจากบุคคลทั่วไป บุคคลนั้น

จ�าเป็นต้องได้รับการพฒันาบุคลกิภาพให้ได้มาตรฐานเหมาะสมแก่

สถานะและต�าแหน่งหน้าท่ีของตน โดยเฉพาะผูเ้ป็นนกับรหิารและ

ผู้น�าจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ ต้องไปนั่งแถวหน้า 

ต้องออกไปเป็นตัวแทนผู้คน ท�าพิธีหรือแสดงออก

  บุคลิกภาพที่ดีเป็นทั้งเสน่ห์และอ�านาจของบุคคล ที่จะ

จูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามด้วยความศรัทธา ผู้มีบุคลิกภาพดี จึงมัก 

จะเป็นผู้น�าที่มีผู้ตามตามด้วยความสมัครใจเสมอ ย่ิงหากวางตัว

เป็นผู ้น�าที่มีบารมี ก็จะกลายเป็นผู ้น�า ที่มีพลังอ�านาจในตัว 

โดยอัตโนมัติ

  2.2	 องค์ประกอบของบุคลิกภาพมนุษย์ เป็นปัจจัย 

พื้นฐานให้นักบริหารซึ่งเป ็นผู ้น�าเกิดความมั่นใจในตนเอง  

ความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้การแสดงออกทั้งปวงมีความ 

น่าเชื่อถือ ผู้อื่นเกิดศรัทธาและยอมรับฟัง เพราะเราจะต้องไป

สร้างการน�าองค์ประกอบใหญ่ๆซึง่เป็นท้ังบุคลกิภาพภายนอกและ

ภายในมี 4 ประการ ได้แก่
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   2.2.1	รูปลักษณ์ทางกาย เป็นคนมาดดี หรือ  

มาดต้องตา มองภาพกายแล้ว ดูดี (Good looking) สะท้อนถึง 

บุคลิกภาพภายนอกท่ีมีการแต่งกายอย่างมีปรัชญา มีรสนิยม  

มีเสน่ห์ เป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปที่ได้พบเห็น ใครจะเป็นที่

ศรัทธาของใครหรือไม่ ต้องเริ่มที่ภาพทางกายที่ปรากฎ การจะมี 

ความประทับใจครั้งแรก (fiFirst impression) ก็อยู่ที่ดูบุคลิกภาพ

ทางกายต้องตาผู้ดูหรือไม่ น่าเชื่อถือศรัทธาหรือไม่ มีท่วงท�านอง

ความปราดเปรียว ความสง่างาม องอาจอย่างไร เป็นภาพของผู้ที่ 

ติดเหล้าเมายาหรือไม่? เขาบอกว่ามนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน 

ประสาทตา 87% ผ่านประสาทหู 9% และ 4% ผ่านประสาท

สมัผสั ฉะนัน้โอกาสทีจ่ะสร้างความประทบัใจให้กบัผูพ้บเห็นอยูท่ี่

รูปลักษณ์ทางกายเป็นเบื้องแรก นักจิตวิทยาเรียกว่า “ภาษากาย”

(Body language) โดยแยกพิจารณารูปลักษณ์ทางกายได้ใน  

6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่

  l สีหน้า/รูปร่างหน้าตา มีภาพสีหน้า หน้าตาเปิดรับ 

ต่อแขก

  l สายตา มีแววตา การสบตาอย่างไร สายตาหลบซ่อน

บอกนัยแห่งความตรงไปตรงมาหรือไม่
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  l กริยาท่าทาง การวางตวั การแสดงออกเชงิปิดหรอืเปิด

ท่าทางทะมัดทะแมงคล่องแคล่วหรือไม่

  l น�้าเสียง มีน�้าเสียงกร้าวร้าว ดุดัน หรือเสียงที่สุภาพ

นุ่มนวล การให้เกีียรติผู้อื่นหรือไม่ บุคคลมักมีความขัดแย้งกัน  

3 ใน 4 เกิดจาก “น�้าเสียง”

  l การปรากฎตัว ปรากฎตัวต่อสาธารณะในลักษณะ

อาการอย่างไร นิ่ง สง่างาม มั่นใจ มีความสุขุม หรือส�ารวมหรือไม่

  l การแต่งกาย เหมาะสมกับปรัชญาการแต่งกาย กาละ 

โอกาส ความประณีต

  องค์รวมทั้ง 6 นี้ จะบ่งบอกถึงรูปลักษณ์แรกพบว่าผู้นั้น 

มบีคุลกิภาพอย่างไร เหมาะส�าหรบัจะน�าผูค้นได้หรอืไม่ เพยีง 3 นาที  

ที่ใช้ตาเหลียวมองรูปลักษณ์ทางกายของคนหนึ่งก็พอจะอ่าน

ลักษณะนิสัยบางอย่างได้ หากบางคนเล่นบทเกินตัว วางมาด 

ที่เกินไปก็ท�าให้เกิดภาพลบได้เช่นกัน

  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิด หรือพวก Extrovert 

พิจารณาจาก 6 องค์ประกอบ ย่อมมีทั้งภาษากายที่ดี มีน�้าค�า 

ที่อ่อนน้อม พวกนี้จะชอบ “ก่อน” เสมอ



ถึงจะรบชนะข้ำศึกนับพัน

ก็ไม่นับเป็นยอดขุนพล

ต่อเมื่อชนะตน

จึงนับเป็นยอดขุนพลที่แท้
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  เขาจะยิม้ก่อน ทักทายก่อน ขอโทษก่อน แนะน�าตวัเองก่อน 

ไปรอก่อน เกือบทุกๆ เรื่อง จะต้องมีธรรมเนียม “ก่อน” จึงเป็น

ที่รักใคร่เข้าไหนเข้าได้ เพราะ

  ยิ้มก่อน	 ก็ได้รับการยิ้มรับ

	 	 ทักทายก่อน	 ก็ได้รับการทักทายตอบ

	 	 ขอโทษก่อน	 ก็ย่อมได้รับการให้อภัย

	 	 แนะน�าตัวก่อน	 ก็ย่อมเป็นที่รู้จักและดูอ่อนน้อม

	 	 ไปรอก่อน	 ก็ย่อมเป็นที่ชื่นชม	และได้เตรียมการ	

	 	 	 	 	 ล่วงหน้า

  ส�าหรบับคุคลท่ีมบุีคลกิแบบปิด หรอื Introvert มักท�าอะไร

เป็นคนสุดท้าย มักมีชีวิตอยู่ในโลกของตัวเอง ชอบเก็บตัวเงียบ 

ถามเองตอบเองคิดเอาเอง ชอบท�ากิจกรรมที่มีคนร่วมอยู่น้อย

ที่สุดเท่าที่ท�าได้

  ฉะนัน้ การมรีปูลกัษณ์ทางกายด ีมกีารเปิดรบั ย่อมจะมีสง่า 

กว่าที่ปิดตัว ไม่เปิดตน ซึ่งฝ่ายปกครองที่ต้องท�างาน บ�าบัดทุกข์ 

บ�ารุงสุข ต้องเข้าหามวลชนต้องมีบุคลิกภาพแบบแรก

   2.2.2		 ภูมิป ัญญาดี	 	 และสื่อความหมายดี  

มาดต้องตาแล้ว ต้องมีภูมิปัญญา ใช้สมองและใช้ความคิด  
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แม้อาจจะไม่ทรงปัญญาเป็นเลิศ แต่ควรต้องสามารถมีทักษะ 

ในการพูดจา เจรจาพาที น�าเสนอได้ เข้าใจไม่วกวน มีประเด็น  

มีการล�าดับความที่ดีเห็นภาพรวม ภาพย่อย สื่อความต้องให้คน

เข้าใจ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องสื่อให้มวลชนเข้าใจได้ง่าย มีความ

สุภาพ นุ่มนวล มีน�้าเสียงที่น่าฟัง ไม่ห้วน ไม่กระด้างและฟังแล้ว

สะดดุ ไม่ดแูคลนบุคคลอืน่ใช้ค�าว่า “ครบั” เป็น ควรได้ยดึหลกัว่า 

พูดและสื่อความแล้ว ผู้ฟังไม่รู้สึก 4 เสียคือ  

  l  เสียหาย

  l  เสียหน้า

  l  เสียใจ

  l  เสียความรู้สึก

  การสือ่ความน้ีมวีชิาแยกออกไปต่างหากโดยตรงทีเ่รยีกว่า 

T.A (Transactional Analysis) ในเรื่องนี้ก็คือ วาจาต้องใจ

ด้วย ซึ่งค�าพระเรียกว่า “วจีกรรม” การมีความคิดดี ภูมิปัญญาดี  

ย่อมเป็นที่เลื่อมใสเคารพนับถือของคนทั่วไป ย่ิงมีความสามารถ 

ในการสื่อความหมายด้วยแล้ว ก็จะสามารถแสดงให้ผู้อ่ืนรู้ถึง 

ความรู้ ความคิด รู้ภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

มีศิลปะชี้น�าให้ผู้อื่นคล้อยตาม การสืื่อความของผู้น�าที่ดี จะอยู่ที่
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การพดูในโอกาสหรอืพธิต่ีางๆ การปราศรยักบัราษฎร การบรรยาย

สรปุ การกล่าวต้อนรบั การให้โอวาท การกล่าวขอบคณุ โดยเฉพาะ

เป็นการพดูจากใจหรอืพดูสด (Impromptu) จะประทบัใจมากกว่า 

การอ่านไทยตามค�าเขียนที่เจ้าของงานร่างมาให้อ่าน ซ่ึงขาดการ 

เข้าถึงและการสัมผัส (touch) ผู้ฟัง

  การพูด การสื่อความ เป็นวิชาที่นักบริหารการปกครอง 

มกีารฝึกฝนอยูเ่ป็นลกัษณะวิชาหน่ึง ฝ่ายปกครองทีม่ทีกัษะด้านนี ้

จะประมวลค�าพูด ค�ากล่าว ค�าปราศรัย ในพิธีหรือโอกาสต่างๆ  

กับผูค้นไว้แล้วหยบิน�ามาใช้ รวมท้ังค�าเปรยีบเปรย สภุาษติทีก่นิใจ 

เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันครู วันสงกรานต์ วันประเพณีท้องถิ่น 

งานแต่งงาน งานแสดงความยินดีหรือเสียใจ ฯลฯ

   2.2.3		ควบคมุอารมณ์ได้ดี ในเม่ือมี 2 ประการแรกแล้ว 

“ใจต้องเยี่ยม” ด้วย ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ คุมสติให้ดีได้

มีบุคลิกแห่งการน�าที่ไม่หวั่นไหว ไม่แปรปรวนตามเหตุการณ์ที่มา

กระทบ ต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาแจ่มใสขึ้น ในที่

ท�างาน ทางพุทธศาสนาเรียกว่า “มโนกรรม”

  แต่เดมิเรามกัเน้นการพฒันาปัญญา หรอื I.Q (Intellectual 

Quatient หรือ Intelligence) ให้มีความฉลาดเฉลียว ที่เรียกว่า 

I.Q. สูง แต่ความเป็นเลศิทางสมองอย่างเดยีวไปไม่รอด ยคุสมยันี ้
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ก�าลังมีการเน้นการพัฒนา E.Q. (Emotional Quatient) ควบคู่

กันไป เรียกภาษาเข้าใจว่า “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ  

การพัฒนา “สุขภาพทางอารมณ์” หรือ เชาวน์ทางอารมณ์  

หมายความถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพัฒนา 

อารมณ์ให้เป็นปกติสุขได้ไม่ว่าเหตุการณ์รอบข้างจะเปลี่ยนแปลง 

อย่างไร สามารถมองโลกในแง่ดี อดทน และแก้ไขสถานการณ์ได้ 

มวีฒุภิาวะแห่งการควบคมุตนเอง มสีต ิมกีารรูต้วั และประมาณตวั 

ไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุ มีความเยือกเย็น นักบริหารจะสูญ

เสียความชอบธรรม เสียบุคลิกภาพที่งามสง่า หากระเบิดอารมณ์  

เอาอารมณ์เป็นเจ้า ใช้ “อารมณ์” มาก�ากับ “ปัญญา” และ “สมาธิ” 

แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวออกมาท่ามกลางที่ประชุมหรือสาธารณะ 

โดยเฉพาะการพูดจา การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่มีสีหน้า  

น�า้เสยีงทีด่ดุนั แสดงความเคร่งเครยีด มอีาการไม่อยูก่บัร่องกบัรอย 

เพ้อเจ้อ แพ้ไม่เป็น ต้องเอาชนะทุกเรื่อง ต้องได้ในสิ่งที่ประสงค์ 

ทุกคร้ัง ผู้น�าจักต้องไม่น�าโทสะมาลดค่าตนเอง ฉะนั้น ผู้มี  

E.Q. สูง จะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว มีความยืดหยุ่น ผ่อนปรน

อารมณ์ของตัวเองได้ เขาจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและ

ความเครียดในใจได้ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของบุคลิกภาพที่ส�าคัญ
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  2.2.4	มารยาทดี	 เป็นกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย  

“เปี่ยมด้วยจรรยามารยาท” ผู้มีจรรยามารยาทดี ย่อมเป็นผู้มี

เสน่ห์เป็นที่ประทับใจบุคคลทั่วไป มีอากัปกริยาที่น่ารัก กลมกลืน

สวยงาม ถูกแบบธรรมเนียมประเพณี

  มารยาทเหล่าน้ีจะอยูใ่นวิถปีระจ�าวัน ตัง้แต่ทีบ้่าน ทีท่�างาน 

และการเข้าสมาคม โดยควรดูธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม 

ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยมารยาทท่ีสร้างเสริมบุคลิก ได้แก่ 

มารยาทการไหว้ การยืน การนั่ง การเดิน การต้อนรับแขกในฐานะ

เจ้าภาพการไปร่วมงานพิธี และมารยาทในการรับประทานอาหาร 

เป็นต้น

  มารยาททางสังคม เป็นหนึ่งใน “สมบัติผู ้ดี” ที่เป็น

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย เป็นธรรมจรรยา เรื่องของจรรยา

มารยาทมิใช่มีบทลงโทษทางกฎหมาย แต่มีบทลงโทษทางสังคม  

ในปัจจบุนัยงัต้องค�านงึถงึความเหมาะควร การพจิารณาถงึกาลเทศะ

ที่พอดีพองาม ชุมชนและประเพณีท้องถิ่นเป็นส�าคัญ

  นอกจากนี้ ควรต้องระลึกว่า การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

เป็นสิง่ส�าคญั “การให้เกยีรตกินัไม่มคี�าว่ามากเกนิไป” เช่นเดยีว

กับค�าว่า “เมตตาเป็นภาษาที่คนตาบอดมองเห็น และคนหูหนวก

ได้ยิน”



  ผู้ที่เข้ำใจคนอื่นคือ  ผู้รอบรู้

  ผู้ที่เข้ำใจตนเองคือ   ผู้รู้แจ้ง

  ผู้ที่มีชัยต่อคนอื่นคือ   ผู้มีก�ำลัง

  ผู้ที่มีชัยต่อตนเองคือ  ผู้เข้มแข็ง
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3. การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย

  ฝ่ายปกครองอยู่ในสายตาของประชาชน เหมือนสปอตไลท์

จับจ้องมองอยู่ตลอดเวลา การแสดง “ภาษากาย” ที่ไม่สง่างาม 

ย่อมลดค่าการน�าของผู้น�า และสูญเสียความชอบธรรมในเชิง

การยอมรับฉะนั้น จึงต้องค�านึงถึง “ความพร้อม” กับ “ความ

สมบูรณ์แบบ” ของบุคลิกภาพ ส�ารวจตัวเองก่อนทุกครั้ง 

ในการเข้าสมาคม ในท่ีน้ีจะได้ขยายถงึบุคลกิทางกายใน 2 ส่วน คอื 

ส่วนทีเ่ป็นของเฉพาะตวัของบคุคล กบัการปรบัแต่งให้ดดูสีง่างาม 

(smart) มีความประทับใจ กล่าวคือ

  3.1	 การรักษาสุขภาพให้ดี (Your Health) เป็นเรื่อง 

เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล นอกจากจะมสีขุภาพจติทีด่ ีมคีณุธรรม

จริยธรรมภายในจิตใจที่งดงามเป็นเครื่องก�าหนดน�าทางแล้ว 

สขุภาพร่างกาย (health) เป็นหวัใจพืน้ฐานในการท�างาน หากสขุภาพ 

ร่างกายไม่เข้มแข็ง แข็งแรง เจ็บไข้ อมโรค เป็นผู้น�า/นักปกครอง

แล้วติดสุราเป็นอาจิณจนครองสติไม่ได้ทุกครั้งที่มีงานเลี้ยง  

ความสง่างามก็จะลดลงเป็นภาพเชิงลบไปตลอด เคยมีผิวพรรณ

หน้าตาสดใส กลับกลายเป็นหมองหม่น ทนทุกข์ มีผู้คอยพยุง 

หิ้วปีก เพราะเดินไม่ไหว หลงๆ ลืมๆ ช่วยตัวเองไม่ได้ เหล่านี ้

เป ็นบุคลิกภาพอ่อนแอที่ท�าให ้การสมาคมในสังคมพลอย 
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ไม่ราบรื่นเป็นภาระแก่สายตาสังคมไปด้วย จะต้องให้เข้าลักษณะ 

sound mind in sound body

  ฝ่ายปกครอง เป็นทั้งผู้น�า ผู้บริหารจัดการ ต้องยืนและนั่ง

แถวหน้า ในพิธีการงานสมาคม จึงอยู่ในสายตาของผู้คน ลักษณะ

การน�าจึงเริ่มตั้งแต่ร้อยละ 87 ที่มองจากสายตาเห็น

  3.2	การแต่งกายอย่างมีปรัชญา (The way you dress) 

เป็นการเริ่มที่ตัวเรา ที่สามารถปรับ รูปลักษณ์ เครื่องตกแต่งกาย 

ให้เรียบร้อยดดีู ค�านึงถงึรปูลกัษณ์เฉพาะตวัให้ดเูป็นหลกั เป็นฐาน 

มีความเช่ือม่ัน มั่นใจ แก่ตัวเองและต่อผู้พบเห็นในการออก 

สมาคมด้วย ซึ่งควรค�านึงถึง

   3.2.1	ความสะอาดเรียบร ้อย	 และเรียบง ่าย  

(simplicity) ดูแล้วไม่สกปรก มีความประณีต เนียน ไม่ย่นยับ  

ดผู่านๆ ไม่มสีายตาหยดุสงัเกต เครือ่งแต่งกายไม่ซ�า้ และซดีจนดู

ไม่เหมาะกับงานในการสังคมสมาคม

   3.2.2	มีรสนิยมดี	มิได้หมายความว่ามีราคาสูง หรือ 

มีย่ีห้อที่เป็นสากล ควรจะมีความประหยัดเสียด้วยซ�้า แต่ข้อนี้

หมายถึงมีคุณค่า มีความกลมกลืนเข้าชุด ทั้งสีสัน สอดรับกัน 

มองแล้วดดู ี(match) ดใูห้สอดคล้องไปกนัได้กบัการเปลีย่นแปลง

ของยุคสมัย
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   3.2.3	แต่งกายให้เหมาะสม	แก่

     l  เพศและวัย ดูว่าวัยรุ่น หรือเป็นผู้อาวุโส 

ควรจะแต่งกายอย่างไรกับงานแบบไหน

     l เพศชาย โดยทั่วไป ควรมีความขรึม ทึบ 

หนักแน่น บึกบึน ไม่ควรระยิบ ระยับ แวววาว หวานแหวว

     l เพศหญิง ควรจะมีความ “เฉิดฉาย”  

ในโอกาสต่างๆ กันไม่ควร “ฉูดฉาด” เหมือนแสดงแฟชั่นหรือ 

เดินแบบ

      l กาละและเทศะ เวลาและโอกาสในการ 

แต่งกายมีความส�าคัญ เช่น ญี่ปุ่น แม้เขามีชุดกิโมโนเป็นชุด 

ประจ�าชาต ิแต่เขามไิด้แต่งในทุกโอกาส เขายอมรบัการเข้าสูร่ะบบ

สากล ฝรั่งที่แต่งชุดสากล หรือสูทช่วงกลางวันอาจแต่งชุดสีอ่อน

ได้อธิบาย กาละว่าเป็็นช่วงร้อน แต่กลางคืนแล้วต้องเป็นสูท 

สีเข้มเสมอ นักบริหารโดยทั่วไปจะสวมชุดสากลสีเข้มโดยตลอด 

ได้แก่ สีด�า สีน�้าเงินเข้มและสีเทาเข้ม

  ส�าหรับสตรีแล้วโดยความสุภาพและเหมาะกับภาวะ 

การแต่งกาย ชายกระโปรงควรมีประมาณเข่า อาจสูงกว่าเข่า 

ได้สัก 2 นิ้ว
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  ส�าหรับเรื่องเทศะ - สถานที่ นั้น จ�าต้องเลือกพิจารณา 

ให้ถูกต้องเหมาะควร ว่าในโอกาสใด งานพิธีการแบบไทยๆ เช่น  

วนัอนรัุกษ์มรดกไทย วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ควรแต่งชดุไทย

และตามประเพณีท้องถ่ิน จะเข้าวัด? เดนิป่า? ไปงานเปิดตลาดนดั? 

ออกพืน้ทีพ่บราษฎร? หรอืงานพธิกีารส�าคญัทีเ่ป็นทางการ ผูแ้ต่งตวั 

จะต้องคิดค�านึงถึงข้อน้ีให้มากพอควร รวมทั้งการสวมรองเท้า 

โปรดงดรองเท้าแตะกับการไปงานนอกบ้าน ไม่สวมรองเท้าวอร์ม

ใส่เสื้อเชิ้ต เป็นต้น

   l	พิธีการ จะต้องแต่งกายให้ตรงกับงานพิธีที่ได ้

รับเชญิ หรอืไปร่วมงานปกตใินบตัรเชญิจะระบชุดุแต่งกายไว้ จะต้อง 

สวมใส่ให้ตรงและถูกต้องตามแบบพิธี ประเพณีธรรมเนียม เช่น  

ชดุเบลเซอร์ส�าหรบัพธิกีารงานกฬีาเท่านัน้ มใิช่เทยีบชัน้ไปใช้งานพธีิ

สากลอืน่ๆ เวลาข้าราชการต้อนรบัผูใ้หญ่ ควรจะเป็นชดุข้าราชการ

แขนยาว งานพิธีการรับรอง งานเลี้ยงในงานทางการกลางคืน  

ควรพิจารณาเสื้อแขนยาว รองเท้าหนัง (มีส้น) สวมใส่ชุดปกต ิ

ขาว - ชดุข้าราชการต้องใส่ถุงเท้าสดี�า การประดบัเครือ่งหมายให้อยู่ 

ในสภาพที่ดีไม่ดูเก่า จัดวางให้ถูกที่

   l  บรรยากาศ พิจารณาภาวะแวดล้อมของงาน เช่น 

ไปเยี่ยมชาวบ้าน ใส่เสื้อนอกไปได้อย่างไร? สวมชุดสีเฉิดฉาย
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ไฉไล? ใส่ส้นสูง? จะต้องดูคนกลุ่มใหญ่ของสังคมและชุมชน  

พึงละเลิกการสวมรองเท้าแตะไปในทุกงาน พึงสวมเสื้อเชิ้ต 

ในกางเกงให้ดูสุภาพ

   l	ต�าแหน่งหน้าที่ตลอดจนวิชาชีพ ต้องแต่งแล้ว 

ให้ดวู่ามีความแตกต่างระหว่าง ผูใ้หญ่/ผูไ้ปร่วมงาน กบัผูใ้ห้บรกิาร

แต่งกายแล้วให้ดรููว่้ามาเป็นประธานในพธิมีใิช่แต่งแล้วผูบ้รหิารกบั

ผูต้ดิตามกลายเป็นผูม้ภีาพทางกายเหนือกว่าผูน้�า ซึง่รวมทัง้บคุลกิ

ท่าทางอื่นๆ ด้วย เช่น การไม่ผูกเน็คไท ไปรว่มประชมุ/เข้าประชุม

ผู้ร่วมงานเขาแยกไม่ออกว่าเป็นใคร ระดับไหน

  3.3	กรณีการแต่งกายที่เหมาะควรและดูดี

   l	ชดุปกตขิาวและชดุเตม็ยศ ไม่ควรเป็นชดุทีห่ลวม

ทัง้เส้ือและกางเกง ควรเข้ารปูพอควร ไม่ควรน�ากางเกงทีใ่ส่กบัชดุ

สากล หรือที่ใส่เชิ๊ตผูกเนคไท (หมายถึงกางเกงสีด�า) มาใส่กับชุด

เต็มยศ เพราะลกัษณะกางเกงจะใหญ่เกนิไปไม่เข้ารปู การประดบั

เครื่องหมาย เหรียญ ให้อยู่ในที่ที่ถูกต้อง ขนานกับขอบกระเป๋า

   l	 ชุดสากล ต้องเป็นชุดสากลสีเข้ม (Dark suit) 

ในพิธีการส�าคัญ เข้าเฝ้าฯ ไปร่วมพิธีเปิด - ปิด ที่ผู้ใหญ่มาร่วมพิธี 

และเสื้อเชิ้ตควรเป็นสีขาว เน็คไทไม่ฉูดฉาดจนเกินไป
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   l	ชดุข้าราชการ ควรมท้ัีงแขนยาว-สัน้ ไม่หลวม และ 

คับจนเกินไป แต่ควรเข้ารูปพอควร สีไม่ควรอ่อนจาง หรือเข้มด�า 

เป็นสีชุดต�ารวจ เข็มขัดควรให้มีสีสอดรับกับสีชุดเสื้อ - กางเกง  

ต้องสวมถุงเท้าสีด�าเสมอ และให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมจะถอด

รองเท้า (เมื่อเข้าวัด) ในงานพิธีส�าคัญต้องสวมชุดข้าราชการ 

แขนยาว

   l  ชุดไหมไทย ในงานพิธีการและประเพณี  

หากหนุนไหล่และปกตั้งได้ ก็จะท�าให้มีความสง่างามมากขึ้น  

ควรเข้ารูปทรงของผูส้วมด้วย กางเกงควรสสีนัรบักนั และถ้าจะให้ 

สง่ามากขึน้ รองเท้าควรมคีวามเงามนั ควรมส้ีน ขากางเกงจะดสูวย 

รองเท้าไม่มีส้นจะท�าให้ลดความสง่าลง

   l  ความประณีตของถุงเท้า พึงให้ความส�าคัญ  

ชดุปกตขิาวและชดุข้าราชการ ต้องเป็นถงุเท้าสีด�า ในคราวออกพืน้ที ่

โดยเฉพาะวัด ต้องระวังสภาพถุงเท้า เมื่อต้องถอดรองเท้า เช่น

เดียวกันกับการสวมรองเท้าไม่มีส้น เช่น เป็นรองเท้ายางที ่

แบนราบ ดูจะไม่เหมาะสมส�าหรับการใส่ชุดข้าราชการ หรือชุดสูท 

รวมทัง้ไม่รบักบัการใส่เสือ้เชิต้ ผกูเนค็ไท การสวมรองเท้าไม่มส้ีน

จะมีความสง่างามลดลง
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  3.4	การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกอื่นๆ ต้องตั้งค�าถาม

กับตัวเองเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเป็นเรื่องๆ ...The way you...

   l Look ท่านใช้สายตา มองตา สบตา ใช้ตาด้วย

ความจริงใจ ให้เกยีรตผิูค้นหรอืปกปิดอะไร อย่างไรหรอืไม่ ผูใ้หญ่

ชี้แนะว่าพรหมวิหาร 4  (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) สามารถ

แสดงออกมาด้วยแววตา

   l	Act เสริมบุคลิกด้วยการยิ้ม ไหว้ อย่างสง่างาม 

สองอย่างนีเ้ป็นวัฒนธรรมไทยท่ีสามารถปฏบิตัไิด้ทนัทไีม่มวีนัหมด 

การนั่ง การวางมือ การรับแขก โดยเฉพาะพูดโทรศัพท์ ซ่ึงควร

แนะน�าตนเองก่อนเสมอ สอบถามความพร้อม หรือความสะดวก

ของผู้จะพูดด้วย (โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ) ว่าสะดวกหรือไม่ 

การแนะน�าแขก หรือในหมู่สนทนา นับเป็นจรรยาที่งาม

   l Walk เดินด้วยความมั่นใจ สง่างาม สมบทบาท 

เดินน�าหน้าผู้ใหญ่สัก 1 ก้าว โน้มตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินสวน

   l Talk การพูดจา เจรจาในโอกาสต่างๆ และในที่

ชมุชนการเลอืกใช้ค�าสรรพนาม วาจา วาทะ ในวงสนทนาไม่ควรพดู 

ทุกครั้ง ทุกโอกาส ควรรับบทนักฟังท่ีดีเป็นส�าคัญ และเลือก 

ทีจ่ะพดู ระวงักบัแขกทีไ่ม่รูจ้กัมาก่อน ต้องส�ารวมอย่างสูง เพราะไม่รู ้
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ใครมาจากแหล่งเหล่ากอใด โปรดระลึกไว้เสมอว่า “ก่อนพูด 

เราเป็นนายค�าพูด	เมื่อพูดแล้วค�าพูดเป็นนายเรา” ถ้ายังไม่พูด

ก็ยังไม่ผิด

   l Eat รักษามารยาทการรับประทานอาหาร  

การปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมโต๊ะ ด้วยอัธยาศัยที่ดี ระแวดระวัง มีความ

ส�ารวม ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมโต๊ะอาหาร ผ่านอาหาร 

ให้รอบวงตามควร

4.	เกร็ดมารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ

  เพือ่ให้เข้าใจถงึมารยาททางสงัคมในหลายโอกาสได้ชดัเจน

และมุ่งสู่การปฏิบัติจริง จึงขอน�ากรณีมารยาทต่างๆ น�าเสนอ 

เป็นข้อๆ พงึเป็นข้อให้ระมดัระวัง บางครัง้สิง่ทีก่�าลงัท�าอยู ่ตวัเราเอง 

คิดว่าไม่เป็นไร แต่ในสายตาของสังคมจะดูไม่เหมาะสม

  1. รักษาค�ามั่นสัญญา ตอบรับไปงานแล้วก็ต้องไป มิใช ่

รับแล้วไม่ไปเสียเฉยๆ

  2. เป็นคนตรงต่อเวลา ถ้าจะไปสาย บอกให้ผู้จัดงาน 

ทราบก่อนเสมอ งานพิธีการส�าคัญควรไปงานก่อนล่วงหน้า  

15 นาที งานรับเสด็จควรไปก่อนเวลา 60 นาที
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  3. อย่าลงัเลท่ีจะกล่าวขอโทษ, เสยีใจ ควรรูจ้กัใช้ค�าเหล่านี้ 

ให้ติดตัวไว้ ด้วยน�้าเสียงที่น่าฟัง

  4. ให้นึกถึงความรูส้ึกของผู้อืน่ และผู้ร่วมงาน กาลเทศะ

และความเหมาะสมของลักษณะพิธีการ

  5. ช่วยเหลือผู ้อื่นบ้าง โดยเฉพาะสุภาพสตรี และ 

ผู้สูงอายุเพื่อท�าให้คนอื่นพึงพอใจ ทั้งการ แนะน�า ชวนสนทนา

  6. โทรศพัท์แจ้งบอกโดยทันที ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมหน้าที่

ทางสังคมได้ เมื่อเราได้ตอบรับการเชิญไปแล้ว โดยพิจารณาจาก

จดหมายเชิญ บัตรเชิญซึ่งระบุไว้แล้ว

  7. การโทรศัพท์ไปถึงบุคคลอื่นหรือผู้ใหญ่ โปรดแนะน�า 

ตัวเองก่อนเสมอ (เป็นใคร ต�าแหน่งอะไร) หลักส�าคัญไม่ควรใช้ 

ความสะดวกของผู้พูด ไปทึกทักว่าคู ่สนทนาที่เราพูดอยู่ด้วย 

สะดวกเหมือนผู้ต่อโทรศัพท์ไปหา

  8. ถ้าผู้โทรศัพท์เป็นผู้ใหญ่/ผู้บริหาร ต้องขอโทษ และ

เรียนถามว่ามีธุระ หรือสะดวกที่จะขออนุญาตพูดได้หรือไม่  

โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ โปรดระลึกว่าเราสะดวก เราจึงโทร 

ไปหา แต่ผู้รับอาจไม่พร้อมหรือสะดวกจะพูด ควรต้องสอบถาม

ก่อนเป็นการให้เกียรติกัน
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  9. เวลาพูด (ทางโทรศัพท์) และพบแขก หรือพบในงาน

ควรแนะน�าตัวเอง พึงอย่าพูดทักว่า “จ�าหนู/ผมได้ไหม”

  10. โปรดแนะน�าตวัเอง และแนะน�าคูส่นทนาให้แขกอ่ืนๆ

รู้จัก พึงใส่ใจต่อการแนะน�าใครให้ รู้จักใครในวงสนทนา จะได ้

สานต่อวงสนทนาได้ราบรื่น

  11. ไม่ควรใช้ค�าพูดเหน็บแนมที่ท�าให้คนอ่ืนอับอาย 

ขายหน้าอย่าคุยโม้โอ้อวด คุยทับถมผู้อ่ืน ควรเป็นผู้ถ่อมตัว  

ดูจังหวะการพูด

  12. ไม่ควรเอ่ยอ้างถงึผูม้ชีือ่เสยีง หรอืผูโ้ด่งดงั เพือ่ท�าให้

ตนเป็นคนส�าคัญขึ้นมา

  13. ไม่ควรซุบซิบนินทาท่ามกลางวงสนทนาสาธารณะ 

หรือพูดเรื่องข่าวลืออย่างซ�้าซาก ไม่ควรตั้งค�าถาม ๆ ว่า “ท�าไม”

  14. ไม่ควรน�าแขกสนทนาถึงเรื่องต�าแหน่งหน้าที่ทาง

สังคมหรือการแต่งตั้งโยกย้าย ถ้าไม่ได้ถูกขอร้องให้ท�าเช่นนั้น

  15. เวลาพูดอย่าเสียงดังจนกลายเป็นตะโกน แต่ให้พูด

แค่พอจะได้ยินหรือเข้าใจ อยู่ท่ามกลางผู้อื่น มิควรใช้เสียงจาก

การพูดโทรศัพท์มือถือไปรบกวนผู้อื่น และอย่ามีกริยาซุบซิบ

ประเจิดประเจ้อ เช่นกัน
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  16. ฝึกฝนเสียงของตัวเองให้มีระดับต�่า สูง นุ่มนวล  

ใช้ไวยากรณ์ออกเสียง อักขรวิธีให้ถูกต้อง ค�าที่ผ่านและขานผิด

บ่อยๆ ต้องระวัง โดยเฉพาะการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดงาน 

ต้องตรวจสอบค�าที่ผ่านผิดบ่อยๆ ไว้ กันผิดพลาด

  17. ฝึกพูดค�าว่าได้โปรด, ขอบคุณ, ยินดี, ขอโทษ  

ให้ติดปากเป็นธรรมชาติ ค�าเหล่านี้เป็น “เครื่องส�าอางทางสังคม” 

เรียกค�าว่า “คณุ” ลอยๆ ดจูะแขง็เกนิไป ควรบวกด้วยชือ่ของท่าน

เหล่านั้นด้วย จะท�าให้ดูให้เกียรติมากขึ้น

  18. ไม่ควรผกูขาดการสนทนาแต่ผูเ้ดยีว ดแูวดวงว่าสาระ

ของการสนทนาเขารับได้ และสามารถร่วมคุยได้ด้วยหรือไม่

  19. ปฏิบัติต่อคนอื่น อย่างที่คุณหวังจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างนัน้กบัตวัเอง การรบัไหว้พงึระวังอย่าให้เป็นแบบขอไปท ีและ

หากไม่รับไหว้เลยจะดูไม่งาม ไม่ได้มวลชน

  20. ควรปฏิบัติต่อหู, จมูก และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย 

ในที่ลับตาคน (ให้มือของคุณอยู่ห่างจากหน้าและทรงผม)

  21. ไม่เคี้ยวหมากฝรั่ง ระหว่างงานพิธีการ การประชุม

การฟังบรรยาย ลดการนั่งไขว่ห้างในงานพิธี และนั่งกับผู้ใหญ่  

โดยเฉพาะแถวหน้า การนั่งสนทนากับผู้ใหญพ่ึงระวังความส�ารวม
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  22. โปรดงดวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของใคร ไม่ว่าทางดี 

หรือร้าย

  23. ต้องไม่ต�าหนิใครต่อหน้าบุคคลที่สาม หากกระท�า 

โดยเฉพาะกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�าเป็นส่วนตัว สองต่อสอง

  24.  “4 ค�า” ที่มิควรใช้ในการเจรจา ...ไม่ใช่ ใช่ ไม่เคย  

ไม่ทราบ... ค�าว่า “มิได้” “ขอประทานโทษ” เป็นค�าพูดที่ไพเราะ

  25. เวลาเข้าควิ อย่าเร่งคนทีอ่ยูห่น้าเรา ไม่ว่าจะใช้ค�าพดู

หรืออากัปกริยาก็ตาม

  26. ระมัดระวังการสูบบุหรี่พร�่าเพรื่อ และในที่ห้ามสูบ 

โปรดส�านึกว่าเป็นการรบกวนภาวะแวดล้อมบุคคลอื่น และลด

ความสง่างามของผู้สูบเอง โดยเฉพาะในโต๊ะอาหารที่มีสุภาพสตรี

นั่งรวมด้วย หรือในวงสนทนา ควรขออนุญาตผู้ร่วมสนทนาก่อน

  27. ควรมีนามบัตรติดตัวไปในงานส�าคัญๆ การเก็บ

นามบัตรไว้ในกระเป๋ากางเกงไม่สุภาพ ควรบันทึกไว้ในนามบัตร 

ที่ได้รับว่าผู้มอบเป็นใคร พบปะกันที่ไหน มีอะไรเป็นจุดเด่น และ

วันที่เท่าไร เพื่อการเตือนความจ�า

  28. การรับประทานอาหารฝรั่ ง บิขนมป ังด ้วยมือ  

โปรดอย่าใช้มีด
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  29. บขินมปังออกเป็นชิน้เลก็ๆ แล้วค่อยทาเนย อย่าทาเนย 

ลงบนขนมปังทั้งแผ่นหรือทั้งก้อน

  30. ไม่จิบเครือ่งดืม่จากช้อนชา หรอืช้อนกาแฟ อย่าค้างคา 

ช้อนไว้ที่ถ้วย ต้องวางไว้ที่จานกาแฟ

  31. ไม่ใช้ผ้าเชด็ปาก (mapkin) แทนผ้าเชด็หน้า ใช้เพยีง

แตะริมฝีปาก เมื่อลุกจากโต๊ะวางผ้าไว้บนโต๊ะ

  32. ไม่ควรดื่มสุราจนครองสติไม่อยู่ พูดจาเลอะเลือน  

จนลดค่าความเป็นประธาน/ผู ้น�า ให้คนอ่ืนดูถูกดูแคลนได้  

โปรดตระหนกัถงึความส�ารวมในการดืม่สรุา เมือ่ท่านเป็นผูน้�าหรอื

ประธานในงานสังคม

  33. สุภาพบุรุษย่อมตัดผมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแล

หนวดเครามใิห้รงุรงัเกนิงาม และหากกนัจอนได้น่าจะดจีะดสูมงาม

  34. สุภาพบุรุษต้องลุกข้ึนยืน เมื่อมีผู้อาวุโสกว่า หรือ

สุภาพสตรีเข้ามาในห้องท�างาน

  35. ต้องเคาะประต ู(เบาๆ) ก่อนจะเข้าห้องแขกทีจ่ะไปพบ

ก่อนเสมอ  ...ปลุกให้แขกรู้ตัวก่อน และรอจังหวะ สัก 2 วินาที 

ค่อยผลักประตูเข้าไป



อันรอยยิ้มใช่ว่ำรำคำมำก

เพียงแย้มปำกฝำกรอยยิ้มพิมพ์ใจหลำย

ประทับจิตผู้รับจนดับวำย

ค่ำมำกมำยเกินกว่ำรำคำเงิน



 เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน)

90 •

5.	หลักและมารยาทในการต้อนรับแขก

  การรับรองแขกเพื่อรอการพบปะกับผู้ใหญ่ หรือการนั่ง

เจรจาสนทนา ควรถอืว่าเป็นมารยาททีส่�าคญั ดร.สนัทดั ศะศวิณชิ 

ข้าราชการบ�านาญกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แนะว่า กริยา 

การต้อนรับเหล่านี้ ควรท�าด้วยความอ่อนน้อม (soft) จึงมีหลัก 

ที่ท�าให้บังเกิดผลส�าเร็จ ที่แปลหมายความว่า ท�าให้นุ ่มนวล  

เช่นกัน คือ S - O - F - T - E - N (Soften)

  S	-	Smile ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส โอภาปราศรัย

  O	-	Open เปิดเผย โปร่งใส เชิญสนทนา แสดงตัว ไม่ปิดลับ

  F	-	Forward	Leaning ให้โน้มตัวไปข้างหน้า น้อมกาย 

ไปหาแขก เวลาสนทนาพาที แสดงความคารวะให้เกียรติ

  T	 -	 Touch คือ สัมผัสนัยแห่งความหมายของแขก 

อากัปกริยาของแขกท่ีแสดงออกต้องมคีวามพร้อมทีอ่่านให้ออกว่า

แขกประสงค์อย่างไร เหมือนกับในเชิงการบริการ คือเข้าใจลูกค้า 

(เช่นไอกระแอม, ขยับคอเสื้อ, แตะกระเป๋าเสื้อ, หันซ้ายหันขวา 

ฯลฯ) 

  E	-	Eye	Catching ต้องสบตา มองตาคู่สนทนา แสดงถึง 

ความสนใจซึ่งกันและกัน
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  N	 -	 Nod สนองตอบการสนทนา แสดงความเข้าใจ  

โดยผงกศีรษะ มีท่าทีขานรับ รับฟังรับรู้โดยตลอด

6.	หลักในการพิจารณางานพิธีการและการรับรอง

  ฝ่ายปกครองต้องประสานดูแล และเป็นแม่งานในการ 

จัดงานประเพณี งานรับรอง การจัดต้อนรับ รับแขก การจัดเวที

การแจกของ ฯลฯ ทั้งที่เป็นพิธีการ และกึ่งทางการ จังหวัด อ�าเภอ 

คุ้นเคยอยู่กับการเตรียมเครื่องเสียง เตรียมเวที และกางเต็นท์  

ในเมือ่งานพธิกีารและงานรบัรอง เป็นส่วนหนึง่ของการสมาคมเป็น 

“ภาพต้องตา” ทีแ่ขกหรือ่มาร่วมงาน หรอืผูบ้งัคบับญัชาไปปรากฏ

ตวัความผดิพลาด คลาดเคลือ่น ไม่งดงาม ย่อมเกดิการเปรยีบเทยีบ 

กับงานที่ไปมาแล้ว การพิจารณาเตรียมงานจึงควรมีหลักกว้างๆ 

ดังนี้

  6.1	 มีการประชุมซักซ้อม โดยทั่วไปมักท�าในรูปค�าสั่ง 

จังหวัด/อ�าเภอ แบบที่เคยกระท�ามา เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่ง

ความรับผิดชอบ และมอบหมายงาน แต่ยังมิใช่การมอบภารกิจ 

ที่ละเอียดรอบคอบ ควรต้องมีการมอบหมาย จัดท�าเป็นตาราง 

แบ่งภารกจิ และกจิกรรม ใครท�าอะไรอย่างไร เม่ือไร ประสานกบัใคร 
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แล้วคิดถามงานนั้นตามบัญชีงาน (check lists) เก็บรายละเอียด 

ระหว่างฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีงานต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์เชื่อมร่วมกัน 

อีกครั้ง มีเครื่องมือสื่อสารติดต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

  6.2	 มองภาพรวมให้งานดูดี	มสีสีนั จะต้องพจิารณางาน

โดยรวม การตกแต่ง การประดับให้พอควร เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้

วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือท้องถิ่นได้ก็จะดี การเตรียมต้นไม้ที่มีสีสัน

ดอกไม้ที่งามพอควร แต่ไม่เกินควร มิควรจัดดอกไม้ที่โพเดียม 

หรือบริเวณประธานนั่งจน บังหน้าผู้พูด ป้ายต้อนรับ ควรเลือกใช้ 

ค�าที่คัดสรรและเหมาะแก่งาน เลขวันที่ พ.ศ. ต้องเป็นเลขไทย  

การจัดวางและผังที่นั่งมีการก�าหนดไว้ล่วงหน้า และมีเก้าอี้ที่นั่ง

เพียงพอพร้อมจะเสริมได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นธุระชี้แจง 

หรือรับรองส�าหรับงานใหญ่ๆ

  6.3	 พยายามน�าตนเองเข้าไปในเหตกุารณ์ล่วงหน้า ผูจ้ดั 

เตรียมการจะต้องทดลองตนเองเข้าไปในงานพิธี หรืองานรับรอง

นั้นเอง สมมติเป็นประธาน สมมติว่าเป็นแขก จะต้องการอะไร  

จะสอบถามค�าถามใด จะต้องนัง่ตรงไหน และกล่าวอย่างไร จะต้องมี 

จงัหวะและการประสานกับใคร พธิกีรควรจะซกัซ้อมหรอืเตรยีมการ 

อย่างไรช่วงเวลาใด และเผือ่ขาดเผือ่เหลอืส�ารองไว้เสมอ ส�าหรบั
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การเตรียมอาหารและความพร้อมบนโต๊ะอาหาร ต้องลองพจิารณา

ไปนั่งดูเองวางตัวบุคคลท่ีจะรองรับกับปัญหาหากเกิดกรณี 

เฉพาะหน้าขึ้น

  6.4	มคีวามละเอยีดรอบคอบทกุจุด เวลาแบ่งงาน หรอืมี 

ค�าสั่งมอบหมาย มักเป็นเรื่องเฉพาะภารกิจ เป็นเรื่องๆ แต่หากมา 

ล�าดับงานเป็นจุดๆ อย่างรอบด้านแล้ว ยังต้องอาศัยการเชื่อม

ประสานจากกิจกรรมอื่นๆ ด้วย โดยต้องมีข่ายการติดต่อ และ

เครือ่งมอืสือ่สารระหว่างกนัในมติขิองการประสานร่วมให้สมัพนัธ์

กันในเวลาที่ต้องท�ากิจกรรมพร้อมกัน ขนาด “นับเม็ดข้าว -  

นับก้าวเดิน” ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนที่ประธาน แขกผู้ใหญ่ 

ข้าราชการประชาชน เพลงหรือดนตรี/ดุริยางค์ จุดเทียน ไฟฟ้า  

กล้อง พลุ การเสิร์ฟ และการรับแก้ว การขยับไมโครโฟน

  6.5	สมมติสถานการณ์เผื่อเลือก	 และหาทางออก 

การเตรียมงานทุกครั้ง อาจต้องเผชิญกับปัญหาที่คาดไม่ถึง  

กระทันหัน ฝนตก ไฟดับ ไมโครโฟนเสีย ประธานฯ เดินทางมา

ไม่ได้ ค�ากล่าวผิดพลาด เปิดเทป/ บรรเลงเพลงผิด ที่นั่งไม่พอ 

ทั้งส�าหรับผู้ใหญ่ และแขกท่ัวไป ฯลฯ ต้องคิดหาทางออกไว ้

ล่วงหน้า ที่จะคลี่คลายความไม่เรียบร้อยนี้ให้ได้
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  6.6	ประมวลสรุปผลการจัดงาน	 บันทึกด้วยภาพและ

วีดิทศัน์ไว้ด้วย งานพธิกีารของจงัหวดั อ�าเภอ ชมุชน ต้องจดัทกุปี 

บางงานปีละมากกว่าครั้ง จะต้องประมวลข้อสรุปหลังเสร็จงานไว้

ปฏบิตัคิราวต่อไป โดยทัว่ไปงานเสรจ็ทกุอย่างจะจบ ไม่ได้ประเมนิ 

หรือท�างานหลังกจิกรรมเสรจ็ (After action report) ฉะนัน้ ปีหน้า 

กจ็ะมาว่ากนัใหม่ คนเก่าก็มาคล�าทางเริม่กัันใหม่ แทนทีจ่ะได้พฒันา 

ปรับปรุงของเดิม ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่า

7.	สรุป
  ผู้บริหารจ�าต้องพัฒนาบุคลิกภาพให้ขึ้นเวทีใดก็สง่า และ 

มีความมั่นใจ ผู้บริหารจะต้องมีองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ 

ครบถ้วน จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ พบว่าร้อยละ 98.5  

เชื่อว่าบุคลิกแห่งความส�าเร็จ หมายถึง การแต่งกายถูกกาลเทศะ 

กริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ ถูกต้อง ได้จังหวะจะโคน ครบถ้อย 

กระทงความ เป็นองค์ประกอบส�าคัญซึ่งจะน�าความก้าวหน้า 

มาสูช่วีติ และยงัเชือ่ด้วยว่าคนทีแ่ต่งตวัภมูฐิาน มคี�าพดูค�าจาสละ

สลวย ชัดถ้อยชดัค�า และมกีารปรากฏตวัองอาจผึง่ผายนัน้ จะเป็น

ทีป่ระทบัใจของผูค้นมากกว่าและมโีอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็

ในการเป็นผู้น�ามากกว่าด้วย
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  ด้านการสื่อความ ด้วยการพูด เกือบทุกคนจะตัดสินจาก

ท่าทางและส่ิงท่ีพดูออกมา ถ้าหากมมีาดท่ีสง่างาม บคุลกิด ีรูจ้กัใช้ 

ถ้อยค�าในการพูดจาการเจรจา ท่านย่อมได้รับมอบหมายให้ท�างาน

ส�าคัญๆ มากกว่าคนที่ พูดจาไม่ค่อยเป็น หรือไม่มีน�้าค�าและน�้ายา

  ขณะทีเ่ราเป็นฝ่ายเตรยีมการจัดงานจะต้องมกีารแบ่งภาระ

หน้าที่ และก�ากับงานโดยละเอียดทุกขั้นตอน ให้เหมาะแก่งาน

กาลเทศะ รวมทั้งความพอดีพองาม





ต�ำแหน่ง อ�ำนำจ วำสนำ เหมือนควำมฝัน

รูปโฉม ผิวพรรณ เหมือนดอกไม้

ทุกอย่ำงย่อมเปลี่ยนแปรไป

ไม่อำจรักษำได้เป็นของตัวชั่วนิรันดร์
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การบรรยายสรุปและ

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

1.	ความส�าคัญ

  การพูดจา การเจรจาต่อรอง การถ่ายทอด การบรรยาย  

การกล่าวปราศรัย และการจัดประชุมในโอกาสต่างๆ เกี่ยวเนื่อง 

กับงานของข้าราชการฝ่ายปกครองเป็นอย่างมาก เป็น “ส่ือ” 

แห่งความเข้าใจ และการท�างานให้ส�าเร็จจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย  

เป็นมรรควธิใีนกระบวนการท�างาน จึงจ�าเป็นต้องมหีลกัการ วธีิการ 

เทคนิคทักษะที่มีมากกว่าธรรมดา

  การบรรยายสรปุกด็ ีการกล่าวกบัสาธารณชนกด็ ีเกดิขึน้ใน 

“เวที” ที่มีความส�าคัญกับผู้บรรยายเอง เป็นการแสดงภาวะผู้น�า 

(Leadership) ที่ส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาและผู้คนที่ 

จับตามองดูอยู่ ผู้บังคับบัญชาได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังสาระลีลา  

ได้ดบูคุลกิท่วงท�านอง ฉะน้ันการเตรยีมการในกระบวนการทัง้หมด 

จึงเป็นช่วงเวลาที่สายตาผู้คนได้อ่านและเรียนรู้หลายอย่าง ผลดี 

3.
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จักบังเกิดแก่ผู้แสดงเอง ในทางกลับกันหากไม่ก�ากับเวทีแสดง 

ให้เป็นช่วงเวลาของเราผูแ้สดงเอง ภาวะความเป็นผูน้�ากล็ดต�า่ลง 

และจะพลาดโอกาสอันงาม ภาพลบจะเกิดขึ้นแก่ท่านนั้นๆ เอง

  กล่าวได้ท้ังการบรรยายสรปุ และการประชมุ เป็นส่วนหนึง่ 

ของ “การมอบอ�านาจ” และอ�านาจที่แฝงไว้ (latent power)  

ด้วยซ�้า ถ้าแสดงได้อย่างสมบทบาท นั่นคือ อ�านาจในการดึงดูด 

ปลกุเร้าสร้างบทบาทน�า ส�าหรบัผูคุ้มสือ่ (การให้ข่าวสาร, ไมโครโฟน, 

เสียง) และน�า/ก�ากับการประชุม โดยการโน้มน้าวการจัดประเด็น

ในการประชมุ การแสดงเหตผุลให้ท้ังประธาน และผูอ่ื้นคล้อยตาม

ข้อตัดสินหรือข้อยุติตามเรา

  “การบรรยายสรุป” คล้ายๆ กับ “การประชุม” เว้นแต่

จดุโฟกัสของการบรรยายสรปุอยูท่ีก่ารมส่ีวนร่วมในข้อมลูข่าวสาร 

แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเหมือนการประชุม

  การบรรยายสรุป และบทบาทท่ีเด่นชัดในการน�าเสนอ 

ในที่ประชุมนับเป็น “นาทีทอง” ท่ีจะแสดงความโดดเด่นของ 

ผู้แสดงเอง เป็นเวลาของเรา เป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่สุดของเรา  

มีผู้แสดงคนเดียวคือเราทุกสายตาจะจับจ้องอยู่ที่เรา ฉะนั้นความ

ประทับใจทุกอย่างอยู่ที่การด�าเนินกลยุทธ์ให้บังเกิดผลส�าเร็จ
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  บุคลากรที่มี “สมรรถนะ” (Competencies) จึงจ�าเป็น

ที่ต้องเพิ่ม “ทักษะ” และ “ความรอบรู้” ในการเป็น “ผู้แสดง” 

(Actor) เหล่านีเ้พิม่ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนภมิูภาค ทัง้ในบทบาททีเ่ป็น

  l  Organizer ผู้จัดด�าเนินการ และเป็นเจ้าหน้าที่ 

    โครงการ/วิทยากร

  l  Coordinator  ผู้ประสานการจัด 

    (ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ)

  l  Moderator ผู้ด�าเนินรายการ-พิธีกร (M.C.)

  l  Trainer ผู้ให้การฝึกอบรม, โค้ช

  l  Lecturer ผู้ถ่ายทอด, ผู้บรรยาย

  l  Speaker ผู้แถลง โฆษก ผู้ให้ข้อมูล

  l  Facilitator ผู้ขยายและกระตุ้นความคิด 

    (ลงในระดับพื้นที่)



ควำมทุกข์จะห่ำงไกล 

ถ้ำใจมีสติสัมปชัญญะ

ควำมสุขจะเข้ำมำใกล้

ถ้าใจมีหลักธรรมะ
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2.	ภาพรวมของการวิเคราะห์การบรรยายสรุป
  การเตรียมการรับมือกับการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ 

ควรด�าเนินการในเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ

  2.1		ผู้แสดง	(Actor) เกี่ยวกับตัวผู้พูดเอง

  -  ต ้องมีการวางแผนเกี่ยวกับตัวเองทั้งบุคลิกภาพ 

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ท่าทางน�้าเสียง วิธีการน�าเสนอ  

ลีลา จังหวะ

  - การแต่งกายท่ีเหมาะสม ให้เหมาะแก่กาลเทศะแต่งกาย

แล้วมีความเชื่อมั่น

  - การพูดจา อักขระวิธี ภาษาที่ใช้พูด น�ามาซึ่งความเชื่อ

ถือได้มากน้อยแค่ไหน

  2.2	 ขอบเขตและส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง/บริบท	 

(Context) ซึ่งต้องครอบคลุม  3 เรื่องใหญ่ๆ

    2.2.1	เวลา	(Time) ต้องวิเคราะห์ถึง

    - เ ว ล าที่ ก� า หนด ให ้ พู ด  สั้ น / ย า ว เ ท ่ า ไ ร  

การบรรยายสรุปที่ยาวเกินไปความสนใจของผู้ฟังจะลดลง ควรดู

เวลาทีก่�าหนดไว้ให้พอด ีช่วงเวลาเช้า บ่าย ค�า่ วนัท�างาน - วนัหยดุ

    - ก่อนหน้านี้เป็นรายการอะไร ใช้เวลาเท่าไรและ

ก�าหนดการต่อจากเวทีที่เราแสดง / บรรยายเป็นอะไร
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    - เวลาล ่วงเลย หรือล ่า (late) มาเท ่าไร  

จะต้องรวบรัดให้สั้นหรือไม่ หรือมีเวลาสบายๆ หรือเร่งรีบ

   - ดูจังหวะให้ดี ดูอารมณ์ของสถานการณ์ ปรับ

เปลี่ยนเวลานาทีทองที่จะน�าเสนอให้ผู้ฟังเขาพร้อมมากที่สุดให้ผู้

บังคับบัญชาปลอดและโปร่ง โล่งและสบาย

  2.2.2		สถานที่	(Place)

    -  สถานที่ ใช ้บรรยายที่ ใด มีความพร ้อม 

ในการใช้อปุกรณ์น�าเสนอหรอืไม่ ใช้ Power Point แล้ว ความเด่น 

ในการน�าเสนอลดลงหรือไม่ อย่างไร ควรเลือกที่มีบรรยากาศ 

เอื้ออ�านวยต่อการประสบผลส�าเร็จในการน�าเสนอมากที่สุด

   - บรรยากาศจะเอือ้อ�านวยต่อการสือ่ - การฟังเพยีงใด

   - จะเตรียมใช้อุปกรณ์ทุกประเภทได้ลักษณะใด 

เคร่ืองเสยีงเป็นหวัใจส�าคญัต้องชดัเจน ไม่สร้างความร�าคาญต่อผูฟั้ง

   - จะเตรียมใช้อุปกรณ์ทุกประเภทได้ลักษณะใด

   - ที่นั่ง ที่ฟัง จุผู้คนได้มากน้อย ห้องพร้อมจะรองรับ

การน�าเสนอได้อย่างไร หรือเป็นสถานที่โล่งแจ้ง ในภูมิประเทศ

   - รวมไปถึงโต๊ะ เก้าอี้ เวที - แท่น (ยืนสะดวก 

หรือไม่ ? ) แสง ไฟ เสียง เครื่องตกแต่ง

   - ดอกไม้ การตกแต่งสถานที ่บงัผูพ้ดูมากไปไหม



อย่ากลัวว่าจะท�างานนั้นไม่ได้

แต่จงกลัวว่ำจะไม่ได้ท�ำงำนนั้น
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   2.2.3		บุคคล	(Person)

   - ต้องวเิคราะห์ว่าใครเป็นผูฟั้งบ้าง คณะประกอบ

ด้วยใคร มาฟังด้วยเหตุผลอะไร ให้ตั้งสมมติฐานว่าผู้ฟังที่เป็นผู้

บงัคบับญัชา มคีวามรอบรูม้ากอยูแ่ล้ว และฟังมาหลายแห่งแล้วด้วย

   - พืน้ภมูขิองผูฟั้งเป็นอย่างไร คณุวฒุปิระสบการณ์

   - สถานภาพของผู้ฟัง ต�าแหน่งหน้าที่การงานมี

ทัศนคติ ค่านิยม ประเภทใด

   - มีความต้องการและความสนใจอะไรเป็นพิเศษ

   - มีเรื่องใดที่ควรเน้นย�้า เพื่อสนองความประสงค์

ของกลุ่ม

  2.3	 สาระและเนื้อหา	(Content)

   -  วางแผนการขึน้ต้น สาระหลกั ลงท้าย ค�าทีแ่สดงถงึ 

จุดเด่นที่ดึงดูดผู้ฟัง

   - ต้องมีจุดเน้นว่าจะเสนอเรื่องอะไร มีประเด็น

ส�าคัญสาระส�าคัญ ข้อเท็จจริงอย่างไร

   - มีข้อเสนออย่างไร และเตรียมบางส่วนไว้ตอบ

ค�าถามด้วย

   - มเีทคนิค และศิลปะในการน�าเสนอย่างไรจะเสรมิสร้าง

ความเข้าใจได้ดี
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3.		ข้อฝากในการบรรยายสรุป

  3.1	 ต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง กลุ่มผู้ฟัง ใคร อะไร อย่างไร 

ท�าไม (วัตถุประสงค์) เวลามีเท่าไร จะน�าเสนอยาก - ง่าย  

เชิงวิชาการ เชิงสาธยาย โปรดตระหนักว่าหลายกรณีผู้ฟังเป็นผู้

บงัคบับญัชาไปมาหลายแห่งในวันเดยีวกนั มกัจะเปรยีบเทยีบภาพ

ที่ได้ประสบเห็นในแต่ละแห่ง

  3.2	 ปัญหาที่พบ คือการบรรยายสรุปในลักษณะการ

อ่าน จะท�าให้ลดศักยภาพ สูญเสียความชอบธรรมและการ 

น�าการสื่อความ แต่อาจมีประเด็นย่อได้ เพื่อประโยชน์ในการ 

ล�าดับความ

  3.3	 สูตรของการน�าเสนอทุกรายการไม่ว ่าจะเป็น  

Briefing Presentation หรอื Lecture ต้องมกีารเตรยีมตวั มข้ีอมลู

และข้อคิดที่เป็นของตัวเอง ภาพรวมๆ ตามสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน

   l	 ค�าน�า (Introduction) ส่วนหัว เราเป็นใคร  

จะขึ้นต้นอย่างไร จะน�าเสนออะไรบ้าง

   l		ตวัเน้ือหา (Body) สิง่ท่ีเราจะพดูนัน้ มเีรือ่งอะไร 

ก่ีหัวข้อ (key points) ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดอย่างไร  

มีเหตมีุผล สมเหตสุมผลอย่างไร อะไร must know อะไร should 

know ตวัอย่างท่ีจะช่วยสนับสนุน (supporting material) อะไรบ้าง 
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ทีจ่ะช่วยสร้างความเข้าใจ จะล�าดบัความอย่างไร ให้มกีารเชือ่มโยง 

ซึ่งกันและกัน

   l	และหาง (closing) ควรทิง้ท้ายอย่างไร เพือ่เน้น

ให้ผู้ฟังเห็นด้วย หาลานลงโดยฝากอะไรคมๆ หรือเป็นข้อคิด

  3.4	 เกรด็สาระต่างๆ ในการบรรยายสรปุทีม่ปีระสทิธภิาพ

   3.4.1 แนะน�าตัวเอง ต�าแหน่ง แห่งที่ ด้วยความ

กระชับ

   3.4.2 ต้องชัดเจน - เข้าประเด็น - มีแนวคิด -  

ถูกต้อง (clear - concise - concept - correct)

   3.4.3 ให้เหน็ภาพรวม (วนา) และภาพเลก็ (พฤกษา) 

โดยให้มิติ บอกร้อยละ - สัดส่วน

   3.4.4 มีการเปรียบเทียบเชื่อมโยง สร้างเค้าโครง

ของภาพให้เห็น

   3.4.5 ไม่ควรลงลึกรายละเอียดยาว เยิ่นเย้อ  

คงไม่ต้องบอกตวัเลขหลกัร้อย - หลกัสบิ หรอืบอกข้อมลูทีล่กึเกนิ 

ความจ�าเป็น

   3.4.6 หลกีเลีย่งการใช้ถ้อยค�าในเชงิลบ (negative 

sense) หรือหลุดโพล่งค�าทีไ่ม่ควร ละเลยอกัษรย่อ หรอืส่ิงทีเ่ข้าใจกนั 

ภายในหน่วย ชื่อของพื้นที่ ชื่อต�าบล - หมู่บ้าน
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   3.4.7 ฝากข้อคิด เสนอปัญหา - แนวทางแก้ไข

ปัญหา แยกแยะช่วงระยะเวลาการแก้ไขปัญหา

   3.4.8 เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม จะเป็นแผ่นพับ 

ข้อมูลควรเป็นเอกสารท่ีสัน้ และเชงิผูบ้รหิาร ผูร้บัฟังบรรยายสรปุ 

มักได้จากหลายแห่ง และมักเป็นเอกสารยืดยาว ไม่ดึงดูด

  3.5 ศิลปะการแสดงบุคลิกในการพูด การถ่ายทอด  

การน�าเสนอ และการบรรยายสรปุ ให้มปีระสทิธิภาพ ควรจะต้องมี 

บุคลิกที่สง่างาม มองแล้วแสดงความเชื่อมั่น

   - มีท่ายืน / ที่นั่งเหมาะสม

   - ใช้ท่าทางประกอบการพูด

   - มีการใช้มือประกอบท่าทางที่เหมาะควร

   - มีสีหน้า / แววตา ที่แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจ

   - ระแวดระวังภาษาที่ใช้ที่สุภาพ

   - น�า้เสยีงทีช่ดัเจน ห่าง - ใกล้ ไมโครโฟนทีพ่อเหมาะ 

ให้เสียงไม่ดังหรือค่อยเกินไป

   - อากัปกิริยาและบุคลิกที่สง่างาม เปิดเผย



อันควำมสุขใครก็มำดปรำรถนำ

อยู่ที่ว่ำละทุจริตผิดกุศล

สุจริตคิดท�ำประจ�ำตน

เป็นบ่อเกิด เลิศล้นควำมสุขแล
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4.	การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

  4.1	 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

   4.1.1 เดมิเคยเคร่งครดัแบบพธิ ีวธิกีาร มลีกัษณะ

ของการประชมุท่ีเป็นทางการ มเีอกสารประชมุทีห่นาค่อนข้างมาก

ใช้กระดาษมาก ต้องมีการเย็บเล่ม ท�าปก มีสัน

   4.1.2 ป ัจจุบันการประชุมมีแนวโน้มเป ็นเชิง 

ผู้บริหารหรือเชิงธุรกิจมากขึ้น ค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ 

มาพบปะ (meeting) มากกว่าพิธีการ การประชุมวงเล็กที่ไม่เป็น

ทางการเรยีกว่า Staff Meeting หรอื กรมการปกครองม ีMorning 

หรือ Evening Session ล้วนแต่เป็นการสร้างสรรค์ให้มี “เวที” 

แห่งการพบปะ ลดระยะทางของการสื่อสาร และงานที่คาบเกี่ยว

ข้ามหน่วย/กอง จะได้มีการประสานกันใกล้ชิด ให้พบปะกัน 

บ่อยขึ้น รับประทานอาหารหารือร่วมกันมากขึ้น

   4.1.3 ในทางธุรกิจและราชการยุคใหม่มีความ 

ก้าวไกลทางเทคโนโลย ีจงึมกีารประชุมทางไกล (Video conference) 

ซึ่งไม่ลงรายละเอียด เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ 

โดยเฉพาะ

   4.1.4 ต้องตระหนักว่า การประชุมเป็นเครื่องมือ

ในการบริหาร และการประชมุมใิช่เป้าหมายสดุท้ายของการท�างาน 
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แต่เป็นเพยีงขัน้ตอนหน่ึงเท่าน้ัน (ในขัน้ตอนที ่3 ของ 10 ขัน้ตอน

การท�างาน)

   4.1.5 หลายคนยงัคดิว่าประชมุเสรจ็ ยงัไม่ได้มอง

ว่าผลของการประชมุน้ันเกดิผลอย่างไร ท้ัง outputs และ impacts 

เพียงใด เพื่อให้บรรลุ outcomes

  4.2	 การเตรียมและด�าเนินการประชุม

   4.2.1 ฝ่ายเลขานุการ จ�าต้องซักซ้อมกับผู้เป็น

ประธานการประชุมล่วงหน้า โดยการได้สรุปและวางแผนการ

ประชุมร่วมกันเลขานุการควรเป็นผู้ด�าเนินการประชุม มิควรที่

ประธานฯ จะด�าเนินการเอง เพราะประธานมิได้ลงลึกในเอกสาร

   4.2.2 ควรมี/ท�าประเด็นชี้แจงเป็นวาระ ว่าวาระใด  

มปีระเดน็อย่างไร จะให้สอบถามใคร อย่างไร ข้อเสนอ (ทางออก) 

ภายในของเราเป็นอย่างไร จะดียิ่งหากมีการประชุมทีมงาน 

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดท่าทีร่วมกันก่อน

   4.2.3 ฝ่ายเลขานุการควรแนะน�าภาพรวมของเอกสาร

และเอกสารประกอบทีว่างไว้บนโต๊ะให้ผูร่้วมประชมุทราบพร้อมกนั

   4.2.4 ประธานควรจะได้รับทราบว่าใครมาประชุม 

และมีใครมาแทน ทางท่ีดีฝ่ายเลขานุการต้องสอบถามก่อนว่า 

ท่านใดจะมาประชุมได้/ไม่ได้ เวลาเข้าประชุม ประธานควรจะได้

รับทราบว่ากรรมการท่านใด ชื่อ - ต�าแหน่งอะไร



 เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย - พะเยา - แพร่ - น่าน)

111•

   4.2.5 ในช่วงท้ายของการประชุม ในบางกรณี 

มปีระเดน็ทีป่ระธานมอบหมาย/สัง่การ ฝ่ายเลขานุการจกัต้องเตรยีม 

ประเด็นสั้นๆ ให้กล่าว

  4.3		สถานที่	-	การเตรียมการ

   4.3.1 การประชมุมหีลายระดบั ทัง้ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

จ�านวนมาก มีเอกสารหนา การประชุมที่เป็นทางการและมีผู้ใหญ่

ระดับสูงร่วมประชุม ย่อมต้องใช้เวลาจัดเตรียมสถานที่นานและ

อย่างละเอียด การประชุมระดับนี้มักเป็นการประชุมประจ�า ไม่ได้

เน้นเร่ืองการหารอื หรอืออกความเหน็เป็นการเฉพาะ เช่น ประชมุ

จังหวัด ประชุมกระทรวง ประชุมกรม

   4.3.2 ลดภาระการจัดการด้านธรุการให้ดเูรยีบร้อย 

ราบรื่น ตั้งแต่การลงชื่อผู้มาประชุมมีผังที่นั่งแสดง มีผู้น�าเข้าโต๊ะ

   4.3.3 ดแูลสถานที ่ตัง้แต่ความสะอาด ทีน่ัง่ ป้ายชือ่ 

น�้า (และ/หรือของว่าง) เครื่องช่วยการบรรยายในรูปแบบต่างๆ 

การจดผังที่นั่งให้เหมาะสม คู่เคียงและคู่ควร (โดยเฉพาะกับ 

ผูท้ีม่าจากตวัแทนประชาชน, ภาคเอกชน) เครือ่งเสยีงต้องชดัเจน 

และมีการทดสอบก่อน เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ซักซ้อมไว้ให้พร้อม  

ไฟดับ - ฉายได้ ฉายจบ - ไฟเปิด ประตูเปิดเข้าออกไม่ท�าลาย

สมาธิ กระดาษโน๊ต แผ่นใหญ่ -  เล็ก ต้องเตรียมไว้พร้อมสรรพ
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  4.4	 เอกสารประชุม

    4.4.1 เชิญชวนให้ท�าเอกสารประชุมเป็นตาราง 

ซ้าย - ขวา ซ้ายเป็นวาระและประเด็น ด้านขวาเป็นเนื้อหาสาระ

รายละเอียดการมองแนวดิ่งลงมาเป็นการประชุมเชิงผู้บริหาร  

อ่านง่าย ไม่เป็นพืด จับประเด็นยาก อ่านไม่มีเว้นวรรค

    4.4.2 ส�าหรับการประชุมท่ีมีการหารือเป็นเรื่อง 

เฉพาะควรเป็นเอกสารท่ีมวิีเคราะห์ แยกแยะ (analytical setting  

papers) กรณทีีต้่องมกีารพจิารณา บอกข้อด ี- ข้อเสยี รบัฟังความเหน็ 

จากหน่วย ข้างเคียงทั้งหมดก่อน ประกอบการพิจารณา

    4.4.3 การน�าเสนอมิควรเป็นการพรรณนายาวยืด 

ควรเป็นประเดน็มข้ีอ (เลขข้อก�ากบั) ในบนัทกึ/เอกสารควรมเีลข

ข้อที่ระบุชัดเจน ไม่ซ�้ากัน เวลาประชุมจะอ้างอิงได้ง่าย

    4.4.4 เอกสารอาจแยกแยะกลุม่เป็นสีๆ  ใช้กระดาษสี

จะได้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจง่าย อธิบายง่าย หยิบง่าย

  4.5	 บันทึกการประชุม

    4.5.1 บางแห่งบันทึกแบบถอดเทป บางท่านบนัทกึ

เป็นพืด เขียนหนังสือแบบส�านวนสอบสวน ไม่มีย่อหน้า ไม่มี

ประเด็นไม่มีเลขข้อ การบันทึกมีได้หลายแบบ สุดแต่ว่าต้องการ 
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น�าผลไปท�าอะไร แต่ในที่สุดแล้ว มักไม่ค่อยได้น�าไปใช้ประโยชน์

มากนัก เพียงแต่น�าข้อสรุปไปใช้เท่านั้น

    4.5.2 นามผู้เข้าร่วมประชุมเรียงล�าดับให้เหมาะ

ควรถูกต้อง ยศต�าแหน่งเป็นสิ่งที่มิควรผิดพลาด สาระของการ

ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมยังให้ความส�าคัญน้อยกว่า ชื่อของท่าน

ต้องถูกต้อง ต�าแหน่งต้องเป็นปัจจุบัน

    4.5.3 การกล่าวค�ายาวๆ หรือต�าแหน่ง ระบุ 

ครั้งแรกด้วยค�าเต็ม ครั้งต่อๆ ไป ใช้อักษรย่อที่รู้จักกันก็ได้

    4.5.4 ควรท�า Press Release แจกไว้ล่วงหน้า 

ส�าหรับแถลงข่าว โดยเขียนด้วยส�านวนที่อ่อนตัว

    4.5.5 ควรมีบันทึกสรุปข้อส่ังการ หรือสรุป

ประเด็นหลักๆ ในวันรุ่งขึ้น (หรือวันนั้น) โดยทันทีทันใด เพื่อแจ้ง

หน่วยต่างๆ น�าไปปฏิบัติก่อนและติดตามผลมาเสนอเป็นระยะๆ
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5.	สรุป
  การบรรยายสรปุ และการจัดประชมุในระดบัต่างๆ เป็นการ

แสดงฝีมอื ภาวะผูน้�าของผูแ้สดง จึงควรมกีารซักซ้อม ใช้เวลานาที

ทองให้เป็นประโยชน์ เตรยีมการด้วยตนเองเป็นส�าคญัด้วยมิเฉพาะ

มเีจ้าหน้าทีเ่ตรยีมให้ฝ่ายเดยีว เพราะเจ้าหน้าทีม่ไิด้ออกแสดงเอง

  ผู้บรรยายสรุปที่ดี ต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง รู้จังหวะ มีมิติเวลา 

ฉะฉาน  ทะมัดทะแมง สอดคล้อง ด�าเนินกุลยุทธ์ในภาพรวม

วิเคราะห์บริบท เนื้อหา และบุคลิกของเราให้กระจ่างดูกลมกลืน

ย่อมจะเป็นทีช่ืน่ชมของผูฟั้ง ได้รบัเสยีงปรบมอืยาวนานหนกัแน่น

  การประชุมที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือการบริหารเป็น

เวทขีองฝ่ายอ�านวยการทีส่นับสนุนฝ่ายบรหิาร การประชมุยคุใหม่ 

ควรเน้นเป้าหมาย ลดพธิกีรรม ฝ่ายเลขานุการจงึมคีวามส�าคญัต้อง

ท�าการบ้านมาก การประชุมที่ดีต้องเป็นเวทีที่ช่วยในการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร
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เกี่ยวกับผู้เขียน

  เป็นผูว่้าราชการจังหวัดพะเยา คนท่ี 19  เคยด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ศรีสะเกษ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา (โดยปฏิบัติหน้าที่
ผู ้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย) ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย 
และแผน ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิการวิทยาลัย
การปกครอง เลขานุการกรมการปกครอง
    ก่อนหน้านั้น เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานจังหวัด 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ และ พิษณุโลก สมัยเริ่มรับราชการใหม่ๆ 
เคยท�างานที่ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส�านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อยู ่ในรั้วท�าเนียบรัฐบาล 15 ปี  
เป็นฝ่ายเลขานุการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
จึงหล่อหลอมประสบการณ์ที่หลากหลายกับผู ้น�าหลายสมัย  
ทั้ง คิด เขียน พูด และการเป็น “มืออาชีพ”

ไมตรี  อินทุสุต



เสริมบุคลิก 
สร้างเสน่ห์

“...ยิ้มก่อน  ก็ได้รับการยิ้มรับ
ทักทายก่อน  ก็ได้รับการทักทายตอบ
ขอโทษก่อน   ก็ได้รับการให้อภัย
แนะนำาตัวก่อน  ก็ย่อมเป็นที่รู้จักและดูอ่อนน้อม
ไปรอก่อน   ก็ย่อมเป็นที่ชื่นชม 
    และได้เตรียมการล่วงหน้า...”

ไมตรี อินทุสุต

เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์ 
 

 
ไมตรี อินทุสุต

ความหมายของตราสัญลักษณ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๒

“ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก”
•	 รูปดาว	 ๔	 ดวง	 สีทองลอยคู่กับพระธาตุ หมายถึง ๔ จังหวัด 

(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

•	 ข้อความ	(ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก) หมายถึง ดินแดนที่ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของประเทศไทยในภาคเหนือตอนบน ๒ ซึ่งเป็นดิน

แดนที่มีอารยะธรรมที่เรืองรองและภูมิประเทศที่ต้ังอยู่บนพื้นที่สูง 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

•	 รูปหัวเรือแข่งพญานาค หมายถึง การเคารพบูชาพญานาคซึ่งเป็น

ความเชื่อของสังคมเกษตรกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่สะท้อน

ถึงอารยะธรรมที่เรืองรองด้วยการเจริญเติบโตกับสายน�้าและ

การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

•	 ภาพพระธาตุลอยเหนือเมฆบนท้องฟ้า หมายถึง พระธาตุที่เป็น

ที่สักการะบูชาของผู้คนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงราย

พระธาตุดอยตุง จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแฮ จังหวัดพะเยาพระธาตุ

จอมทอง และจังหวัดน่านพระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น



เสริมบุคลิก 
สร้างเสน่ห์

“...ยิ้มก่อน  ก็ได้รับการยิ้มรับ
ทักทายก่อน  ก็ได้รับการทักทายตอบ
ขอโทษก่อน   ก็ได้รับการให้อภัย
แนะนำาตัวก่อน  ก็ย่อมเป็นที่รู้จักและดูอ่อนน้อม
ไปรอก่อน   ก็ย่อมเป็นที่ชื่นชม 
    และได้เตรียมการล่วงหน้า...”

ไมตรี อินทุสุต

เสริมบุคลิก สร้างเสน่ห์ 
 

 
ไมตรี อินทุสุต

ความหมายของตราสัญลักษณ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๒

“ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก”
•	 รูปดาว	 ๔	 ดวง	 สีทองลอยคู่กับพระธาตุ หมายถึง ๔ จังหวัด 

(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

•	 ข้อความ	(ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก) หมายถึง ดินแดนที่ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของประเทศไทยในภาคเหนือตอนบน ๒ ซ่ึงเป็นดิน

แดนท่ีมีอารยะธรรมท่ีเรืองรองและภูมิประเทศท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีสูง 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

•	 รูปหัวเรือแข่งพญานาค หมายถึง การเคารพบูชาพญานาคซึ่งเป็น

ความเชื่อของสังคมเกษตรกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่สะท้อน

ถึงอารยะธรรมท่ีเรืองรองด้วยการเจริญเติบโตกับสายน�้าและ

การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

•	 ภาพพระธาตุลอยเหนือเมฆบนท้องฟ้า หมายถึง พระธาตุท่ีเป็น

ท่ีสักการะบูชาของผู้คนในพ้ืนท่ีจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงราย

พระธาตุดอยตุง จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแฮ จังหวัดพะเยาพระธาตุ

จอมทอง และจังหวัดน่านพระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น
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ความหมายของตราสัญลักษณ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2

“ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก”
•	 รูปดาว	 4	 ดวง	 สีทองลอยคู่กับพระธาตุ หมายถึง 4 จังหวัด 

(เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน)

•	 ข้อความ	(ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก) หมายถึง ดินแดนที่ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของประเทศไทยในภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นดิน

แดนที่มีอารยะธรรมที่เรืองรองและภูมิประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

•	 รูปหัวเรือแข่งพญานาค หมายถึง การเคารพบูชาพญานาคซึ่งเป็น

ความเช่ือของสังคมเกษตรกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงที่สะท้อน

ถึงอารยะธรรมที่เรืองรองด้วยการเจริญเติบโตกับสายน�้าและ

การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

•	 ภาพพระธาตุลอยเหนือเมฆบนท้องฟ้า หมายถึง พระธาตุที่เป็น

ที่สักการะบูชาของผู้คนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดเชียงราย

พระธาตุดอยตุง จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแฮ จังหวัดพะเยาพระธาตุ

จอมทอง และจังหวัดน่านพระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น


