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Abstract 
Character strengths are personality traits, which refer to internal psychological processes 

that define the specific aspects of personality. This concept approaches character as a family of 
positive characteristics shown in feelings, thoughts, and actions. Each of these elements exists        
in degrees, which classifies and measures 6 valued components. Research has found a number         
of significant links between these character strengths and valued outcomes (e.g., life satisfaction, 
well-being). This paper discusses ways to acknowledge and encourage character strengths, within 
the context of a behavioral science approach to personal development. For the research in Thai 
samples, the utility and value of a strengths approach in education should be explored. 
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คุณลักษณะที่เป็นจุดแขง็: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา1 
 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง2 
 

บทคัดย่อ 
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นจิตลักษณะซึ่งเกิดขึ้นผ่านกระบวนการภายในด้านจิตใจ และเป็นตัวกําหนด

ลักษณะนิสัยเฉพาะด้านของบุคคล แนวคิดดังกล่าวพิจารณาว่าคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นกลุ่มของคุณลักษณะ
เชิงบวกที่บุคคลแสดงออกผ่านความรู้สึก ความคิด และการกระทํา โดยมีการแสดงออกในระดับต่าง ๆ ผ่าน
องค์ประกอบหลักที่สามารถวัดได้ 6 ด้าน ผลจากการทบทวนงานวิจัยพบความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งกับตัวแปรผลที่สําคัญ (เช่น ความพึงพอใจในชีวิต การมีสุขภาวะท่ีดี) บทความนี้ได้นําเสนอถึงวิธีการในการ
สร้างการรับรู้และพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ตามแนวทางของพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาในระดับบุคคล 
ดังน้ัน เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากแนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง จึงควรมีการศึกษาวิจัยสําหรับกลุ่มตัวอย่างคนไทย
ด้วยเช่นกัน  

คําสําคัญ: คุณลักษณะ จุดแข็ง จิตวิทยาเชิงบวก 
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ที่มาของแนวคิดคุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็ง 
หากกล่าวถึงจิตวิทยาเชิงบวก (Positive 

psychology) อาจกล่าวได้ว่า จิตวิทยาเชิงบวกเป็น
ศาสตร์ในทางจิตวิทยา ที่ครอบคลุมถึงการศึกษา
เก่ียวกับอารมณ์เชิงบวก หรือบุคลิกลักษณะเชิงบวก
ในบุคคล (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 
ข้อค้นพบต่างๆ ของผลการวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวก
น้ัน จึงเป็นไปเพ่ือค้นหาปัจจัยปกป้องหรือปัจจัยเสริม 
ในการเสริมสร้างลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และยกระดับความสําคัญ 
ของปัจจัยทางจิตวิทยาที่ทําให้แต่ละบุคคล กลุ่ม 
องค์การ และสังคมเติบโตและเจริญก้าวหน้า มากกว่า
ที่จะสนใจศึกษาด้านความบกพร่อง ความผิดปกติ
ด้านจิตวิทยาของมนุษย์ ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้เรามีความ
เข้าใจในศาสตร์ที่ครบถ้วนและเรียนรู้ถึงความสมดุล
เก่ียวกับประสบการณ์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงใน
เวลาที่ดีหรือร้ายของการใช้ชีวิตก็ตาม จิตวิทยาเชิงบวก
จึงเ ช่ือว่าศาสตร์และปฏิบัติการด้านจิตวิทยาท่ี
ครบถ้วนน้ัน ควรครอบคลุมถึงความเข้าใจเก่ียวกับ
ประสบการณ์ทั้ ง ในทางบวกและทางลบ  และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์น้ัน รวมถึงการปรับ
พฤติกรรมที่ ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถที่จะเพ่ิม
ความสุขในชีวิตให้กับบุคคลได้ (Seligman, Steen, 
Park & Peterson, 2005) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักจิตวิทยา
ด้านจิตวิทยาเชิงบวกให้ความสนใจในประเด็นการ
ศึกษาวิจัยที่ เก่ียวข้องใน 4 ประเด็นหลักด้วยกัน 
ได้แก่ (1) ประสบการณ์เชิงบวก เช่น ความสุข ความ
สนุกสนาน และภาวะท่ีดําเนินไปอย่างราบรื่นใน
บุคคล (Flow) (2) จิตลักษณะที่มีความคงทนภายใน
บุคคล เช่น พรสวรรค์ ความสนใจ และลักษณะเด่น
ทางบุคลิกภาพ (3) ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ม เช่น เพ่ือน สมาชิกในครอบครัว และ

เพ่ือนร่วมงาน และ (4) สถาบันที่ส่งผลในเชิงบวกต่อ
บุคคล เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือแม้กระทั่ง
โครงการพัฒนาเยาวชนต่างๆ ซึ่งข้อค้นพบจาก
การศึกษาทางจิตวิทยาเชิงบวก จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจถึงการดําเนินไปของพฤติกรรมบุคคลในลักษณะ
ต่างๆ และจะเป็นแนวทางสําหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคคลได้ต่อไป (Peterson, 2009) 

ในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา จิตวิทยาเชิงบวก
ได้เริ่มพัฒนาความสนใจของศาสตร์ไปยังประเด็นที่
เก่ียวข้องกับบุคลิกลักษณะต่างๆ ในตัวบุคคลมากขึ้น 
ในฐานะที่เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบสําคัญของ
การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับจิตวิทยาการ
ใช้ชีวิตในบุคคล (Seligman & Csikszentmihalyi, 
2000) จิตวิทยาเชิงบวกยังได้ให้ความสําคัญกับการ
เติมเต็มการใช้ชีวิต โดยการระบุถึงคุณลักษณะเด่นที่
เป็นจุดแข็งของปัจเจกบุคคลและการส่งเสริมลักษณะ
เหล่าน้ัน (Peterson & Park, 2003) น่ันคือ ลักษณะ
นิสัยที่ดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราค้นหาในตัวบุคคล ไม่ว่า
บุคคลผู้น้ันจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม เช่น คนที่เป็นครู
อาจารย์ เป็นนักเรียนนักศึกษา คนที่ เ ป็นเพ่ือน
ร่วมงานในที่ทํางานของเรา หรือสิ่งที่ผู้ปกครองค้นหา
ในตัวบุตรหลาน และแม้กระทั่งสิ่งที่ เ พ่ือนค้นหา
ระหว่างเพ่ือนด้วยกันเอง อย่างไรก็ตามการมีลักษณะ
นิสัยที่ดีดังกล่าวไม่ใช่การไร้ซึ่งข้อบกพร่องหรือไม่มี
ลักษณะนิสัยที่แย่เลย แต่เป็นการพิจารณาเฉพาะ
คุณลักษณะทางบวกที่ พัฒนาแล้วเป็นอย่างดีใน        
ตัวบุคคลมากกว่า 

 สํ าหรั บบทความนี้ มี จุ ดมุ่ งหมาย เ พ่ือ
ทบทวนแนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง การวัดและ
องค์ประกอบของการวัด แนวทางในการพัฒนา 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการทําวิจัยคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็งโดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างคนไทย โดยมี 
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รายละเอียดแบ่งตามหัวข้อ ดังน้ี 
 
แนวคิดคุณลักษณะที่ เป็น จุดแข็ งของบุคคล 
(Character Strengths) 
 Peterson และ Seligman (2004) ได้นิยาม 
คุ ณลั กษณะที่ เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง  ว่ า เ ป็ น กลุ่ ม ข อ ง
บุคลิกลักษณะและนิสัยซึ่งมีคุณค่าทางจริยธรรม ทั้งน้ี
ตามแนวความคิดของ Linley และ Harrington 
(2006) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง หมายถึง วิถีของ
ความคิด ความรู้สึก และความประพฤติของบุคคลซึ่ง
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นได้ทั่วไปในบุคคล 
และยังผลให้บุคคลน้ันสามารถดํารงชีวิตและทํางานได้
ตามสมรรถนะของตน แม้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะ
คล้ายคลึงกับพรสวรรค์ แต่ก็มีความแตกต่างในหลายๆ 
ด้านด้วยกัน ในแง่ของคุณค่าของความเป็นจุดแข็ง ซึ่ง
โดยตัวของมันเองมีความเก่ียวข้องกับลักษณะในทาง
จริยธรรม ในขณะที่พรสวรรค์ในบุคคล จะถูกให้
คุณค่าผ่านผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้มากกว่า (Pe-
terson & Seligman, 2004) ยกตัวอย่างเช่น ใน
นักกีฬาเทนนิส ความสามารถในการประสานการ
ทํางานของร่างกายระหว่างการใช้สายตา ร่วมกับการ
ใช้กล้ามเน้ือแขนและขา ซึ่งเป็นความสามารถตาม
ธรรมชาติของนักกีฬาอาจถือว่าเป็นพรสวรรค์ ในขณะ
ที่ความพากเพียรในการฝึกฝน ฝึกซ้อม ตลอดจนการมี
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาทักษะทางกีฬาน้ันเองที่
จะถือว่าเป็นคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง 

จากพ้ืนฐานของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ี
กล่าวมา Peterson และ Seligman (2004) ได้
พัฒนาเคร่ืองมือวัดเพ่ือประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลตามแนวคิดที่เรียกว่า Values in Action (VIA) 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือใช้สําหรับการจัดแบ่งประเภทของ
คุณลักษณะที่ ดีที่ บุคคลพึงมี เป็นการอธิบายถึง
บุคลิกลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ในฐานะที่เป็นนิสัยในตัว

บุคคลที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม “คุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็ง” (Character strengths) จึงหมายถึง 
ลั กษณะ นิ สั ย ต่ า งๆ  ภาย ใน ตั ว บุ คคล  โ ดย มี
องค์ประกอบของคุณลักษณะในด้านบวก และมีความ
แตกต่างกันระหว่างปัจเจกบุคคล ลักษณะดังกล่าวน้ี
ต้องมีความสามารถในการคงอยู่ได้อย่างต่อเน่ืองใน
บุคคล การวัดองค์ประกอบจึงไม่ได้เป็นเพียงการจัด
ประเภทต่างๆ ของคุณลักษณะเท่าน้ัน (McGrath, 
Rashid, Park & Peterson, 2010) 

 ใ น ท า ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ จึ ง ถื อ ว่ า
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง เป็นจิตลักษณะที่ปรากฏ
ภายในแต่ละบุคคล (Personality traits) น่ันคือ 
เป็นปัจจัยภายในหรือเป็นลักษณะของกระบวนการ
ด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและ
ความคิดของบุคคล โดยเฉพาะที่ เก่ียวข้องการให้
คุณค่าทางจริยธรรม (Park, Peterson & Seligman, 
2004) ลักษณะและบุคลิกภาพเชิงบวกของบุคคล
ที่ว่าน้ี แตกต่างจากลักษณะเด่นที่เป็นพรสวรรค์หรือ
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีมาแต่กําเนิด 
รวมท้ังยังแตกต่างจากทักษะ และการได้รับสนับสนุน
จากภายนอกดังที่ได้กล่าวมา แต่คุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งจะเป็นตัวนําไปสู่หนทางในการพัฒนาซึ่ง
ทักษะต่างๆ เหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น เรามีความมานะ
พยายาม (Persistence) ในการได้มาซึ่งพรสวรรค์ 
ในการร้องเพลง ใช้กําลังใจท่ีมีความหวัง (Hope)       
ในการพัฒนาทักษะการร้องใหม่ๆ และมีความ
เอ้ือเฟ้ืออ่อนโยน (Kindness) ต่อการใช้ซึ่งทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือให้การฝึกซ้อมร้องเพลงออกมาได้ผลที่ดี
ที่สุด  

ความหลากหลายของแนวคิดในทางสากล
เพ่ือการอธิบายคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในตัวบุคคล
น้ัน ได้เปิดโอกาสให้มีการวางหลักการที่สําคัญต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะแนวทางที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
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นิสัยของบุคคล โดยมีแนวคิดต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง
ดังต่อไปน้ี (Niemiec, in press) 

• ลักษณะนิสัยน้ันเป็นสิ่งเฉพาะตัวบุคคล
และเป็นสิ่งที่ได้รับการประดิษฐ์ขึ้น แต่ละปัจเจก
บุคคลจะมีคุณสมบัติและลักษณะเด่นที่เป็นจุดแข็ง
เฉพาะตัว  

• ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลย่อมมี
องค์ประกอบของลักษณะนิสัยที่ประกอบกันเป็น
โครงร่างมากกว่าลักษณะใดเพียงลักษณะเดียว 
(Peterson, Park & Seligman, 2006) บุคคลหน่ึง 
ๆ ย่อมไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนหรือ
มีความสามารถในการควบคุมตนเอง เพียงอย่างใด
อย่างหน่ึง ทั้งน้ีเราจะสามารถทําความเข้าใจถึง
ลักษณะนิสัยของบุคคลผ่านทางลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ที่โดดเด่นในแต่ละด้านของบุคคล  

• คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีหลาย
องค์ประกอบย่อยที่หลอมรวมจนสามารถบ่งช้ีถึง
ลักษณะนิสัยที่ ดี งามของมนุษย์  และเ ป็นส่วน 
ประกอบสําคัญของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ 
ทําใ ห้ บุคคลเป็นคนดีคนเก่ งในสังคม  เมื่อรวม
องค์ประกอบอันหลากหลายเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน จึง
กลายเป็นจุดแข็งหรือลักษณะเด่นที่มีความซับซ้อน
และแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  

• คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งถูกก่อร่างโดย
บริบทแวดล้อมที่แตกต่างของแต่ละบุคคล และจะ
ถูกนํามาใช้แตกต่างไปตามสถานการณ์ ดังน้ัน ใน
บริบททางสังคมหนึ่งๆ บุคคลอาจใช้ความฉลาดทาง
สังคมและความอยากรู้อยากเห็นในการเข้าสังคม      
อาจใช้การมีวินัยในตนเอง ความสุขุม ความพากเพียร
และการทํางานเป็นทีม เมื่อต้องอยู่ในที่ทํางาน และ
อาจใช้ความรักและความเอาใจใส่ เมื่ออยู่กับครอบครัว 
เป็นต้น 

• คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งสามารถ
แสดงออกและวัดได้ในระดับต่างๆ  บุคคลจะ
แสดงออกถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในแนวทางท่ี
แตกต่างกันเฉพาะตน รวมถึงการมีระดับของการ
แสดงออกมากหรือน้อยแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่พวกเขากําลังเผชิญในขณะน้ัน 
เช่น ระดับหรือขนาดของความเอื้ออาทรที่แสดงออก
ต่อบุคคลใกล้ชิด ย่อมแตกต่างจากการแสดงออกต่อ
คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ในทํานองเดียวกัน
หากเป็นสถานการณ์ในการทํางาน บุคคลอาจ
แสดงออกซึ่งความเอ้ือเฟ้ือต่อลูกน้องของตนได้
โดยง่าย แต่อาจแสดงออกอย่างยากลําบากใน
สถานการณ์อ่ืน เช่น ในการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา 
เป็นต้น    

• คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีความเป็น
ปฏิสัมพันธ์และมีองค์ประกอบที่พ่ึงพาหรืออิงต่อกัน 
เ น่ืองจากในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้ว บุคคลมี
แนวโน้มที่จะแสดงออกซึ่งคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
หลายด้านพร้อมกัน (เช่น การมีความคิดสร้างสรรค์
มักเกิดขึ้นพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็น) มากกว่า
ที่จะแสดงออกอย่างเด่ียวๆ ดังน้ัน คุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งเหล่าน้ีจึงมีความเป็นพลวัตรและมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกัน
และกันหรือเป็นปัจจัยที่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การแสดงออกของลักษณะอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น  
การมีความเพียรพยายามอาจไม่เกิดขึ้นได้หาก
ปราศจากการมีวินัยในตนเอง  

• คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งแม้จะมีความคง
เส้นคงวาแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณลักษณะ
ที่เป็นจุดแข็งเป็นคุณสมบัติภายในประเภทหนึ่งของ
บุคคล จึงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์สําคัญๆ ในชีวิต และอาจเป็นผลจาก
กระบวนการแทรกแซงหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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(Intervention) ทั้งที่เกิดขึ้นโดยต้ังใจ หรือเกิดจาก
การตระหนักรู้ด้วยตนเองจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ทั่วไป 

• การแสดงออกซึ่งคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
อย่างสมดุลน้ันมีความสําคัญ คุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็งอาจถูกนําออกมาใช้มากเกินความจําเป็นหรือ
น้อยเกินความจําเป็นได้ ดังน้ัน การแสดงออกซึ่ง
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้น ณ จุดที่
เหมาะสม โดยเช่ือว่าการผสานคุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็ งในด้านต่างๆ  ที่ถูก ต้อง  ในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึง จะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน 

จากแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก พบว่า มี
หลายแนวทางด้วยกันในการสร้างกรอบความคิดที่ว่า
ด้วยคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง สําหรับแนวคิดใน
บทความน้ี นําเสนอผ่านแนวคิดคุณค่าของการ
กระทํา (Values in Action: VIA) ของ Peterson 
และ Seligman (2004) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือระบุถึงลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีมีคุณค่า ไม่
ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาและสภาวะแวดล้อมใด ทั้งน้ี 
Dahlsgaard, Peterson และ Seligman (2005) ได้
ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ตามแนวคิดด้ังเดิมไม่ว่าจะเป็น ลัทธิขงจ๊ือ เต๋า พุทธ 
ปรัชญาเอเธนส์ อิสลาม จูดาย และคริสเตียน ซึ่งได้
ถูกนํามากําหนดเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของแนวคิด VIA 
และพวกเขายังได้เสนอว่า คุณลักษณะต่างๆ ของ
บุคคลจะถูกยกให้เป็นคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งตาม
แนวคิดของ VIA ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ที่ใช้พิจารณา 10 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) คุณลักษณะ
น้ันต้องส่งเสริมต่อการมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์ในบุคคล 
2) คุณลักษณะน้ันต้องมีคุณค่าในตัวของมันเอง       
3) การใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งต้องไม่ส่งผล
กระทบในทางลบต่อผู้อ่ืน 4) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง

ย่อมมีขั้วตรงข้ามกับด้านลบ 5) คุณลักษณะที่เป็น 
จุดแข็งค่อนข้างมีความคงทนและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อความคิด ความรู้สึก และการกระทําต่างๆ 
ของบุคคล 6) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนจากคุณลักษณะทั่วไป 7) คุณลักษณะ 
ที่เป็นจุดแข็งเป็นสิ่งที่บ่งบอกซึ่งวัฒนธรรมในสังคม
ของบุคคล ผ่านการถ่ายทอดหรือการบอกเล่าใน
รูปแบบต่างๆ 8) มีอัจฉริยะบุคคลหรือบุคคลต้นแบบ 
ที่สามารถหยิบยกให้เห็นเป็นตัวอย่างในการอธิบาย
ถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเฉพาะด้าน 9) บุคคลบาง
ประเภทอาจไม่สามารถแสดงให้เห็นซึ่งคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็งได้ และ 10) มีโครงสร้างและสถาบันใน
สังคมท่ีมีเป้าหมายในการเสริมสร้างและสนับสนุน
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเหล่าน้ัน  

ที่กล่าวมาจึงแสดงให้เห็นว่า ลักษณะนิสัย
น้ันมีความสําคัญ บุคลิกลักษณะและนิสัยที่ดีจึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ ดี 
(Well-being) ของปัจเจกบุคคลและสังคม ทั้งน้ี การ
มีคุณลักษณะที่ เป็นจุดแข็งน้ันมิใช่เป็นการไร้ซึ่ง
ข้อบกพร่อง ปัญหา โรคต่างๆ หรือความเจ็บไข้ 
หากแต่หมายถึงการมีกลุ่มของคุณลักษณะทางบวกที่
ถูกพัฒนาแล้วเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ส่งเสริมให้บุคคลมีบุคลิกลักษณะที่ดีน้ันเป็นส่วน
สําคัญกับการพัฒนาในเด็กและเยาวชน ตามคํากล่าว
ของ Baumrind (1998) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “คุณลักษณะ 
ทางด้านศีลธรรมน้ัน จําเป็นต่อการทําความดีและ
ความสามารถในการทําความดีให้เกิดผล” ทุกวันน้ี
เราอาจจะเห็นได้ว่าโรงเรียนและพ่อแม่ส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะและความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการ
อ่าน การเขียน ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งทักษะเหล่าน้ีล้วนมีส่วนช่วยให้
เยาวชนสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตของ
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พวกเขาได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากขาดซึ่งคุณลักษณะ
ภายในตนที่ดี เด็กและเยาวชนเหล่าน้ันอาจเติบโตขึ้น
เป็นบุคคลท่ีขาดซึ่งความรู้สึกรับผิดชอบช่ัวดีที่จะ
กระทําในสิ่งที่ถูกต้อง (Park, 2009) หรืออาจกล่าว
ได้ว่า การพัฒนาเด็ก จําต้องทําควบคู่ทั้งความรู้และ
คุณธรรม 
 
การวัดและองค์ประกอบของการวัดคุณลักษณะท่ี
เป็นจุดแข็ง 

การศึกษาของ Peterson และ Seligman 
(2004) ได้จัดแบ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็ง เป็น 6 องค์ประกอบใหญ่ ซึ่งเมื่อรวม
องค์ประกอบย่อยในแ ต่ละ ด้านสามารถระ บุ
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ของบุคลิกภาพได้ทั้งหมด 
24 ด้าน ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 ด้านปัญญาและความรู้ 
(Wisdom and knowledge) คือ จุดแข็งด้านปัญญา
ในการใช้ความรู้ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ความใฝ่รู้ (Curiosity) การใฝ่ เรียน 
(Love of learning) การเปิดใจ (Open-mindedness) 
และการมองเห็นภาพรวม (Perspective) 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการมีกําลังใจ (Courage) 
คือ การมีจุดแข็งทางอารมณ์ในการกระทําสิ่งใดให้
บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทั้งที่มาจาก
ภายนอกและภายใน ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ 
(Honesty) ความกล้าหาญ (Bravery) ความมานะ
พยายาม (Persistence) และความกระตือรือร้น (Zest) 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านมนุษยธรรม (Humanity) 
คือ การมีจุดแข็งด้านความเมตตาและการเป็น      
มิตรกับผู้อ่ืน ประกอบด้วย ความอ่อนโยน (Kind-
ness) ความรัก (Love) และปัญญาเชิงสังคม (So-
cial intelligence) 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความเท่ียงธรรม 
(Justice) คือ จุดแข็งที่ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรง
ของสังคมและชุมชน ประกอบด้วย ความเสมอภาค 
(Fairness) ภาวะผู้นํา (Leadership) และความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีม (Teamwork) 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการควบคุมอารมณ์ 
(Temperance) คือ จุดแข็งที่ ช่วยปกป้องบุคคล 
จากความเกินพอดี ประกอบด้วย การให้อภัย (For-
giveness) ความถ่อมตัว (Modesty) ความรอบคอบ 
(Prudence) และการควบคุมตนเอง (Self-
regulation) 

องค์ประกอบที่ 6 ด้านการรู้จักความจริง
ของชีวิต (Transcendence) คือ จุดแข็งด้านการให้
ความหมายของการมีชีวิต ประกอบด้วย การรู้คุณค่า
ของความงามและความเป็นเลิศ (Appreciation of 
beauty and excellence) ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณ 
(Gratitude) ความหวัง (Hope) อารมณ์ขัน (Humor) 
และความเลื่อมใสและศรัทธา (Religiousness) 

นอกจากแนวคิด VIA แล้ว ยังมีแนวคิดอ่ืนที่
นําเสนอถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ได้แก่ แนวคิด 
Gallup Strengths Finder และแนวคิด Realise2 
model แนวคิด Gallup Strengths Finder วัด
คุณลักษณะเด่นหรือพรสวรรค์ของบุคคลใน 34 ด้าน 
(Rath, 2007) โดยมีแบบวัดฉบับสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่เรียกว่า Clifton Youth Strengths Explorer 
ซึ่งระบุคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง เพ่ือการพัฒนา
คุณลักษณะในเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ผล
จากการวัดจะช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่
สําคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยน้ันๆ (Gallup, 2007) สําหรับ แนวคิด 
Realise2 model เป็นการประเมินลักษณะต่างๆ 
ด้วยการวัด 60 องค์ประกอบของคุณลักษณะตาม
เกณฑ์หลักสามด้าน ได้แก่ การมีพละกําลัง (Energy) 
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การแสดงออกของบุคคล  (Performance) และ   
การนํามาใช้ (Use)  (Linley, 2012) โดยแบ่งออก 
เป็นองค์ประกอบในการวัดได้ 4 ประเภท ได้แก่                   
1) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่บุคคลรับรู้แล้ว ซึ่งมี
ความคุ้นเคยหรือถูกนํามาใช้บ่อยคร้ัง 2) คุณลักษณะ
ที่เป็นจุดแข็งที่บุคคลยังไม่เคยรับรู้ว่าตนมีอยู่ หรือยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของคุณลักษณะอย่าง
เต็มที่ 3) พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ที่ได้รับการ
ฝึกปฏิบัติอย่างดี แต่ยังขาดซึ่งความกระตือรือร้นใน
การแสดงพฤติกรรมน้ัน และ 4) พฤติกรรมที่อ่อนแอ 
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติและต้องการการพัฒนา 

 ทั้งน้ีแบบวัดตามแนวคิดของ Realise2 น้ัน
ให้ความสําคัญกับความสามารถและสมรรถภาพใน
การทํางาน รวมถึงการเพิ่มความสามารถให้กับ
ตนเองจากการใช้คุณลักษณะเด่นน้ันๆ และความถ่ี
ในการใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นหลัก แนวคิด 
Realise2 จะมีองค์ประกอบของการวัดที่แตกต่าง
จากการแนวคิดอ่ืนๆ ในแง่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะ
ได้รับการแจ้งถึงข้อด้อย (Weaknesses) ของตน 
และจะได้รับคําแนะนําในการเลือกที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณลักษณะ
เด่นหรือด้อยน้ัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มี
แบบวัด Realise2 ฉบับสําหรับเยาวชน 

ตามการศึกษาของ Peterson และ Seligman 
(2004) สมมติฐานที่สําคัญในการแบ่งประเภทของ
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ตามแนวคิดของ VIA คือ
การพิจารณาว่าลักษณะนิสัยของบุคคลน้ัน มีความ
หลากหลาย มากกว่าการมีเพียงลักษณะใดเพียง 
หน่ึงเดียว ด้วยเหตุน้ีการวัดลักษณะนิสัยจึงต้อง
ดําเนินการโดยวิธีที่สอดคล้องกับความกว้างและ
ความซับซ้อนของตัวแปร  ตามแนวคิดระบุ ว่า
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นกลุ่มของคุณลักษณะ
เชิงบวกที่บุคคลแสดงออกผ่านความรู้สึก ความคิด 

และการกระทํา ซึ่งมีการแสดงออกในระดับต่างๆ 
ตามแต่ละบุคคล ซึ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็งน้ันสามารถแบ่งแยกได้และมีอยู่ในระดับ
ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คนบางคนอาจมี
ลักษณะเด่นบางองค์ประกอบในระดับที่สูง บาง
องค์ประกอบในระดับที่ปานกลางหรือในระดับตํ่า ซึ่ง
หมายความว่าคุณลักษณะด้านจริยธรรมของบุคคล
น้ันมีความเป็นโครงร่างของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ในระดับที่มากน้อยต่างกันไป (Park & Peterson, 
2009) 

ตามแนวคิดคุณลั กษณะที่ เ ป็นจุ ดแข็ ง 
คุณธรรม คือ คุณลักษณะสําคัญที่ได้รับการให้คุณค่า
จากนักปรัชญาด้านจริยศาสตร์และนักคิดทางศาสนา 
ได้แก่ การมีปัญญาและความรอบรู้ การมีความ
เข้มแข็งทางอารมณ์ ความมีมนุษยธรรม ความเที่ยง
ธรรม การควบคุมอารมณ์ และการรู้จักความจริง  
ขอ ง ชี วิ ต  คุ ณลั ก ษณะที่ เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง จึ ง เ ป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีความเจาะจงหรือเป็น
กลไกในการระบุหรือให้ความหมายถึงลักษณะที่มี
คุณธรรม ในการกล่าวถึงคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งใน
หลายมิติ เราจะกล่าวถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมตัว
กันเป็นคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ด้วยเหตุน้ี จึงต้องใช้
ความระมัดระวัง หากต้องการที่จะสร้างหรือระบุ
ตัวช้ีวัดเพียงตัวบ่งช้ีเด่ียว (Single indicator) เพ่ือวัด
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเน่ืองจากการวัดคุณลักษณะ
ที่เป็นจุดแข็งผ่านตัวบ่งช้ีเด่ียว อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการประเมินองค์ประกอบผ่านตัวช้ีวัด
เด่ียวน้ันในการประเมินความเป็นคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งโดยรวมของบุคคล (Park & Peterson, 2009) 
คนคนหน่ึงอาจเป็นคนที่ ใจดีหรือเ ป่ียมไปด้วย
ความหวัง มีความอ่อนโยนในใจ แต่อาจขาดซึ่ง
องค์ประกอบอ่ืนที่เหลือของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ก็เป็นได้ ทั้งน้ีอาจกล่าวว่า คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
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น้ันสามารถที่จะใช้อธิบายลักษณะนิสัยของบุคคลได้ดี
ที่สุดโดยการวัดผ่านทุกองค์ประกอบของตัวแปร  

สําหรับแบบวัดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ตามแนวคิดของ VIA ได้มีการสร้างแบบวัดในช่ือ VIA 
Inventory of Strengths (VIA-IS) เป็นแบบวัดที่ให้
ผู้ให้ข้อมูลตอบคําถามด้วยตัวเอง (Self-report sur-
vey) แบบวัดชุดน้ีเหมาะสําหรับผู้ใหญ่อายุต้ัง 18 ปี
ขึ้นไป โดยมีข้อคําถามเพื่อประเมินอย่างครอบคลุม
ถึงคุณลักษณะเด่นทั้ง 24 ด้านใน 6 องค์ประกอบ 
การประเมินโดยการใช้ VIA-IS อาจกระทําได้ภายใน
ครั้งเดียวซึ่งปรกติจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
สําหรับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-17 ปี จะ
ประเมินด้วยแบบวัดอีกชุดที่ช่ือ VIA Inventory of 
Strengths for Youth (VIA-Youth) ผู้ที่สนใจ

ต้องการประเมินคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
สามารถตอบแบบวัดทั้งสองประเภทได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย แบบสอบถามถูกจัดทําเป็นภาษาอังกฤษ 
ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ที่ 
http://www.viacharacter.org ซึ่งเมื่อได้ลงทะเบียน
ใน เ ว็บ ไช ต์และตอบแบบสํ า รวจแ ล้ ว  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะได้รับข้อมูลตอบกลับเก่ียวกับระดับ
ข อ ง คุณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น จุ ด แ ข็ ง ที่ มี ใ น แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบ หรือที่เรียกว่า Signature strengths 
การะบุ Signature strengths อาจช่วยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามนําผลท่ีได้มาใช้พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ (Seligman, 
Steen, Park, & Peterson, 2005)  

 

ตัวอย่างข้อคําถามในแบบวัด 
(1) Being able to come up with new and different ideas is one of my strong points. 

.................               .................          .................          .................          .................  
          Very Much Like Me   Like Me              Neutral Unlike Me        Very Much Unlike Me 
 

(2) I never quit a task before it is done. 
.................               .................          .................          .................          .................  

          Very Much Like Me   Like Me              Neutral Unlike Me        Very Much Unlike Me 
 

(3) I know how to handle myself in different social situations. 
.................               .................          .................          .................          .................  

          Very Much Like Me   Like Me              Neutral Unlike Me        Very Much Unlike Me 
  

อย่างไรก็ดี พบงานวิจัยที่มีความพยายามจัด
กลุ่มองค์ประกอบของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งให้
น้อยลงกว่า 6 องค์ประกอบ เพ่ือให้เกิดความสะดวก
ย่ิงขึ้นต่อการวัด โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
แสดงให้เห็นว่าสามารถจัดกลุ่มของคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งได้ใหม่เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ จุดแข็งด้านปัญญา 
(Intellectual strengths) จุดแข็งด้านสังคม (Social 

strengths) จุดแข็งด้านการควบคุมอารมณ์ (Temperance 
strengths) และจุดแข็งด้านการรู้จักความจริงของ
ชีวิต (Transcendent strengths) หรืออาจวัดเพียง 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ จุดแข็งด้านปัญญา (Intellectual 
strengths) จุดแข็งด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interper-
sonal strengths) และจุดแข็งด้านการควบคุม
อารมณ์ (Temperance strengths) ซึ่งการวัดผ่าน 
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องค์ประกอบเพียง  3  หรือ  4  กลุ่ ม น้ีสามารถ
ดําเนินการได้ง่ายกว่าและการวัดยังคงครอบคลุม
คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง  2 4  ด้ า น ไ ด้ อ ย่ า ง ค ร บ ถ้ ว น 
(Shryacka, Stegerb, Kruegerc & Kallied, 2010) 

สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการนําผลไปใช้ คือ 
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งใดที่ไม่ได้ปรากฏใน signa-
ture strengths ไม่ได้หมายความว่าคุณลักษณะน้ันๆ 
เป็นข้อด้อยแต่อย่างใด หากแต่หมายความว่า จิต
ลักษณะน้ันเป็นคุณลักษณะเด่นที่มีอยู่ในระดับที่น้อย
ก ว่าหากเปรี ยบ เ ทียบกับคุณลั กษณะด้าน อ่ืน 
นอกจาก น้ี ไม่ ควร ตีความลํ า ดับ ก่อนหลั งของ
คุณลักษณะเด่น  โดยให้ความสําคัญเฉพาะกับ
คุณลักษณะเด่นในลําดับที่สูง เน่ืองจากอันดับของ
คุณลักษณะเด่นไม่ได้บ่งช้ีถึงความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ (Park & Peterson, 2009) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งเป็น

การศึกษาโดยใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นตัวแปร
อิสระ ดังแสดงตามตาราง 1 ได้แสดงให้เห็นถึงผล
การศึกษาที่ช่วยสนับสนุนว่า คุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็งมีความเก่ียวข้องกับความคิดและการกระทํา
ทางบวกของบุคคลในหลายช่วงอายุ  ผลจาก
การ ศึกษา ในง าน วิ จั ย รู ปแบบความสั ม พัน ธ์
เปรียบเทียบที่พบความเกี่ยวข้องกับตัวแปรจิต
ลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ ในทางบวก หรือ
งานวิจัยเชิงทดลองที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
การแทรกแซงและพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง 
เพ่ือการพัฒนาทักษะและจิตลักษณะต่างๆ ทั้งใน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยเรียนและวัยทํางาน 

 
 
ตาราง 1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งมีการศึกษาโดยใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเป็นตัวแปรอิสระ 
 

ผู้วิจัย ตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย ผลจากการวิจัย 
     

Weber & Ruch 
(2012a) 

ความพึงพอใจในชีวิตและ
การเลือกคู่ของวัยรุ่น 

วัยรุ่นจํานวน 174 คน 
 

งานวิจัยรูปแบบ
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 

คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็งรวมกันทุกองค์
ประกอบสามารถทํานายความพึงพอใจใน
ชีวิตของวัยรุ่นได้อย่างมีนัยสําคัญ 

Weber & Ruch 
(2012b) 

ความพึงพอใจกับ
ประสบการณ์ในโรงเรียน,  
การรับรู้ความสามารถ     
ของตนเองด้านการเรียน, 
พฤติกรรมด้านบวกในช้ัน
เรียน และความสําเร็จใน     
การเรียน 

นักเรียนชั้นประถมปลาย
จํานวน 247 คน 

งานวิจัยรูปแบบ
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 

คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีความสัมพันธ์ ใน
ทางบวกกับความพึงพอใจกับประสบการณ์
ในโรงเรียน, การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านการเรียน, พฤติกรรมด้านบวกใน
ชั้นเรียน และความสําเร็จในการเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญ 

Harzer & Ruch 
(2013) 
 
 

ประสบการณ์ด้านบวกในท่ี
ทํางาน 

ผู้ใหญ่วัยทํางานจํานวน 
1,111 คน 

งานวิจัยรูปแบบ
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 

คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับการมีประสบการณ์ด้านบวก
ในที่ทํางานอย่างมีนัยสําคัญ  

Shoshani & 
Slone (2013) 

สุขภาวะที่ดีเชิงอัตวิสัย 
(subjective well-being) 
และการปรับตัวในโรงเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมต้นใน
อิสราเอลจํานวน 417 คน  

งานวิจัยรูปแบบ
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 

คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับการมีสุขภาวะที่ดีเชิงอัต
วิสัย และการปรับตัวในโรงเรียนอย่างมี
นัยสําคัญ 
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ผู้วิจัย ตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย ผลจากการวิจัย 
Seligman et 
al. (2009) 
 

ทักษะทางสังคม 
 

นักเรียนชั้นมัธยมจํานวน 
347 คน 
 

การวิจัยเชิงทดลอง 
 

กลุ่มทดลองมีทกัษะทางสังคม และ
ความสามารถทางการเรียนเพ่ิมขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคัญ หลังจากทีเ่ข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็ง 

Mitchell et al. 
(2009) 
 

การมีสุขภาวะที่ดี  
(well-being) 
 

ผู้ใหญ่จํานวน 178 คน 
 

การวิจัยเชิงทดลอง 
 

กลุ่มทดลองมีสุขภาวะที่ดีเพ่ิมขึ้นมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมนีัยสําคัญ หลังจากทีเ่ข้า
ร่วมโครงการในรูปแบบของการใช้ชุด
เคร่ืองมือทางอินเทอร์เน็ต  

Proctor et al. 
(2011)  
 

ความพึงพอใจในชีวิตและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
(Self-esteem) 

นักเรียนชั้นมัธยมจํานวน 
258 คน 

การวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น
มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยสําคญั 
หลังจากที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง 

Proyer, Ruch 
& Buschor 
(2013) 
 

ความพึงพอใจในชีวิต 
 

ผู้ใหญ่จํานวน 178 คน 
 
 

การวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมขึ้น
มากกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนัยสําคญั 
หลังจากที่เข้ารับการฝึกการพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง 

 
จากที่มาของแนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุด

แข็งร่วมกับการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงเป็น
เหตุผลที่ช่วยสนับสนุนว่าเหตุใดแนวคิดคุณลักษณะ 
ที่เป็นจุดแข็งมีความสําคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรม
คนดีคนเก่ง เหตุผลหน่ึงก็คือการที่คนเรามักต้อง
ประสบกับอคติหรือแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับสิ่ง
เร้าในเชิงลบมากกว่าสิ่งเร้าในเชิงบวก (Baumeister, 
Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs, 2001) และ
การที่บุคคลอาจจะตระหนักถึงจุดด้อยหรือจุดอ่อน
ของตนเองมากกว่าจุดเด่น หรือคนทั่วไปอาจเคยชิน
กับการกระทําต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันผ่านการใช้
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง จนกระทั่งขาด
ความตระหนักถึงคุณลักษณะเหล่าน้ันและละเลยซึ่ง
การพัฒนาต่อยอด ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นใน
การ พัฒนางาน วิจั ย เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดการศึ กษาถึ ง
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งสําหรับกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เพ่ือการ

สํารวจ สร้างการรับรู้และพัฒนาต่อยอดคุณลักษณะ
เด่นต่างๆ ที่จําเป็น  
 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็งของบุคคล 

แนวคิดคุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็งเ ช่ือว่า 
คุณลักษณะทางบวกเหล่าน้ีค่อนข้างมีความคงเส้น 
คงวาหรือไม่แปรเปล่ียนตลอดช่วงอายุต้ังแต่วัยเด็ก
จนถึงวัยผู้ใหญ่ นอกจากน้ี คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
น้ันยังเป็นปัจจัยด้านจิตที่มีทิศทางในการพัฒนาที่มี
ความเด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น คุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็งที่เด็กเล็กและวัยรุ่นมีร่วมกันน้อยที่สุดมักได้แก่ 
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่ต้องอาศัยพัฒนาการด้าน
วุฒิภาวะ เช่น ความรู้สึกสํานึกในบุญคุณ การมีปัญญา
เชิงสังคม ความถ่อมตัว และภาวะผู้นํา เป็นต้น (Park, 
Peterson, & Seligman, 2006) การริเริ่มให้เกิด
โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งจึงจําเป็น 
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อย่างย่ิง ที่จะต้องให้ความรู้และถ่ายทอด
ความเข้าใจผ่านกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ที่เข้า
รับการพัฒนานําคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่จําเป็น
เหล่า น้ันไปใช้อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวัน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งต้องได้รับคําแนะนําในการ
หยิบยกคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่เป็นเป้าหมายที่
ตนเองต้องการพัฒนา เป้าหมายนี้จะต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถระบุตัวช้ี วัดได้ รวมถึงการ
วางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ยกตัวอย่างเช่น 
หากการมีความอ่อนโยนและมีความรักต่อคนอ่ืนเป็น
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่นักเรียนคนหนึ่งเลือกให้
ความสําคัญ ครูอาจแนะนําให้เขากล่าวคําทักทาย
เพ่ือนใหม่ อย่างน้อยหน่ึงคนในแต่ละวันที่โรงเรียน ก็
จะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาลักษณะ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูเองก็ต้องคอย
ติดตามและสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ด้วยเช่นกัน (Park & Peterson, 2009) 

ทั้งน้ี โครงการเพ่ือการพัฒนาลักษณะนิสัยที่
ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับแต่ละบุคคล  ตาม
คุณลักษณะที่ เป็นจุดแข็งของบุคคลคนน้ันอาจมี
ประสิทธิภาพมากกว่าโครงการที่พัฒนาขึ้นสําหรับ
กลุ่มตัวอย่างจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น การติดต้ัง
ป้ายคําขวัญหรือข้อความท่ีช่วยกระตุ้นความคิด หรือ
การจัดประชุมเพ่ืออบรมเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ใน
โรงเรียนไม่อาจมีประสิทธิภาพเท่ากับโครงการเฉพาะ
สําหรับเด็กแต่ละคน ที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขาได้
พัฒนาตนเองผ่านการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบที่
แตกต่างออกไป (Park & Peterson, 2009) 

 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่ม 

แม้ว่าแนวคิดของการพัฒนาคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็ง จะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการพัฒนาภาวะ

ทางความคิดและจิตใจในระดับบุคคล แต่ในความ
เป็นจริง มีคนจํานวนไม่มากที่จะสามารถดึงเอา
คุณลักษณะด้านต่างๆ ออกมาใช้ได้ด้วยตัวเอง โดย
ส่วนใหญ่แล้ว บุคคลทั่วไปต่างใช้ชีวิตหรือทํากิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่มตามบริบทที่แตกต่างในช่วงเวลาหน่ึง 
ซึ่งคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งแบบต่างๆ อาจถูกให้
ความสนใจ ช่ืนชม และสนับสนุนแตกต่างกันออกไป
ตามกลุ่มที่บุคคลดําเนินชีวิตด้วย ทั้งน้ีมีหลักฐานที่
สนับสนุนว่า การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
ที่ เ ก่ียวกับคุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็งของตนจาก
ภายนอก อาจจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการ
ใช้ชีวิตที่ดีของบุคคล โดยมีผลทําให้บุคคลน้ันเพ่ิม
ความพยายามและความเพียรในการพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนก่อให้เกิดความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้าง และช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ในด้านการรับรู้และการใช้คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
ประเภทต่างๆ (Quinlan, Swain & Vella-Brodrick, 
2012) ทั้งน้ี ผลลัพธ์ของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งที่มี
ต่อการใช้ชีวิตที่ดีของบุคคล แม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้น
ผ่านกระบวนการภายในตัวบุคคลน้ันได้เอง แต่การ
พัฒนาก็ไม่ควรละเลยกระบวนการระหว่างบุคคลที่
เกิดขึ้นในระดับกลุ่มหรือสังคม  

กระบวนการปรับเปล่ียนและแทรกแซง เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็ง ร่วมกับปัจจัย
สถานการณ์ เช่น กลุ่มคนที่ใกล้ชิดบุคคล อาจส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะในทางบวกหรือส่งผลในทาง
ตรงกันข้ามได้เช่นกัน หมายความว่า กระบวนการพัฒนา
เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่ เป็นจุดแข็งอาจช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มให้ดีขึ้นได้ ใน 
ขณะที่ธรรมชาติของความสัมพันธ์หรือวัฒนธรรมที่มี
อยู่เดิมในกลุ่มอาจทําให้การแทรกแซงเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะน้ันไม่สามารถที่จะบรรลุผลในการ
ส่งเสริมให้เกิดจิตลักษณะทางบวกที่ดีได้ตามท่ีควร 
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(Quinlan, Swain & Vella-Brodrick, 2012) นอกจากน้ี 
ผลจากการศึกษายังให้ข้อค้นพบว่า เจตคติของ
ผู้ดําเนินการปรับเปลี่ยนและแทรกแซงเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็ ง  ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยเป็นผลจากการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
การรักษาเด็กที่ได้รับการกระทบกระเทือนด้านจิตใจ 
พบว่า ความรู้และเจตคติของผู้ให้การบําบัดและ
ดําเนินการแทรกแซงเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุด
แข็ง มีความสําคัญต่อการพัฒนาจุดแข็งให้เกิดขึ้นใน
ผู้รับการรักษา (Cox, 2006) ดังน้ัน แนวทางในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็งจะประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ก็ต่อเมื่อผู้ให้
การบําบัดเปิดใจยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางใน
การแทรกแซงและพัฒนาเพ่ือสร้างคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็งให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ที่ เข้ารับการบําบัด ใน
ทํานองเดียวกัน ประสิทธิภาพของโครงการพัฒนา
เพ่ือสร้างคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นโรงเรียน ก็ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการ
พัฒนาของอาจารย์ ผู้ปกครอง และเพ่ือนร่วมช้ัน
เรียน ในการยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือ
สร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งน้ัน รวมถึง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานด้วยเช่นกัน ซึ่งพบ
ผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า กระบวนการกลุ่ม 
(Group delivery) มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จใน
การดําเนินโปรแกรมพัฒนากระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในระดับองค์การ (Page & 
Vella-Brodrick, 2013)  
 

ประเด็นที่ควรให้ความสําคัญในการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีเป็นจุดแข็ง 

มีปัจจัยสําคัญหลายประการด้วยกันที่ต้อง
พิจารณาในการสนับสนุนให้บุคคล สามารถท่ีจะระบุ

และพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งเฉพาะของตน 
หรือที่เรียกว่า Signature strength ของตนเอง 
ประการแรก  แนวทางในการสร้างและพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งน้ัน ต้องมิใช่การหลีกเลี่ยง
คุณลักษณะด้อยของตนเอง (Rust, Diessner, & 
Reade, 2009) ในทางตรงกันข้าม Park และ Peterson 
(2008) ได้เสนอว่าแนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
จะเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงหากใช้
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะนิสัยด้านบวก
ของ บุคคล  ยก ตัวอ ย่ า ง เ ช่น  นัก เ รี ยนอาจ ใ ช้
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งทั้งในด้านการมีความมานะ
พยายามและความกระตือรือร้นร่วมกัน ในการ
แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ ประการที่สอง 
บุคคลควรได้รับการสนับสนุนให้มองว่าคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็งของตนเองในทุกด้านล้วนมีความสําคัญ 
มิใช่เฉพาะเพียงแต่คุณลักษณะเด่นในลําดับต้นๆ ที่
เป็น Signature strength ของตนเองเท่าน้ัน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากคุณลักษณะที่ เป็นจุดแข็งในแต่ละด้าน      
ที่ ต่ า ง กันอาจมีประโยชน์ที่ จะ เ ก้ือหนุน กันใน
สถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุน้ี 
สิ่งที่ควรให้ความสําคัญก็คือ การช้ีให้บุคคลแต่ละ
บุคคลสามารถพิจารณาได้ว่า เมื่อใด อย่างไร และ
ทําไมคุณลักษณะเด่นประเภทใดประเภทหน่ึง จึงมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน (Biswas-Diener, Kashdan & Minhas, 
2010) ประการที่สาม บุคคลจําเป็นที่จะต้องมีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจใน
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง ตามสถานการณ์
ที่แตกต่าง ทั้งน้ี ตามแนวคิดของคุณลักษณะที่เป็น
จุดแข็ง ได้เสนอว่าบุคคลควรมีความยืดหยุ่นต่อการมี
ความคาดหวังในตนเองและควรได้รับการสนับสนุน
ให้มองคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งทั้งหมดของตนเองว่า
สามารถพัฒนาได้  
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แนวทางในการวิจัย 
 จากแนวคิดและตัวอย่างงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับตัวแปรคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของการนําแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาด้าน
จิตและความเช่ือมโยงไปสู่พฤติกรรมด้านบวก เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ในการวิจัยสําหรับกลุ่มตัวอย่างใน
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการจาก
ต่างประเทศโดยไม่มีผลการวิจัยรองรับ อาจไม่
ก่อใ ห้ เ กิดประสิท ธิผลในการพัฒนาเท่ าที่ ควร 
เน่ืองจากข้อตกลงเบ้ืองต้นของคุณภาพของคนในแต่
ละประเทศย่อมไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะทางด้านจิต
ลักษณะที่จะมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ และ
พฤติกรรม (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2553) ดังน้ัน 
การนําหลักในการพัฒนาจากต่างประเทศมาใช้เพียง
อย่างเดียวอาจไม่ เ กิดผล  เ ช่นเดียวกับแนวคิด
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง จึงมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนว
ทางการวิจัย ดังน้ี  

ดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็ง โดยนําเคร่ืองมือวัดต้นฉบับไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในไทย จากน้ันจึงนํา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analy-
sis) และหาคุณภาพของเคร่ืองมือวัดด้วยวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะช่วย
ตรวจสอบทฤษฎีที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง และยัง
ช่วยระบุองค์ประกอบตลอดจนสามารถลดจํานวนข้อ
คําถามและจํานวนองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใน
การวัด โดยอาจทําให้ ได้ ตัวแปรใหม่ในรูปของ
องค์ประกอบร่วม ซึ่งเหมาะกับแนวคิดคุณลักษณะที่
เป็นจุดแข็งซึ่งยังไม่มีข้อค้นพบจากงานวิจัยสนับสนุน
ที่ชัดเจนสําหรับกลุ่มตัวอย่างคนไทย (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2542) ทั้งน้ีอาจเลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทต่างๆ เพ่ือพัฒนาแบบวัดให้มีความแตกต่าง

อย่างเหมาะสม เช่น กลุ่มตัวอย่างเด็กนักเรียนมัธยม 
กลุ่มตัวอย่างนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย กลุ่ม
ตัวอย่างคนวัยทํางาน เป็นต้น เมื่อได้แบบวัดแล้ว จึง
ดําเนินการทําวิจัยความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Corre-
lational comparative study) เพ่ือให้ทราบผลว่า
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งใน       ตัวบุคคล จะเป็น
ตัวแปรเชิงเหตุที่มีบทบาทสําคัญเด่นชัดต่อลักษณะ
ทางจิตหรือพฤติกรรมที่ศึกษา     ในกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทใด ในปัจจัยแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์ใด 
หลังจากน้ันจึงดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-
mental study) เพ่ือประเมินผลโครงการพัฒนาหรือ
กิจกรรมการแทรกแซง เ พ่ื อการป รับ เปลี่ ยน
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในตัวบุคคล ซึ่งผลจากการ
วิจัยจะใช้พิสูจ น์ความสํา เร็จของกิจกรรมการ
ฝึกอบรม เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่ากิจกรรมการพัฒนา
น้ันได้ผลดีจริงและผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างน้ัน 
เกิดจากการจัดการพัฒนาในช่วงโครงการน้ันจริง 
นอกเหนือจากการที่ผู้รับเข้าการพัฒนาจะพัฒนาไป
เองตามธรรมชาติ และตามสถานการณ์เรียนรู้
ตามปกติ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2549) โดยมีการ
สร้างสาเหตุหรือการจัดกระทํา ซึ่งในที่ น้ีคือตัว
โครงการพัฒนา มีการเลือกผู้ได้รับการพัฒนาเข้า
กลุ่มโดยไม่ลําเอียง (Random assignment) เข้าสู่
กลุ่มทดลอง และผู้ที่ไม่ได้รับการพัฒนา เป็นกลุ่ม
ควบคุม จึงจะช่วยให้ผลการศึกษาเป็นไปได้อย่าง
มั่นใจและมีความน่าเช่ือถือ 
 เมื่อได้ต้นแบบของชุดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งผ่านการทดลองใช้ และ
ประเมินผลว่าเป็นที่ น่าพอใจแล้ว จึงจะสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง เพ่ือใช้พัฒนา
พฤติกรรมหรือปัจจัยทางจิตลักษณะด้านใดด้านหน่ึง 
ตามแต่ละประเภทของบุคคลจากผลการวิจัย
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบ และการวิจัยเชิงทดลอง 
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โดยต้องทําการวิจัยประเมินผล (Evaluation study) 
หรือทําการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย เพ่ือการ
แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒน า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2551) 
 
บทสรุป 

ตามแนวคิดคุณลั กษณะที่ เ ป็นจุ ดแข็ ง 
คุณลักษณะ (Character) หมายถึง กลุ่มของจิต
ลักษณะเชิงบวกที่ถูกหล่อหลอมผ่านวัฒนธรรมและ
เหตุการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล คุณลักษณะเหล่าน้ี
ล้วนได้รับการให้คุณค่า รวมท้ังมีความสําคัญและ
ส่งผลต่อการเป็นคนดีคนเก่งของบุคคลในสังคม เช่น 
การใช้ปัญญา ความกล้าหาญ ความมีมนุษยธรรม 
ความเที่ยงธรรม การใช้อารมณ์ และความเข้าใจความ
จริ งของชี วิต  คุณลักษณะที่ เ ป็นจุดแข็ งจึ ง เ ป็น
กระบวนการหรือกลไกทางจิตของแต่ละบุคคล ที่จะ
เป็นตัวกําหนดการให้ความหมายและคุณค่าของ
ความเป็นคุณธรรมในแต่ละด้าน (Peterson & 
Seligman, 2004) แนวคิดน้ีพิจารณาว่าในแต่ละตัว
บุคคลจะมีคุณสมบัติเฉพาะด้านที่สามารถนําไปใช้เพ่ือ
สนองตอบความจําเป็นในการดํารงชีวิต ในการ
เอาชนะความท้าทายในชีวิต และส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางสังคมในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ออกไป (Park, Peterson & Seligman, 2004) ซึ่ง
คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งน้ันมีความสามารถในสร้าง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและหนุนเสริมต่อ     
การสร้างเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตของบุคคลได้อย่าง
สอดคล้อง (Linley, 2012) 

การจํ าแนกคุณลั กษณะที่ เ ป็นจุ ดแข็ ง 
สามารถแบ่งองค์ประกอบใหญ่ได้ 6 กลุ่ม (Peterson 
& Seligman, 2004) สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญในการ
แบ่งประเภทของคุณลักษณะ คือการพิจารณาว่า

ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลย่อมมีองค์ประกอบที่
มากกว่าลักษณะใดเพียงลักษณะเดียว ด้วยเหตุน้ี 
การวัดจึงต้องดําเนินการโดยวิธีที่สอดคล้องกับความลึก 
และความซับซ้อนของตัวแปร ทั้งน้ี การจําแนก
องค์ประกอบและการวัดจะช่วยสนับสนุนให้บุคคล
สามารถระบุและพัฒนาคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง
เฉพาะของตนได้ แต่การพัฒนาจะต้องเน้นยํ้าให้
บุคคลเข้าใจว่าคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของตนเอง 
ในทุกด้านล้วนมีความสําคัญและสามารถพัฒนาได้ 

ความสําคัญของแนวคิดดังกล่าวต่อการ
นําไปใช้พัฒนาบุคคลในสังคม คือ การมีความ
เข้มแข็งของคุณลักษณะเปรียบได้ กับการมีจิต
ลักษณะทางบวกที่ สะท้อนให้ เ ห็นถึ งความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ดีมีศีลธรรมของบุคคล ใน
อดีตงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับการวัด
บุคลิกลักษณะในด้านใดเพียงด้านเดียวในการศึกษา
น้ัน โดยไม่สนใจที่จะตอบคําถามเก่ียวกับความ
ซับซ้อนของโครงสร้างด้านบุคลิกลักษณะของแต่ละ
บุคคล ดังน้ัน แนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งจึง
ช่วยสร้างภาพให้เห็นองค์ประกอบที่หลากหลายของ
การเป็นคนดีคนเก่งในสังคม (Peterson & Park, 
2006) แนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง จึงเป็นการ
ประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ในการช่วยให้บุคคล
หรือองค์การสามารถจําแนกข้อดีของเขาได้อย่าง
ถูกต้องและใช้ข้อดีเหล่าน้ัน เพ่ือเพ่ิมหรือรักษาระดับ
ของความเป็นอยู่ที่ดีไว้ได้ ดังน้ัน การพัฒนาในระดับ
บุคคลจึงสามารถใช้วิธีการของจิตวิทยาเชิงบวก ใน
การเสริมสร้างวิถีการดําเนินชีวิตและส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมคนดีคนเก่งได้อย่างเหมาะสม 
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