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สถาบันวันที่ฉันตื่น



Peace 
begin with    

your lovely 
smile

- T h i c h N h a t H a n h -







3C เพือ่ความส าเร็จ
Concept
Credit 
Connection 
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• เข้าใจตนเอง

พัฒนาตนเอง

• เข้าใจคนอื่น

สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

• ภาวะผู้น า

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน



Believed that personality was tied to 
thought process:
Thinking Feeling Sensation Intuition



Published, Emotion of normal People
Dominant Compliant
Influencing Steady





เป็นเครือ่งมอืส าหรบั

• อธิบายการรปูแบบ

พฤติกรรมตาม

ธรรมชาติของบุคคล

• ช่วยสรา้งความ

เข้าอกเขา้ใจและ

สัมพันธภาพอันดผี่าน

การสือ่สาร

ไม่สามารถ

• แบ่งแยกว่าใคร ดี ไม่ดี

• จ ากัดความสามารถในการ

พัฒนาบุคคล

• แบ่งว่าใครเกง่กว่าใคร

• วัดความฉลาด หรือทักษะ

ในการท างาน

• เป็นการท านายแนวโนม้ 

(ไม่มทีฤษฎใีดอธบิายได้

ถูกต้อง 100%)





เน้นผลลัพธ์

เปิดเผยตวั/

สัญชาตญาณ

เก็บตัว/ประสาท

สัมผัสทัง้ 5

บุคคล/ความรูส้กึ



เน้นให้ความส าคัญกับกลุ่มบุคลิกภาพที่มีความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมสูงสุด 2 

ล าดับแรก 

•

•

บุคลิกภาพจะเป็นลักษณะที่ผสมผสานกัน

และสามารถสะท้อนตัวตน รวมทั้งแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างชัดเจนมากที่สุด



• มีความเป็นผู้น าสูง ชอบบุกเบิก ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

• เจ้าความคิด ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ

• ชอบความท้าทาย แข่งขัน สั่งการ จัดแจง

• ใจร้อน ตัดสินใจเร็ว 

•

•

• ไม่พึ่งใคร ไม่จุกจิกหรือคิดมาก



• ชอบเข้าสังคม พูดคุย เปิดเผย 

• เป็นมิตร รับฟังปัญหาของผู้อืน่ รักษาบรรยากาศ

• มีความสามารถในการโน้มน้าวและจูงใจผู้อื่น

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

•

• ไม่ค่อยโฟกัส ชอบท าอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน

•



• ละเอียดลออ ช่างสังเกต มีระบบระเบียบในการท างาน

• มีความสุขภาพ ถ่อมตัว ข้ีอาย 

• ช่างคิด รอบคอบ เป็นคนดูน่าเชื่อถอื

• ตั้งใจท างานตามหน้าท่ี/ที่รับปากไว้

•

•

• ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง ต้องการเวลาในการตัดสินใจ



• ชอบความสมบูรณ์แบบ เที่ยงตรง ชัดเจน

• ช่างคิดวิเคราะห์ ยึดมั่นในหลักการ กฎระเบียบข้อเท็จจริง

• ให้ความส าคัญกับรายละเอียดปลีกย่อย ถี่ถ้วน

•

• ชอบการท างานคนเดียว

• ชอบสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

•

• ไม่ค่อยชอบพูด ไม่สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่น

บุคลิกภาพแบบ C- Compliance









D- Dominance

•อาจก้าวก่ายล้ าเส้นไปบ้าง

•เชื่อมั่นในตัวเองสูง

•ไม่ค่อยรอทีม

I-Influence

•พูดเยอะ คุยเก่ง

•สมาธิสั้น

•ให้ความส าคัญกับเรื่องที่สนุกสนานก่อน

•เลื่อนการตัดสินใจ ถ้ากระทบกับคน

C- Compliance

•ต้องการข้อมูลรายละเอียดมากเกินไป

•คิดนาน ตัดสินใจช้าไม่ทันการ

•ไม่ชอบพบปะ สังสรรค์กับผู้คน

S-Steadiness

•อาจคิดมาก กังวล/น้อยใจ

•ยึดติดระบบ แบบแผน

•ใช้เวลานานในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง



D- Dominance

•สั้น ตรงประเด็น (ห้วน)

•พูดถึงผลลัพธ์ที่จะได้

•พูดมากกว่าเขียน/อ่าน

I-Influence

•พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป

•บรรยากาศสบายๆ 

•การสื่อสาร 2 ทาง

C- Compliance

•ความชัดเจน ถูกต้อง

•ต้องการข้อมูล หลักฐาน 

•ลงลึกในรายละเอียดมาก

•อ่านมากกว่าฟัง/พูด

S-Steadiness

•แนวทาง ขั้นตอนชัดเจน

•บอกเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือเป็นยังไง

•ต้องการเวลา ไม่เร่งรีบ 



D- Dominance

•ให้ Feedback ทันทีที่กระท า

•กระชับ ตรงประเด็น

•ให้ตัดสินใจเอง

I-Influence

•แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

•เป็นกันเองสนุกสนาน

•รักษาภาพพจน์

C- Compliance

•ให้ข้อมูลอย่างละเอียด

•รับฟังค าถาม

•ให้เวลาคิดและเตรียมการ

S-Steadiness

•ให้ Feedback สม่ าเสมอ

•ให้อิสระในการท างาน

•เปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึก



D- Dominance

•ไม่เบรก

•ไม่จุกจิก

•ไม่เยิ่นเย้อ

I-Influence

•ไม่ให้ก าลังใจ

•ไม่ใส่ใจ

•ตั้งกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ไม่จ าเป็น

C- Compliance

•ปกปิด

•ไม่ให้ข้อมูล

•กดดันให้ตอบค าถามทันที

S-Steadiness

•กดดัน เร่งเร้า

•อย่าผิดสัญญา

•เปลี่ยนแปลงกะทันหัน



พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์ต่ า

พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์สูง

ก้าวร้าว

เรียกร้องความสนใจ

อีโก้จดั เชื่อมัน่ในตวัเองสงู

ชอบบงการ

ชอบการปะทะ

กล้าแสดงออก

ทะเยอทะยาน

เปี่ยมไปด้วยแรงกระตุน้

มุ่งมัน่

เดด็เดีย่ว

VS



พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์ต่ า

พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์สูง

สมาธิสั้น ไขว้เขวงา่ย

พูดเรว็

เห็นแกต่วั

ไม่ฟงัใคร

หุนหนัพลนัแลน่

บุคลกิอบอุ่น มีเมตตา

กระตือรอืรน้

มนุษยสัมพนัธด์ี มีเสนห่์

เชื่อฟงั สามารถโน้มนา้วจิตใจได้

VS



พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์ต่ า

พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์สูง

ต่อต้านการเปลีย่นแปลง

ไม่กระตือรอืรน้

ไม่ค่อยตอบสนอง

เชื่องช้า

ดื้อ

มีความอดทน

มีความมัน่คงทางจิตใจ

คงเสน้คงวา

เป็นผูฟ้งัทีด่ี รับฟงัความคิดเหน็

ของผูอ้ื่น

VS



พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์ต่ า

พฤติกรรมบง่ชี้ 

ภาวะความฉลาดทางอารมณ ์สูง

ชอบจับผดิ

ช่างเลอืก

จู้จี้จุกจกิ

เอาใจยาก

นิยมความสมบูรณแ์บบ

มีความละเอียดรอบคอบ

ระมัดระวงัตวัเสมอ

มีความคดิเป็นระบบ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

VS





40%

คนเรามีความสุข

ที่ควบคุมได้ในชีวิต

จากหนังสือ ถึงเวลาท้าทายสมอง และ คู่มือเพิ่มความสุขทุกๆ วัน โดย วนิษา เรซ



100%

พันธุกรรม 

50%

สิ่งที่เรา

เลือกท า

40%

ความสุข

ภายนอก 

10%



40%

ดูแลความคิด

ดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัว

ดูแลความเครียด

ดูแลร่างกาย

ดูแลเป้าหมายในชีวิต



By สหรฐั  เจตมโนรมย์



By สหรฐั  เจตมโนรมย์



S eeds







บ่ม เพาะ ปลกุ

DIY



คาถาบ่ม



คาถาคลายทุกข์จาก 

อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ



ความจ าเพาะ



ความสุขปลกุ





บ่ม เพาะ ปลกุ

DIY



Oasis of Happiness



ADI


