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คุณเข้ าใจคาว่าภาพลักษณ์ ของตนเอง (Self Image) มากน้ อยแค่ไหน และคุณคิดว่าภาพลักษณ์ ของตนเองมี
ความสาคัญบ้ างหรื อไม่ ก่อนอื่นเรามาทาความเข้ าใจความหมายของคาว่าภาพลักษณ์ กันก่อนดีกว่า ภาพลักษณ์ ของ
ตนเอง (Self Image) หมายถึง บุคลิกลักษณะ ความสามารถหรื อสิง่ ที่คณ
ุ เป็ นและแสดงออกมา ซึง่ จะส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผู้พบเห็นเกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกภาพ และศักยภาพของตัวคุณ
ภาพลักษณ์ของตนเองสาคัญไนน…หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าภาพลักษณ์ของตนเองเป็ นสิ่งสาคัญมาก จนทาให้
ไม่ใส่ใจและไม่ดูแลตนเอง โดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองหรื อคิดอย่างไร คุณรู้ ไหมว่าภาพลักษณ์ ที่ดูไม่ดีจะส่งผลต่อการ
ติ ด ต่อ ประสานงาน การขอความร่ วมมื อ และความช่ ว ยเหลือ ต่าง ๆ จากบุค คลอื่ น การที่ คุณ มี ภาพลัก ษณ์ แ ละการ
แสดงออกที่ดี จะเป็ นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้ ผ้ ทู ี่พบเห็น หรื อคนที่ติดต่อด้ วยอยากเข้ าใกล้ อยากให้ ความร่ วมมือและความ
ช่วยเหลือกับคุณเอง ในที่สดุ จะนาคุณไปสูค่ วามสาเร็ จในหน้ าที่การงานที่คณ
ุ ได้ รับการยอมรับ การสนับสนุน ความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากทังลู
้ กค้ า หัวหน้ างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้ อง และคนรอบข้ างของตัวคุณเอง
ดังนันการสร้
้
างภาพลักษณ์ ของตัวคุณจึงเป็ นที่สิ่งสาคัญ แบบว่าภาพลักษณ์ ดีมีชัยไปกว่าครึ่ ง ทังนี
้ ้การทาให้
ภาพลัก ษณ์ ของตนเองดูดีแ ละเป็ นที่ ป ระทับ ใจแก่ผ้ ูพ บเห็ น นัน้ ไม่ย าก หากคุณ คิ ดจะปรั บ เปลี่ย นตัวเองเพื่ อใ ห้ คุณ มี
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ดังต่อไปนี ้
การจัดแต่ งทรงผม เสือ้ ผ้ า และใบหน้ า
คนทางานหลายคนอ้ างว่าไม่มีเวลาที่จะใส่ใจต่อการจัดแต่งทรงผม เสื ้อผ้ า และใบหน้ า คุณเชื่อไหมว่าบางคนเดิน
เข้ ามาทางาน ผมเผ้ ายุง่ เหยิง เสื ้อผ้ าดูเหมือนไม่ได้ รีด ใบหน้ าดูมอมแมมหรื อไม่ ชวนมอง ภาพที่พบเห็นเหล่านี ้เป็ นภาพที่ไม่
น่าดูและไม่มีเสน่ห์ชวนให้ อยากพูดคุยหรื อช่วยเหลือเอาซะเลย ดังนันขอให้
้
คณ
ุ เริ่ มเอาใจใส่กบั เรื่ องเหล่านี ้ โดยการจัดแต่ง
ทรงผมให้ ดเู หมาะสม การสวมเสื ้อผ้ าที่สะอาดและถูกกาลเทศะ รวมทังการดู
้
แลใบหน้ าให้ สดใส ถ้ าเป็ นผู้หญิงอาจแต่งหน้ า
ให้ ดูสวยงาม แต่ถ้าเป็ นผู้ชายควรโกนหนวดเคราให้ เรี ยบร้ อยแลดูสะอาดอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นภาพลักษณ์
ภายนอกของคุณที่จะทาให้ ผ้ ทู ี่พบเห็นเกิดความประทับใจและอยากเข้ ามาพูดคุย หรื อติดต่อสมาคมด้ วย
การเดิน การนั่ง และการยืน

ท่วงท่าในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็ นการเดิน การนัง่ และการยืนเป็ นสิ่งที่สาคัญมากต่อบุคลิกภาพที่คนอื่นมอง
คุณเอง ขอให้ คณ
ุ สารวจว่าคุณมีทา่ เดิน ท่านัง่ และท่ายืนอย่างไร คุณไม่ควรเร่งรี บเดิน หรื อเดินแบบปลงชีวิต หรื อเดินแบบ
ห่อตัว รวมทังยื
้ นและนัง่ หลังค่อมหรื อเชิดหน้ าจนเกินไป ดินนั ขอเสนอแนะว่าคุณควรจะมีทา่ เดิน นัง่ และยืนให้ สง่า หลังตรง
เวลาเดินให้ แขนแกว่งไปมาอย่างพอเหมาะ คุณเชื่อไหมว่าท่วงท่าที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็ นการเดิน การนัง่ และการยืน
สามารถบ่งบอกถึงบารมีหรื อตาแหน่งหน้ าที่การงานของคุณได้
การใช้ นา้ เสียง และคาพูด
เสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้ คุณเป็ นคนน่ าคบหาก็คือ การพูด พบว่าคาพูดสามารถทาให้ เปลี่ยนจากมิตรเป็ นศัตรู และ
เปลี่ยนจากศัตรูไปเป็ นมิตรได้ ดังนันคุ
้ ณควรจะใช้ คาพูดที่ไพเราะ สุภาพ ถูกกาลเทศะ คุณไม่ควรใช้ คาพูดที่ก้าวร้ าวหรื อดู
ถูกผู้อื่น รวมทังการใช้
้
น ้าเสียงและจังหวะในการพูดสื่อสารกับคนอื่น ควรมีจังหวะจะโคนเพื่อจูงใจและเชิญชวนให้ ผ้ ฟู ั ง
สนใจและมีความคิด ความรู้ สึกคล้ อยตามในสิ่งที่พูด ขอให้ คุณตระหนักไว้ เสมอว่า คาพูดที่คุณพูดอย่างสุภาพ ไพเราะ
และถูกต้ องตามกาลเทศะนันจะท
้
าให้ คุณเองมีเสน่ห์ชวนพูดคุยด้ วย ทาให้ ผ้ ฟู ั งมีความรู้ สึกเป็ นกันเองและเป็ นมิตรด้ วย
นอกจากนีค้ าพูดและน ้าเสียงยังสามารถทานายถึงนิสยั คุณได้ อีกด้ วย เช่น คนที่พูดเร็ ว จะมีนิสยั ใจร้ อน รี บเร่งทางานให้
เสร็ จ ส่วนคนที่พดู ช้ า แบบค่อย ๆ เรี ยบเรี ยงคาพูดนัน้ จะเป็ นคนที่คิดและทาอะไรช้ าตามไปด้ วย
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
คุณลักษณะส่วนบุคคล หรื อ Personal Attribute เป็ นทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ หรื อแรงจูงใจที่มีอยูภ่ ายในตัว
คุณเองซึ่งเป็ นสิ่งที่คณ
ุ มีและถูกปลูกผังจนติดเป็ นนิสยั คุณลักษณะส่วนบุคคลจึงจัดได้ ว่าเป็ นภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองตัว
คุณอย่างหนึ่ง ผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคลที่ดีจะทาให้ คนอื่นอยากเข้ าใกล้ อยากคบหาและพูดคุยด้ วย คุณลักษณะส่วน
บุคคลที่สาคัญและขอนาเสนอ ได้ แก่


การควบคุมอารมณ์และความเครี ยด การแสดงกิริยา คาพูด แลพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเมื่อคุณเผชิญกับ
สภาวะความเครี ยดและปั ญหาที่รุมเร้ าคุณอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จะทาให้ คณ
ุ มีจิตใจที่สงบ มีสติร้ ูวา่ ควรจะแก้ ไข
ปั ญหาด้ วยวิธีการใด



การมองโลกในแง่ดี เป็ นการคิด ทา และพูดแต่สงิ่ ดี ๆ และสร้ างสรรค์กบั ตนเอง และผู้อื่น ไม่มองตนเองและ
คนอื่นในแง่ไม่ดี มีความมัน่ ใจและศรัทธาในตนเองและผู้อื่นอย่างจริ งใจ คนที่มองโลกในแง่ดีจะทาให้ มี
เสน่ห์ชวนอยูใ่ กล้ ด้วย เนื่องจากเวลาที่พดู คุยด้ วยแล้ วจะรู้สกึ สบายใจ รู้สกึ ว่าชีวิตนี ้ยังมีหวัง



ความกระตือรื อร้ น เป็ นภาพลักษณ์ที่เห็นได้ จากพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรู้สกึ ตื่นตัวและขวนขวายที่
จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทังมี
้ ความมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ ประสบผลสาเร็ จ ภาพลักษณ์ ของคนที่มี

ความกระตือรื อร้ นย่อมจะทาได้ รับความไว้ เนือ้ เชื่อใจให้ ทางานหรื อโครงการพิเศษ หรื องานที่เพิ่มมูลค่า
ให้ กบั ตนเองมากกว่าภาพลักษณ์ของคนที่แสดงออกถึงความไม่กระตือรื อร้ นในชีวิตการทางาน


การรักษาความลับ ภาพลักษณ์ของคนที่สามารถรักษาความลับได้ นนจะต้
ั ้ องเป็ นคนที่ร้ ูจกั แยกแยะข้ อมูลที่
ควรพูดหรื อไม่ควรพูดได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมตามระดับของบุคคลต่าง ๆ ทังภายในและ/หรื
้
อภายนอก
หน่วยงาน



ความเชื่อมัน่ ในตนเอง สังเกตเห็นได้ จากการแสดงออกถึงความเชื่อมัน่ ในสิง่ ที่ตนเองคิด ทา และพูดว่าเป็ น
สิง่ ที่ถกู ต้ องเหมาะสม และมีข้อมูลและเหตุผลมาสนับสนุน ภาพลักษณ์ของคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองนัน้
ย่อมได้ รับการยอมรับและไว้ วางใจแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องด้ วย และพวกเค้ าจะปฏิบตั ิตามในสิ่งที่คณ
ุ คิดและพูด
อย่างมัน่ ใจ



การมีกาลเทศะ การรู้ ว่าอะไรควรทา ไม่ควรทา หรื อควรพูดในเรื่ องใด และสถานการณ์ ใด จัดได้ ว่าเป็ น
ภาพลักษณ์ อย่างหนึ่งซึ่งเป็ นการรู้ จักการวางตนให้ เหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา สถานการณ์ จังหวะ และ
โอกาส พูดง่าย ๆ ว่าเป็ นคนที่มีกาลเทศะ พบว่าคนที่มีกาลเทศะจะเป็ นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทาให้ ผ้ ใู หญ่หรื อ
คนที่พบเห็นเอ็นดู เป็ นที่รักและได้ รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ดังนันภาพลั
้
กษณ์ ของตนเอง (Self Image) ที่ดดู ีเสมอไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของทรงผม เสื ้อผ้ า ใบหน้ า การมีท่านัง่
ยืน และเดินที่งามสง่า รวมทังพฤติ
้
กรรมการแสดงออกถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสม จะทาให้ คุณเป็ นผู้หนึ่งที่มี
เสน่ห์และชวนให้ คนอื่นอยากให้ ความร่วมมือ และช่วยเหลือในกิจการงานของคุณ

