นพลักษณ์ คืออะไร ...

การใช้นพลักษณ์ (Enneagram)
(
g )
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารในทีมงาน

นพลักษณ์ (Enneagram : เอ็น – นี – เอ – แกรม)
เป็ป็ นศาสตร์ห์ รืือองค์ค์ วามรูโ้ บราณ อธิิบายด้ว้ ยแผนภาพ
วงกลม ทีม่ ีจุด 9 จุุดบนเส้นรอบวง แทนลักษณะของคน
9 ประเภท และมีเส้นเชื่อมโยงระหว่างจุดต่างๆ

(Effective Team Communication with Enneagram)
ผศ. ดร. ถวัลั ย์์ เนียี มทรัพั ย์์
ภาควิชาจิ ตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fsoctwn@ku.ac.th
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ป ั ิความเปนมาของนพลกษณ
ประวติ
ป็
ั ์ ...
เป็ นศาสตร์โบราณอายุกว่า 2,000 ปี เกิดขึ้้ นในแถบ
เอเชียกลาง ในกลุ่มุ นักบวช ผููป้ ฏิฏบตั ิธรรม ทีเ่ รียกว่า
“ซุฟี” สอนลูกศิษย์เพือ่ หลุดพ้น
ถูกเผยแพรในทวปยุ
่ใ ีป โรปโดย
ปโ จี ไอ
ไ เกอรดเจฟ
์ ฟ
(G.I Gurdjieff) และเข้าสู่อเมริกา ทําให้มี
การเขีียนเอกสาร ตํํารา หนังั สืือ ทีีใ่ ช้ใ้ น
วงการจิ ตวิทยา การให้การปรึกษา
การศึกษาและธุรกิจ

นพลักษณ์ (Enneagram
Enneagram)
g )
3

4

เนื้ อหาของนพลักษณ์
เนอหาของนพลกษณ
นพลักษณ์เข้าสู่ประเทศไทย
แบบเป็ป็ นทีีร่ ูจ้ กั ปประมาณปีปี พ.ศ. 2540
โดย ท่านสันติกโรภิกขุุ
(อาจารย์สนั ติกโร)

นพลักั ษณ์เ์ ป็ นทฤษฎีีบุคลิิกภาพ ซึึ่งแบ่่งคน
ออกเป็ น 9 ลกษณ
ออกเปน
ลักษณ์ (Type)

ได้มีการนํานพลักษณ์ไปใช้
เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
พัฒนาองค์การและ
พฒนาองคการและ
การเจริญเติบโตทางจิ ตวิญญาณ
5

เอา..
เอ้
า ยกจานนนมาน
ยกจานนั้นมานี่ เอาจานนน
เอาจานนั้น
ไปให้ เพือ่ นคนนั้นสิ มานี่ มานี่!!
กินก่ อน แล้ วถ่ ายรู ป
แล้ วรีบไปช้ อป แล้ ว
เข้้ าเรีียนวิชิ าพิเิ ศษ
เอ๊ ะ! ทําไมเธอกลับ
ก่ อน เธอไม่ ชอบ
ฉันหรืือเปล่่ า???
ช่ างคุยกันจริง
ดีนะทีไ่ ม่ เอาฉันไปเกีย่ วด้ วย

ฉันรูู้ สึกใกล้ ชิด
กับทุกคนเลย

6

บุุคลิกภาพ 9 แบบ

อาหารไมครบ
ไ่
ทุกหมู่นี่นะ
รู้ สึกดีมากเลย
ทีเ่ ป็ น
ทเปน
ทีต่ ้ องการ
ต้ องรีบกิน ๆ ๆ
และไปทํางาน
ให้ สําเร็จ ฉันยุ่ง ๆ

เฮอะ! อาหารธรรมดา ๆ
ราคาถููก นี่เขาเห็นเราเป็ นยังไง
7
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ศูนย์ทอ้ ง (สัญชาติญาณ)
ลัลกษณ
กษณ์ 8, 9, 1
การรับรูท้ างกาย ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรวดเร็ว “ความโกรธ”

คน ๙ : ผูผ้ประสานไมตร
ระสานไมตรี

ศูศนย์
นยหว
หวั

ศููนย์ใจ

ลักษณ์ 5, 6, 7
ความคิด จิ นตนาการ
ข้อมูลข่าวสาร
“ความกลัว”

ลักษณ์ 2, 3, 4
อารมณ์ ความรูส้ ึก
ภาพลักษณ์์ สัมพันธภาพ
“ความกังวล”

• โโลกทศน
ศั ์ คอื โลกมองขามเรา
โ
้
• ลักษณะทัว่ ไป – เป็ นคนใฝ่ สันติ ไม่ชอบความขัดแย้ง
มีแนวโน้มทีจ่ ะคล้อยตามมุมมองของคนอื่น ไม่ยนื ยัน
เป้าหมายหรือจดยื
เปาหมายหรอจุ
ดยนของตน
นของตน ไม่
ไมคอยมแรงจู
ค่อยมีแรงจงใจที
งใจทจะทาอะไร
จ่ ะทําอะไร
เพือ่ ตนเอง มีความยากลําบากในการจัดลําดับความสําคัญ
ง่ายๆ อะไรก็ได้ ไม่รูค้ วามต้องการของตนเอง ดื้้ อเงียบ
กิเลส คอ
คือ ความเฉอยชา
ความเฉื่อยชา
• กเลส
• ความคิดยึดติด คือ เกียจคร้าน

9
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คน ๑ : คน
คนเนี้
คนเนยบ
เนี้
เนยบ
ยบ

คน ๘ : ผูผ้กล้ลารกษาสทธ,
ลารกษาสทธ
ารักษาสิทธิ์, เจานาย
เจ้านาย

• โโลกทัศั น์์ คืือ โลกนี
โ ไี้ ม่่สมบู รณ์แ์ บบ มีีขอ้ ผิิดพลาด
ต้องปรับปรุุงแก้ไขให้ดีขึ้น
• ลักษณะทัว่ ไป – ไวต่อสิง่ ผิดพลาด ไม่ค่อยยืดหยุ่น มีคําว่า
ควร “ไม่
ไมควร
ควร” “ต้ตอง
อง” “ถก”
ถูก หรอ
หรือ “ผิผดด” อยู
อย่ตลอดเวลา
“ควร”
มักจะเคร่งเครียดกับความรับผิดชอบ ทําอะไรต้องสมบู รณ์
แบบทีส่ ด ควบคุ
แบบทสุ
ควบคมตนเองให้
มตนเองใหอยู
อย่ในกฎเกณฑและความถู
นกฎเกณฑ์และความถกต้
กตอง
อง
ทีต่ ้ งั ไว้
• กิิเลส คืือ ความโกรธ
โ
• ความคิดยึดติด คือ ความขุุ่นใจ

• โโลกทัศน์์ คือ โลกนี
โ ้ ไม่ยตุ ิธรรม คนอ่อนแอมักถูกรังแกและ
เอาเปรียบ ต้องเข้มแข็งเพือ่ เข้าไปจัดการให้ยตุ ิธรรมและ
ปกป้องคนอ่อนแอ
• ลกษณะทวไป
ลักษณ ทัว่ ไป – เปนคนกลาพู
เป็ นคนกล้าพดด กลาทา
กล้าทํา กล้
กลาแสดงสทธ
าแสดงสิทธิ
จนถึงก้าวร้าว มักเป็ นผูน้ าํ หรือไม่ก็เป็ นตัวเองอย่างดุเดือด
กล้าแข็็ง สามารถปกป้องเพือ่ นหรือคนอื่นไได้ พลังมาก
กิเลส คอ
คือ กาหนด
กําหนัด
• กเลส
• ความคิดยึดติด คือ การแก้แค้น
11
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คน ๓ : ผูผ้ใฝ่ฝสมฤทธ
สัมฤทธิ์

คน ๒ : ผ้
ผูใหห้
• โโลกทัศั น์์ คืือ โลกนี
โ จี้ ะได้
ไ ค้ วามรักั เมืือ่ เป็ป็ นผูใ้ ห้้
• ลักษณะทัว่ ไป – เข้าใจความต้องการของคนอื่นในทันที
และสามารถสนองความต้องการได้ตรงโดยเฉพาะคนพิเศษ
รูค้ วามตองการของตนเองแตยากทจะขอ
้
่
ี่
หวานเสนห
่ ส ่ ์
วางแผนให้คนอื่นทํา
• กิเลส คือ ความถือตัว
• ความคดยดตด
ความคิดยึดติด คืคออ การประจบ

• โลกทัศน์์ คือ โลกนี้้ จะยอมรับเรา เมือ่ เราลงมือทํา
และทําจนสําเร็จ
และทาจนสาเรจ
• ลักษณะทัว่ ไป – พึงพอใจในการแข่งขัน ทุ่มเท
และมุ่งมันั ่ ทํํางานเพือื่ ความสําํ เร็็จ เป็ป็ นผูส้ ร้า้ งแรงจู งใจได้
ใ ไ ด้ ี
มีความสามารถปรับตัวสููง มุุ่งสูู่เป้าหมายจนลืมนึกถึงคนอื่น
• กิเลส คือ ความหลอกลวง
• ความคดยดตด
ิ ึ ิ คอื อวดโอ
โ่
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คน ๔ : คนโศกซึ้
คนโศกซงง
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คน ๖ : นันกปุ
กปจฉา
จฉา

• โลกทัศน์ คือ โลกนี้้ มีบางสิง่ ขาดหายไป ไม่เข้าใจเรา
• ลกษณะทวไป
ลักษณะทัว่ ไป – เปนคนมอารมณความรู
เป็ นคนมีอารมณ์ความร้สึกกลกซง
ลึกซึ้ ง
ความสัมพันธ์แบบผลักๆ ดึงๆ มีความสุขในความเศร้า
โศกซึ้ ง มีอารมณ์ศิลปิ น แสวงหาความรักทีล่ ึกซึ้ งและแท้จริง
• กเลส
ิ คอื ความอจฉา
ิ
• ความคิดยึดติด คือ ความโศกซึ้ ง

15

• โโลกทศน
ศั ์ คอื โลกนอนตราย
โ ี้ ั
ไ ่ ่ ไ ้ ใ แสวงหา
ไมนาไววางใจ
ส
ความมันคงและความปลอดภั
่
ย
• ลักษณะทัว่ ไป – มองโลกในแง่รา้ ย ไว้วางใจคนยาก
โดยเฉพาะผ้มีอานาจ
โดยเฉพาะผู
อํานาจ เมื
เมอมนใจแลวจะอุ
อ่ มันใจแล้
่
วจะอทิทศศใหเตมท
ให้เต็มที่
รอบคอบเพือ่ ป้องกันความผิดพลาด ความกลัวทําให้
ออกไปสูห้ รือถอยหนี
• กเลส
กิเลส คอ
คือ ความกลว
ความกลัว
• ความคิดยึดติด คือ ความขี้ ขลาด
16

คน ๗ : นกผจญภย
นักผจญภัย

คน ๕ : นันกสงเกตการณ
กสังเกตการณ์
• โโลกทศน
ั ์ คืือ โโลกนีี้ เรีียกรองมาก
้
• ลักษณะทัว่ ไป – มีความเป็ นส่วนตัวสููง หวงแหนสิง่ ทีม่ ีอยูู่
ชอบแสวงหาข้อมูลและความรูท้ ีล่ ึกซึ้ ง ไม่มีอารมณ์
มีความสามารถในการจั
ใ
ดระบบและวิเคราะห์์
• กเลส
กิเลส คอ
คือ ความโลภ
• ความคิดยึดติด คือ ความตระหนี่

• โโลกทัศั น์์ คืือ โโลกนีจี้ ํ ากัดั เรา
• ลักษณะทัว่ ไป – มองโลกในแง่ดี สนุุ กสนาน เบือ่ ง่าย
ชอบแสวงหาประสบการณ์และรสชาติของชีวิต ไม่ชอบอยู่
ในกําหนดกฎเกณฑ์ มทางเลอก
ในกาหนดกฎเกณฑ
มีทางเลือก ชอบวางแผน
• กิเลส คือ ตะกละ
• ความคิดยึดติด คือ การวางแผน
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ประโยชน์ของนพลักษณ์
ประโยชนของนพลกษณ

ปี ก
ปก
ลักษณ์ทีอ่ ยู่ดา้ นข้างของ
ลักั ษณ์ห์ ลักั แต่่ละลักั ษณ์ม์ ี
“ปี ก” อยู่สองข้าง

ขั้นการดําเนินชีวิตในโลก
ขนการดาเนนชวตในโลก
 เข้าใจตนเอง ทั้งความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ลดปั ญหา

ลููกศร
แต่ละจุดในวงกลมเชื่อมโยงกับจุดอื่น 2 จุด หรือ 2 ลักษณ์
เรียกว่า “ลกศร”
เรยกวา
ลูกศร
ผ่ผอนคลาย
อนคลาย แสดงลั
แสดงลกษณะ
กษณะ “ด้
ดานบวก
านบวก” ของลั
ของลกษณตรงขามทลู
กษณ์ตรงข้ามทีล่ กกศรย้
ศรยอนศร
อนศร
ภาวะเครียด แสดงลักษณะ “ด้านลบ” ของลักษณ์ตรงข้ามทีล่ ูกศรชี้
19

ความคบข้
ั อ้ งใจ
ใ
 เข้าใจคนรอบข้าง ยอมรับและอยู่กบั เขาอย่างสงบสันติสุข
 ปรับพฤติกรรมของตนเองต่อคนอื่น เช่น การเลี้ ยงลูก
กับคู่สมรส เจ้านาย ลูกน้อง เพือ่ นร่วมงาน
 เสริมสร้างความเมตตา ปราณี การให้อภัย และปรารถนาดีต่อ
คนรอบข้าง
 สามารถทําให้ตนเองมีความสุข พัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพ
สูสงสด
งสุด และมี
และมประโยชนตอสงคม
ประโยชน์ต่อสังคม
20

ประโยชน์ของนพลักษณ์
ประโยชนของนพลกษณ

การค้นหาลักษณ์ของตนเอง
การคนหาลกษณของตนเอง
•
•
•
•

ขั้นพัฒนาส่ทางธรรม
ขนพฒนาสู
 เข้าใจตนเองลึกซึ้ งเป็ นลําดับ รูเ้ ท่าทันพลังทีผ่ ลักดันอคติ

ความคิิดยึดึ ติิด และอารมณ์ป์ รุงแต่่ง เพือื่ ถอดเกราะบุคลิิกภาพ
ปล่อยวาง ไปสู่การพัฒนาจิ ตวิญญาณสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง

การทบทวนตนเอง
การสังเกตตนเอง
การอ่านหนังสือ
การใช้
ใ แ้ บบทดสอบ

The Stanford Enneagram
g Discoveryy
Inventory and Guide (SEDIG)
• การฝึ กอบรม
21
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ประโยชน์
ประโยชนของการทางานเปนทม
ของการทํางานเป็ นทีม

การทํางานเป็ นทีม
การทางานเปนทม
หมายถึง การทีบ่ ุคคลหลายคนทํางานร่วมกัน
โ ีความพึงึ พอใจในการทํ
โดยมี
ใใ
ํางานนั้นั เพือื่ ให้
ใ บ้ รรลุ
เป้าหมายทีต่ ้ งั ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปาหมายทตงไวอยางมประสทธภาพ

ผลงานดีกว่าคนเดียวทํา
มีพลัง
ผลสําเร็จเป็ นของทีม
23
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แนวทางการนํานพลักษณ์ไปประยุกต์ใช้
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสือ่ สารในทีมงาน

“การทํ
การทางานเปนทม
างานเป็ นทีม
ทีม่ ีประสิทธิภาพ”
ทมประสทธภาพ

ผู้พูด

การติดต่อสือ่ สารเป็ น
องค์ป์ ระกอบสําคัญ
ประการหนึง่ ทสงผลตอ
ประการหนง
ีส่ ่
่
การทํางานเป็ นทีมทีม่ ีประสิทธิภาพ
การทางานเปนทมทมประสทธภาพ

‐ ลักษณะหรือ

ผู้ฟัง

สไตล์การพูด

‐ สงทปดกน
สิง่ ทีป่ ิ ดกั้น
การรับฟัง

‐ ภาษาท่าทาง
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ลักษณ์

ลักษณะการพูด

ภาษาท่าทาง

1

ชัดเจน ตรงไปตรงมา

เกร็ง ระมัดระวัง

2

ไพเราะ เอาใจ

โปรยเสน่ห์

3

ให้ บรรลุเป้ าหมาย

เด่น สง่า

4

แสดงอารมณ์ค์ วามรู้สกึ

5

สั้น ไม่ขยายความ

มีลี ักษณะเฉพาะ
เฉยๆ ไม่แสดงอารมณ์

6
7
8
9

วกวน
ทุทกอย่
กอยางไมเปนปญหา
างไม่เป็ นปัญหา
แสดงอํานาจ
ไม่ตดั สินใจ คล้ อยตาม
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โลกนีไ้ ม่ ยุตธิ รรม
อํานาจ การควบคุม
ความยติตธธรรม
ความยุ
รรม

เราไม่ มคี วามสํ าคัญ
เราต้ องกลมกลืนกับโลก
มุมมองของคนอืื่น

เราไมควรถู
เราไม่
ควรถกจํ
กจากด
ากัด
โอกาส/ ทางเลือก
ด้ านบวกของชี วิต
โลกเต็มไปด้ วยอันตราย/
สิ่ งคกคาม
สงคุ
กคาม
อันตราย/สิ่ งที่ อาจ
ผิดพลาดเจตนาที่ ซ่อนเร้ น

สายตาวอกแวก ไม่ไว้ วางใจ
สนกก ราเรง
สนุ
ร่าเริง ไมแครความรู
ไม่แคร์ความร้ สกึ
ก้ าวร้ าว
สบายๆ
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โลกเรียกร้ องและรุกลํา้
ความเป็ นส่ วนตัว
การรุ กลํา้ จากภายนอก/
การแยกตัวออกมาเพื่อสั งเกต

ความสนใจ

ต้ องทําดีจงึ จะได้ รับความรัก
สิ่ งถก/
สงถู
ก/ ผดในแตละสถานการณ
ผิดในแต่ ละสถานการณ์
การแก้ ไขให้ ถกู
ต้ องเป็ นผู้ให้ จงึ มีคุณค่ า
ความต้ องการ/
ปรารถนาของคนอื่น
ปรารถนาของคนอน
ต้ตองมผลงาน/
องมีผลงาน/ ความสาเรจ
ความสํ าเร็จ
จึงจะได้ รับความรัก
การทําให้ สาํ เร็ จ ผลงาน

มีบางสิ่ งทีข่ าดหายไป
คนอืน่ มีในสิ่ งทีฉ่ ันไม่ มี
คนอนมในสงทฉนไมม
ความพิเศษ
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ความขัดแย้ง
ความผิดพลาด

ความอ่อนแอ
ข้ขอจากด/
อจํ ากัด/
ความเจ็ บปวด

หลีกเลีย่ ง
หลกเลยง
ความไม่มนคง/
ั่
อันตราย
การสูญเสียพลังงาน
การถููกรกลํ
ุ ้ า//เรียกร้อง

การเปนคน
การเป็
นคน
ไม่สําคัญ
การถููกปฏิฏเสธ
ความล้มเหลว

ความเป็ น
ธรรมดาสามัญ
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