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 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพรอม
แกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน โดยเห็นชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ ที่จัดใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ดําเนินการให
นกัเรยีนระดับมัธยมศึกษาปที ่3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนตองผานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานใหการสนับสนุน
แบบทดสอบศกัยภาพตาง ๆ  และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลนแกนกัเรียน และสนบัสนนุขอมลู
อาชีพและขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแกเครือขายครูแนะแนวของสถานศึกษา
 คูมอืการแนะแนวอาชีพ กระบวนการชวยใหผูเขารบับริการแนะแนวอาชีพรูจกัตนเองฉบับน้ี จดัทาํ
ขึน้โดยมีวตัถุประสงคเพือ่แสดงขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับวธิดีาํเนินการตามกระบวนการต้ังแตการ
วดับคุลกิภาพเพ่ือการศกึษาตอหรอืการเลือกอาชพีผานระบบออนไลน การทาํแบบทดสอบระดับสตปิญญา (IQ)
การทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) การทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งน้ี เพ่ือใหครู
แนะแนวในสถานศึกษาใชเปนคูมือในการแนะแนวอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ตามกระบวนการแนะแนว
อาชีพของกรมการจัดหางานไดอยางถูกตอง 
 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจดัหางาน หวงัเปนอยางยิง่วาคูมอืการแนะแนวอาชพี กระบวนการ
ชวยใหผูเขารับบริการแนะแนวอาชีพรูจักตนเอง ฉบับนี้ จะชวยเสริมสรางความเขาใจใหกับครูแนะแนว
ในสถานศกึษา ใหทราบถงึแนวทางการดาํเนนิงานไดอยางถกูตองและสามารถใชเปนแนวทาง การเตรยีมความ

พรอมแกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงานไดตอไป
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บทนํา
บทที่ 1



ความเป็นมาและความสําคัญ

 กระทรวงแรงงานไดทําการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ซึง่เปนชวงหวัเลีย้วหวัตอท่ีจะตองตดัสนิใจเลอืกวาจะศกึษาตอในสายอาชวีศึกษาหรอืสายสามญั
ศึกษา กวารอยละ 50 ไมไดผานกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางเปนระบบ 
ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตออยางมาก และ
การที่นักเรียนไมไดถูกเตรียมความพรอมมากอน ยอมมีความสุมเส่ียงในการตัดสินใจเพราะ
ไมไดอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยาง
รอยละ 31 ยังไมไดกําหนดเปาหมายในชีวิต และมีจํานวนถึงรอยละ 36 ที่มีเปาหมายท่ีจะรับ

ราชการหรือหางานในรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนการกําหนดเปาหมายท่ีไมสอดคลองกับทิศทางของ

ตลาดแรงงาน เนื่องจากในแตละปมีการเปดรับสมัครงานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ
นอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาออกมาแตละป ดังนั้น หากปลอย
ใหสถานการณเชนน้ียังดํารงอยูตอไป ก็จะสงผลเสียหายตอประเทศชาติในระยะยาว จึงตอง

มีการปรับปรุงกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง

ทั่วถึง ในสวนของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานไดพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ
เพือ่การศกึษาตอหรอืการเลอืกอาชพีเพือ่ใหบรกิารทางออนไลน ซึง่สามารถรองรบัผูใชบรกิารได
ไมตํ่ากวา 10 ลานคน และไดเชื่อมโยงเว็บไซดเก่ียวกับแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) 
และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูรบับรกิาร รวมถงึไดจดัทําขอมูลอาชีพ และขอมูลเกีย่วกบัทิศทางของตลาดแรงงาน 
เพ่ือใชในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา เปนประจําทุกป

บทที่ 1
บทนํา
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 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ตระหนักและเห็นความสาํคญัตอการเตรียม
กําลังแรงงานของประเทศใหมีความพรอม จึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็น
ชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานตาง ๆ ที่จัดใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมมือกันแกปญหาผลิตกําลังคน
ไมตรงตลาดแรงงาน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทํางานต่ําระดับ ซึ่งจะกระทบตอ
รายไดและคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศ ในการแขงขัน
โดยใหดาํเนนิการใหนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 และ
ม.6)  ทกุคนตองไดรบัการแนะแนวการศึกษาและอาชพีกอนสําเรจ็การศกึษาตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน 
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 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียม
ความพรอมแกกาํลงัแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน โดยเห็นชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกบั
กระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ  ที่จัดใหมีการศึกษา
ในระดับมธัยมศกึษา ดาํเนนิการใหนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศึกษาตอนปลาย
ทุกคนตองผานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทกุขัน้ตอน โดยกระทรวงแรงงานใหการสนบัสนนุแบบทดสอบศักยภาพตาง ๆ
และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลนแกนักเรียน และสนับสนุนขอมูลอาชีพ
และขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแกเครือขายครูแนะแนวของสถานศึกษา  
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วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ใหครแูนะแนวในสถานศกึษาใชเปนคูมอืในการชวยใหผูรบัการแนะแนวอาชพี
ไดรูจกัตนเองโดยใชแบบทดสอบศกัยภาพตาง ๆ  ตามกระบวนการแนะแนวอาชพีของกรมการ
จัดหางาน 

 2. เพือ่ใหการปฏบิตังิานแนะแนวอาชพีของสถานศึกษาเปนไปอยางถกูตอง รวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพ
 3. เพ่ือใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับ
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวน
ทกุขัน้ตอน เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีเกีย่วกบัแนวทางการเตรยีมความพรอมแกกาํลังแรงงาน
กอนเขาสูตลาดแรงงาน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูแนะแนวในสถานศึกษาทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชแบบทดสอบศักยภาพ

ตาง ๆ ตามกระบวนการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน 
 2. ครแูนะแนวในสถานศึกษาสามารถใชแบบทดสอบศักยภาพตาง ๆ  ไดอยางถกูตอง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับการ

แนะแนวอาชีพตามกระบวนการแนะแนวของกรมการจัดหางานอยางถูกตองครบถวน
ทุกขั้นตอน
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ขอบเขตของคู่มือ

 คูมือการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานฉบับน้ีครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการชวยใหผูรับการแนะแนวอาชีพรูจักตนเอง ตั้งแตการสํารวจตัวเอง ไปจนถึง
การใชเครือ่งมอืการแนะแนวอาชพี ของกรมการจดัหางาน เชน แบบวดับุคลกิภาพเพือ่การศึกษาตอ

หรือการเลือกอาชีพผานระบบออนไลน การทําแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) ทําแบบ
ทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) และการทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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คําจํากัดความ

 การรูจกัตนเอง คอื การรบัรูตนเองทัง้ดานความคดิ ความรูสกึ และพฤติกรรมของตน

ตามความเปนจริง รู จุดเดนจุดดอยของตนและสามารถสงเสริมจุดเดนแกไขจุดดอยได 
พรอมท้ังสามารถวางเปาหมายในชีวิตและพัฒนาตนไปสูเปาหมายน้ันไดดวยสติและปญญา
อยางเหมาะสม
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การช่วยให้ผู้รับ
การแนะแนว
รู้จักตนเอง

บทที่ 2



บทที่ 2
การช่วยให้ผู้รับการแนะแนวรู้จักตนเอง

 “แฟรงค พารสนัส” (Frank Parsons) บดิาแหงการแนะแนวอาชพีใหความหมายวา 
การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) เปนกระบวนการสนับสนุนและสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีงานทําโดยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ โดยมุงหวังใหเกิด
ความเขาใจในโลกของอาชีพและการทํางาน ซึ่งจะทําใหสามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัว
อยางยั่งยืนตอไป การแนะแนวอาชีพจะชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถตัดสินใจเลือก

อาชีพไดดวยตนเองอยางสอดคลองเหมาะสมกับความรูความสามารถ ความถนัด ความเขาใจ 

คานิยมของสังคม ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ วัชรี ทรัพยมี 2538, ใหความหมายของ
การแนะแนวอาชีพวา การแนะแนวอาชีพ หมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเขาใจ
ตนเองและส่ิงแวดลอม สรางเสริมใหเขามีคุณภาพเหมาะสมตามลักษณะบุคลิกภาพของตน

คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต รูจัก ตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

แกปญหาในชวงวิกฤติ วางแผนการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข
ในชีวติ ไดพฒันาตนเองใหถงึขีดสดุในดานอาชีพ ดงันัน้การแนะแนวอาชีพจงึเปนกระบวนการ
ชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อใหบุคคลเขาใจในโลกของอาชีพและการทํางาน สามารถทําให
ผูที่ไดรับการแนะแนวรูจักคิดและตัดสินใจในการทํางานตามความเหมาะสมของบุคลิกภาพ
แตละบุคคลและตามความถนัดของตนเอง



15บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

  แฟรงค พารสันส ไดเขียนหลักการที่สําคัญ 3 ประการของการแนะแนวอาชีพไว
ในหนังสือ การเลือกอาชีพ (Choosing a Vocation) ดังนี้
  1. วเิคราะหตนเอง ผูแนะแนวจะชวยใหผูรบัการแนะแนวไดเขาถงึคณุสมบัตขิองตน
อยางแจมแจง ทั้งจุดดีจุดเดนและจุดออนแอของตน
 2. วเิคราะหงาน ผูแนะแนวชวยใหผูรบัการแนะแนวไดมคีวามรูอยางกวางขวางเก่ียวกบั
ลกัษณะอาชีพประเภทตางๆ โอกาสท่ีจะเขาทํางาน ตลอดจนคุณสมบัตติางๆ ทีจ่ะตองเตรียม
ใหพรอมกอนเขาทํางาน รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในชีวิตนั้นๆ
  3. การใชวจิารณญานของตนเลือกอาชีพ ผูแนะแนวจะเปนผูใหความชวยเหลือโดย
ใชความรูความเขาใจทั้งสองประการนั้นประกอบกัน
 ดังนั้น การชวยใหผูรับการแนะแนวอาชีพรูจักตนเองจึงเปนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการแนะแนว เปนการชวยใหผูรบัการแนะแนวเขาใจตนเอง ยอมรับสภาพความเปนจรงิ
ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการรับรูและรูจักความสามารถของตัวเราเอง รูวาเราเปนคนอยางไร 
ชอบอะไร ไมชอบอะไร เกงอะไร ไมเกงอะไรมีอารมณเปนอยางไร รูขีดความสามารถและ
ขอจํากัดของตัวเองวามีอะไรที่ทําได และอะไรที่เกินฝน 



16 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

กระบวนการช่วยให้ผู้รับการแนะแนวรู้จักตนเอง

- การสํารวจตัวเอง

- บันทึกการวางแผนอาชีพ
  (Career Planning)

- ทําแบบวัดความถนัดทางอาชีพ

- ทําแบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ)

- ทําแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

- ทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



17บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

1. การสํารวจตัวเอง

 เปนการสํารวจตนเองเพ่ือรับรูสภาพการดํารงชีวิตที่เปนอยูในปจจุบันวาอยูใน
สภาวะใด มีจุดดอย จุดเดนดานใด มีความพรอมหรือไมพรอมอยางไร กําลังเผชิญปญหา

อยูหรือไม เชน มคีวามลําบากกาย ลาํบากใจ หรือความจําเปนดานใดบาง การพิจารณาสภาพปญหา

หรือความตองการของตน มีประโยชนตอการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายในการพัฒนา
ตนตอไป การรับรูสภาวะแหงตนในดานตางๆ จําเปนตองมีความถูกตองชัดเจน ซึ่งอาจทําได
จากการประเมินตนเองดานตางๆ ดังนี้



18 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

รูปรางและลักษณะของรางกาย 
 พิจารณาวามีความสมบูรณเพียงใด อวัยวะทุกสวน สวนสูงและน้ําหนัก มีอาการ
ไมปกตหิรือโรคประจาํตวัอะไรบาง การสาํรวจรางกายบางอยางทาํไดดวยตนเอง ในบางเรือ่งตอง

พึง่พาผูเช่ียวชาญ เชน แพทยตรวจสมดลุของระบบในรางกายและภมูคิุมกนั เปนตน สถานศกึษา

หลายแหง อาชีพหลายอาชีพ มีการกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปราง และลักษณะของ

ทางรางกายไวดวย เชน สถานศึกษาดานทหาร ตํารวจ พลศึกษา จะตองเปนคนที่มีสุขภาพดี
คือ มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง (มีสวนสูงสัมพันธกับนํ้าหนัก) มีลักษณะสมชาย และตอง
ไมพิการทางสายตา เปนตน



19บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

สติปญญาและความสามารถ 
 การสํารวจสตปิญญาหรอืความสามารถอาจดไูดจากระดบัคะแนนหรอืผลการเรยีน
ทีผ่านมา ในสมุดรายงานประจําตวันักเรียนดูวาในแตละวิชาท่ีสอบไปแลวไดระดับคะแนนหรือ
ผลการเรียนเปนอยางไร ถาไดระดับการเรียนหรือผลการเรียนในวิชาน้ันสงู กแ็สดงวาระดับสติ
ปญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง แตถาระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชา
นั้นตํ่า ก็แสดงวาสติปญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชาน้ันตํ่า สวนหน่ึงที่เราควรรูคือ 
รูวาตนเองมีความสามารถดานใดบาง เพราะสิ่งนี้จะชวยทําใหเราเลือกแนวทางเหมาะสมกับ
ตนเองมากท่ีสุดคือ เราควรคํานึงวาเราไมจําเปนตองเกงในดานท่ีเหมือนกับคนอ่ืน เพียงแต
มีความสามารถในดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว แตเชี่ยวชาญในทักษะดานน้ัน ๆ มากก็
เพียงพอแลว 



20 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

อารมณและจิตใจ
 เกีย่วกับสขุภาพจิต พจิารณาวามคีวามอดทนตอปญหาหรือความผิดหวังไดเพยีงใด 

มีความคับของใจหรือเบิกบานใจเมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาในชีวิตและการทํางาน แกปญหา

เชงิสรางสรรคหรอืทาํลาย แมการประเมินสขุภาพจิต เปนหนาทีข่องนักจติวิทยาหรอืจติแพทย 

แตทุกคนอาจสังเกต และทําความเขาใจตัวเองไดในระดับหนึ่ง
 เกีย่วกับอปุนิสยัใจคอ คอืการประพฤตปิฏบิตัทิีก่ระทาํซ้ําๆ ตดิตอกนัมาเปนเวลานาน
มีทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสม เชน ความละเอียดรอบคอบ ความสะเพรา การตรง
ตอเวลา การผัดวันประกันพรุง ความขยันขันแข็ง ความเกียจคราน เปนตน

 เกี่ยวกับการควบคุมตน คือ การมีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตน 
ใหกระทําในส่ิงที่ตองการตามเปาหมายไดหรือไม ทําอะไรตามใจตนเองหรือคลอยตามผูอื่น
ไดงาย จะแสดงถึงระดับความเขมแข็งของจิตใจ ผูที่ควบคุมตนไดจะพัฒนาตนไดเสมอ



21บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

ความชอบหรือความสนใจ 
 ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เราควรนําเอาผลการสํารวจในดานตาง ๆ 
มาประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา เชน มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถดานใด 
ชอบทํากิจกรรมอะไร สิง่เหลานี ้จะชวยใหเราพิจารณาตนเองไดวาเราควรประกอบอาชีพอะไร
ซึ่งหากเลือกอาชีพใดไดตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแลวจะทําใหประกอบอาชีพนั้นอยางมี
ความสุข มีผลงานที่มีประสิทธิภาพนาพอใจ คนแตละคน มีความชอบและความสนใจท่ี
แตกตางกัน ความสนใจน้ีอาจสังเกตไดจากการชอบทํากจิกรรมใดอยูเสมอ ๆ  หรอืบอย ๆ  มากกวา
กิจกรรมอ่ืน



22 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

ความถนัด 
 คนแตละคนมีความถนัดในแตละดานแตกตางกันไป เม่ือเราทําส่ิงใดไดดีก็จะทําให
เรามคีวามสขุ และเกดิความภาคภมูใิจในตวัเอง การรูจกัจดุดอยของตวัเองจะชวยใหเราพฒันา

ไดถูกตอง และเรียนรูที่จะปรับปรุงดานที่ไมถนัด ความถนัดและความสนใจมักเปนส่ิงที่คูกัน

ความถนัดนี้อาจสังเกตไดจากการที่บุคคลทํากิจกรรมใดหรือส่ิงใดแลวทําไดดี คลองแคลว 
ทําแลวประสบความสําเร็จ



23บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

คานิยม 
 การวางแผนอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง สิ่งหน่ึงที่เปนปจจัย
สําคัญก็คือ ตองรูคานิยมในงานท่ีตนยึดไวเปนหลักสําคัญ คานิยมในตนเองมีผลตอการเลือก
แนวทางตาง ๆ  ในชวีติของเราเสมอ การสํารวจคานยิมในงาน จะชวยชีน้าํไปสูอาชพีทีต่รงกับ
ความตองการของเรา มีโอกาสประสบความสําเร็จในหนาที่การงานสูง แตทั้งน้ีเราควรนํา
คุณสมบัติในดานอ่ืน ๆ  มาประกอบกับคานิยมของตนเองดวย เพื่อชวยใหการพิจารณาอาชีพ
ที่เราควรเลือกทําเมื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกดวย



24 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

บุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดานตาง ๆ ทั้งสวนภายนอกและ
ภายใน สวนภายนอกคือสวนท่ีมองเห็นชัด เชน รูปราง หนาตา กิริยามารยาท การแตงกาย 
สวนภายใน คอืสวนทีม่องเหน็ยาก แตอาจทราบไดโดยการอนมุาน สตปิญญา ลกัษณะอารมณ
ประจําตัว ฯลฯ ลกัษณะตาง ๆ ของบุคลิกไมสามารถแยกเปนสวน ๆ ออกจากกันได มีผล
ตอกันประดุจลูกโซ บุคลิกภาพของมนุษยถูกหลอหลอมดวยพันธุกรรม การเรียนรูวิธีปรับตัว
ของบุคคลและสิ่งแวดลอมตองพิจารณาวาอุปนิสัยใจคอของตนเองเปนเชนไร ควรไดรับการ
พัฒนาจนกลายเปนความสามารถและลักษณะเฉพาะตัว ทําใหเราเปนคนมีคุณภาพ ลักษณะ
บางอยางเราอาจนึกไมถึงเพราะเปนจุดเล็ก ๆ แตอาจเปนจุดที่ดีและเดนของเรา การสํารวจ
ตนเองใหถี่ถวนจะทําใหเราเลือกแนวทางชีวิตไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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ทุนทรัพย 
 ดวูาฐานะทางบานเปนอยางไร พอทีจ่ะสงเสยีใหศกึษาตอไดเพยีงใด เพราะการศกึษาตอ
ในระดับสูงขึ้นไปน้ัน บางสาขาวิชาจําเปนตองใชทุนในการศึกษามาก แตบางสาขาวิชา
อาจใชเวลาในการศึกษาระยะสั้น ๆ ใชทุนในการศึกษาไมมาก ทั้งนี้แลวแตสถานศึกษาหรือ
สาขาวิชาที่เลือกเรียน

เปาหมายในอนาคต 
 ควรต้ังเปาหมายในอนาคตวาตองการประกอบอาชีพใด เพือ่จะไดศกึษาตอในสาขา
วิชาที่สอดคลองกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคลองกับบุคลิกภาพของตน





แบบทดสอบ
เพื่อให้รู้จักตนเอง

บทที่ 3



ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทํา (VGNEW e-Services)

ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวน ไดแก
 1. ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career pLanning)
 2. ระบบทดสอบตาง ๆ

การ Login เข้าสู่ระบบ และการลงทะเบียน

 สามารถเขาใชงานผานทางเว็บไซตกองสงเสริมการมีงานทํา www.vgnew.com   
หรือ(www.doe.go.th/vgnew) โดยเลือกแบนเนอร “ระบบบริการดานการสงเสริมการมี
งานทํา”
 1. ผูใชบริการที่เขาใชงานครั้งแรกจะตองทําการลงทะเบียนกอนโดยเลือกที่เมนู           
“ลงทะเบียน” 
 2. ผูใชบริการท่ีเคยลงทะเบียนแลว ใหใสรหัสบัตรประจําตัวประชาชน และ 
Password จากน้ันคลิกเมนู “เขาสูระบบไดเลย

บทที่ 3
แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตัวเอง
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1

2

หน้าจอหลักระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทํา

 ระบบบริการดานการสงเสริมการมีงานทํา ในเบ้ืองตนประกอบดวยระบบที่สําคัญ 
2 สวน ไดแก
 1. ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
 2. แบบทดสอบตาง ๆ ไดแก
   2.1 แบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ
   2.2 แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
   2.3 แบบทดสอบ IQ
   2.4 แบบทดสอบ EQ
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การลงทะเบียนเข้าใช้งานครัง้แรก

  กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน โดยใสเลขประจําตัวประชาชน และใส 
password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “ลงทะเบียน” 

เมื่อเลือกเมนู “ลงทะเบียน” หนาจอจะเปนดังนี้
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จากนั้นกรอกขอมูลรายละเอียดการลงทะเบียนใหครบถวน ดังนี้
 1. รูปภาพ
 2. รหัสบัตรประจําตัวประชาชน *
 3. วันเกิด *
 4. ชื่อ – นามสกุล *
 5. เพศ (ระบบจะเลือกใหโดยอัตโนมัติ โดยดูจากคํานําหนาที่ระบุไว)
 6. Password * (ระบุรหัสผานที่ตองการ โดยเปนตัวอักษร a-z หรือ ตัวเลข 0-9)
 7. Confirm Password * (ระบุรหัสผานอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผาน)
 8. ที่อยูปจจุบันท่ีติดตอได
 9. จังหวัด *

 10. อําเภอ *
 11. ตําบล *
 12. รหัสไปรษณีย
 13. เบอรโทรศัพทมือถือ
 14. เบอรโทรศัพท
 15. Email Address 
 ทั้งนี้ ขอมูลในสวนท่ีมี * จะตองใสขอมูลใหครบถวน สําหรับขอมูลอื่น ๆ อาจจะ
ระบุหรือไมระบุก็ได จากน้ันเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะนําเขาสูหนาจอหลักโดยอัตโนมัติ
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กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว

  การเขาใชงานใหดําเนินการ ดังน้ี ใสรหัสบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผาน 
(Password) ตามที่ไดลงทะเบียนไว จากน้ันเลือกเมนู “เขาสูระบบ”

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

 ในกรณีที่ผูใชบริการมีความประสงคจะเปลี่ยนรหัสผานในการเขาใชงานระบบ
บริการดานการสงเสริมการมีงานทํา สามารถทําไดโดยเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” 
หลังจากเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน” แลว ระบบจะแสดงผลลัพธดังนี้
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โดยผูใชบริการจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยระบุขอมูลดังตอไปนี้

 1. Old Password ระบุรหัสผานเดิม
 2. New Password ระบุรหัสผานใหมที่ตองการ
 3. Confirm Password ระบุรหัสผานใหมที่ตองการอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
 จากน้ัน เลือกเมนู “บันทึก”

การออกจากระบบ

 ผูใชบริการสามารถออกจากระบบไดโดยเลือกเมนู “ออกจากระบบ”
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การเข้าระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)

 กอนเขาสูระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ มารูจัก Career Planning กันกอน       
Career Planning เปนเอกสารสําหรับใชบันทึกขอมูลเพ่ือการวางแผนอาชีพสวนบุคคล โดย
การบันทกึเปาหมายการประกอบอาชีพและเปาหมายการศึกษาพรอมทัง้ขอมลูสวนตัว ขอมลู
การศึกษา ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เปนจุดเดน 
จุดดอยของตนเอง และนํามาประเมินรวมกับความรู ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
เพ่ือใชเปนขอมูลในการคนหาและพัฒนาตนเอง ใหสามารถประกอบอาชีพไดตามเปาหมาย
ทีว่างแผนไวไดชดัเจนย่ิงข้ึน อกีทัง้ยงัสามารถใชเปนเคร่ืองมือหรือขอมลูสาํหรบัผูใหการแนะแนว
หรือผูปกครอง โดยใชเปนขอมูลสําหรับการแนะแนว ใหคําปรึกษา หรือสนับสนุนใหนักเรียน 
นักศึกษา สามารถเลือกศึกษาตอ เลือกประกอบอาชีพไดตรงตามความรู ความชอบ 
ความถนัด/ทักษะ และเปนไปตามเปาหมายการศึกษา/เปาหมายการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน นักศึกษา หรือผูจัดทํา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  ประโยชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผูจัดทํา
 1. ใชสําหรับวางแผนการประกอบอาชีพ และวางแผนการศึกษา
     2. ชวยใหนักเรียน นักศึกษา สามารถคนหาตนเองและพัฒนาตนเองใหสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
  3. อาจใชเปนเอกสารประกอบการสอบสมัภาษณเขาศกึษา สมัภาษณขอรบัทนุเรยีน 

หรือสัมภาษณเขาทํางาน รวมท้ังเปนเอกสารอางอิงในการเขียนใบสมัครใหสมบูรณ

  ประโยชนสําหรับผูปกครอง/ผูใหบริการแนะแนว

   1. ไดทราบขอมูลสวนตัวของนักเรียนท่ีจําเปน เชน เปาหมายการศึกษา เปาหมาย
การประกอบอาชีพ ความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัด/ทักษะ 
เพ่ือใชประกอบการแนะนาํ สนับสนนุ ใหนกัเรยีนสามารถเลอืกศึกษาตอ หรอืเลอืกประกอบอาชพี

ไดตรงตามความรูความสามารถ และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
  2. สนบัสนนุ สงเสรมินกัเรยีน นกัศกึษา ใหสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถประกอบ

อาชีพไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
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1

2 3 4 5 6 7 8

9

การเขาระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ ประกอบดวยองคประกอบหลัก 9 สวนดวยกัน ไดแก
 1. คํานํา 
 2. ประวัติสวนตัว
 3. ขอมูลการศึกษา
 4. เปาหมายการศึกษา / เปาหมายอาชีพ
 5. ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล
 6. ประสบการณการฝกงาน / การทํางาน
 7. ประวัติการทําแบบทดสอบ
 8. การนัดหมาย
 9. My Resume
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1. คํานํา
 ผู ใชบริการระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) สามารถดู
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบบันทึกการวางแผนอาชีพวาคืออะไร และทําไปแลวจะกอใหเกิด
ประโยชนอยางไร โดยเลือกท่ีเมนู “บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
เลือกเมนู “บันทึกการวางแผนอาชีพ...” ผลลัพธที่เกิดขึ้น

ถาตองการเขาสูหนาหลักใหคลิกท่ีลูกศรยอนกลับดานบน
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เมื่อแกไขเสร็จแลว เลือกเมนู
"บันทึก"

2. ประวัติสวนตัว
 เมือ่เลือกเมนู “ประวัตสิวนตัว” ระบบจะแสดงขอมลูรายละเอียดสวนบุคคลตาง ๆ  
ตามทีไ่ดลงทะเบยีนไว โดยผูใชบรกิารสามารถเปลีย่นแปลงหรอืแกไขขอมูลประวตัสิวนตวัได 
โดยเลือกหรือกรอกรายละเอียดตามหัวขอตาง ๆ  ทัง้นี ้เมือ่ดาํเนินการแกไขปรับปรงุเสร็จสิน้แลว
 ใหเลือกเมนู “บันทึก” ระบบก็จะทําการแกไขรายละเอียดประวัติสวนตัวตามที่ไดปรับแกไข
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3. ขอมูลการศึกษา

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทกึขอมูลการศึกษาไดโดยเลือกเมนู “ขอมูลการศึกษา” 
จากนั้นกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1. ระดับ * (เลือกระดับการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้...)
  (1)  ป.1 – ป.6
  (2)  ม.1 – ม. 3
  (3)  ม.4 – ม.6
  (4)  ปวช.1 – ปวช.3
  (5)  ปวส.1 – ปวส.2
  (6)  ปริญญาตรี
  (7)  ปรญิญาโท
  (8)  ปริญญาเอก
 2. ชื่อโรงเรียน / สถาบันการศึกษา *  (ระบุชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา ในระดับตามท่ีเลือกไว)

 3. จังหวัด *  (ระบุจังหวัดซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามท่ีไดเลือกไวตั้งอยู) 
 4. สาขา / วิชาเอก  (ระบุสาขาวิชาหรือวิชาเอกท่ีศึกษา) 
 5. ปการศึกษา  (ระบุปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับตามที่เลือกไว)

 6. เกรดเฉล่ีย  (ระบุเกรดเฉล่ียที่สําเร็จการศึกษา)
 7. ไฟลเอกสาร  (เลอืกไฟลเอกสารแนบเพือ่เปนหลกัฐานยนืยนัการสาํเรจ็การศกึษา

ในระดับที่ไดเลือกไว) 
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 ทัง้นี ้ขอมลูในสวนทีม่ ี* จะตองใสขอมลูใหครบถวน สาํหรบัขอมูลอืน่ ๆ  อาจจะระบุ
หรือไมระบุก็ได จากน้ันเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะมีขอความอัตโนมัติแจงวาบันทึกขอมูล
เรียบรอย จากนั้นเลือก “OK” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลการศึกษาตามที่ไดระบุไว

 
 ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลการศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถดําเนินการไดโดยระบุ
รายละเอียดใหครบถวน พรอมบันทึกขอมลูตามท่ีกลาวไปแลวขางตน นอกจากน้ี หากตองการ
แกไขหรือลบขอมูลท่ีระบุไว สามารถเลือกท่ีคอลัมนการจัดการซ่ึงจะประกอบดวย 2 เมนู
ที่สําคัญ ไดแก
 1.   สําหรับแกไขรายละเอียดตามที่ไดระบุไว  โดยเมื่อแกไขขอมูลเรียบรอย
แลว เลือกเมนู “บันทึก”

 2. สําหรับลบขอมูลการศึกษาท่ีไมตองการ 

ขอมูลการศึกษาที่ไดบันทึกไว
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4. เปาหมายการศึกษา / เปาหมายอาชีพ

 ผูใชบรกิารสามารถเขาไปบนัทกึเปาหมายการศกึษา / เปาหมายอาชพี ได โดยเลอืก
เมนู “เปาหมายการศึกษา / เปาหมายอาชีพ” โดยประกอบดวย 4 สวนหลัก ๆ ไดแก
 1.  เปาหมายการศึกษา
 2.  เปาหมายอาชีพ
 3.  ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

 4.  ความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ

1
2 3 4
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เปาหมายการศึกษาสูงสุด

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกเปาหมายการศึกษาสูงสุดได โดยเลือกแท็บเมนู 
“เปาหมายการศึกษาสูงสุด” จากน้ันกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1.  เปาหมายการศึกษาสูงสุด * (เลือกเปาหมายระดับการศึกษาที่ตนเองตั้งเปาไว 
จากตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี...
  (1)  มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
  (2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  (3)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  (4)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  (5)  อนุปริญญา
  (6)  ปริญญาตรี

  (7)  ปริญญาโท

  (8)  ปริญญาเอก
  (9)  อื่น ๆ ระบุ...
 2.  สาขา  (ระบุสาขาวิชาที่ตั้งเปาหมายไว)
 3.  หมายเหตุ  (ระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อสถานศึกษา ประเภท

การศึกษา สถานที่ศึกษาตอ หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
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 ทั้งนี้ ขอมูลในสวนท่ีมี * (เปาหมายการศึกษาสูงสุด) จะตองใสขอมูลใหครบถวน 
สาํหรบัขอมูลอ่ืน ๆ  อาจจะระบุหรอืไมระบุกไ็ด จากนัน้เลอืกเมน ู“บนัทึก” ระบบจะมีขอความ
อัตโนมัติแจงวาบันทึกขอมูลเรียบรอย จากน้ันเลือก “OK” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูล
เปาหมายการศึกษาสูงสุดตามที่ไดระบุไว

 ทัง้นี ้เมือ่ตองการบนัทกึขอมลูเปาหมายการศกึษาสงูสุดเพิม่เตมิ กส็ามารถดาํเนนิการ
ไดโดยระบุรายละเอียดใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูลตามที่กลาวไปแลวขางตน นอกจากนี้
หากตองการแกไขหรือลบขอมลูท่ีระบุไว สามารถเลือกทีค่อลัมนการจัดการซ่ึงจะประกอบดวย
2 เมนูที่สําคัญ ไดแก
 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว

เลือกเมนู “บันทึก”

 2. สําหรับลบขอมูลเปาหมายการศึกษาสูงสุดที่ไมตองการ 

ขอมูลเปาหมายการศึกษาสูงสุดที่ไดบันทึกไว
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เปาหมายอาชีพ

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกเปาหมายอาชีพได โดยเลือกแท็บเมนู “เปาหมาย
อาชีพ” จากนัน้ระบุอาชีพท่ีใฝฝนหรอืตองการทําในอนาคต จากนัน้เลอืกเมน ู“บนัทึก” ระบบ
จะมีขอความอัตโนมัติแจงวาบันทึกขอมูลเรียบรอย จากนั้นเลือก “OK” ระบบจะแสดงผล
ลัพทของขอมูลเปาหมายอาชีพตามที่ไดระบุไว

 
 ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลเปาหมายอาชีพเพิ่มเติม ก็สามารถดําเนินการไดโดย

ระบุอาชีพที่ใฝฝนหรือตองการทํา พรอมบันทึกขอมูลตามท่ีกลาวไปแลวขางตน นอกจากน้ี 
หากตองการแกไขหรอืลบขอมูลทีร่ะบไุว สามารถเลือกทีค่อลมันการจดัการซึง่จะประกอบดวย
 2 เมนูที่สําคัญ ไดแก

ขอมูลเปาหมายอาชีพที่ไดบันทึกไว
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 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว
เลือกเมนู “บันทึก”
 2. สําหรับลบขอมูลเปาหมายอาชีพที่ไมตองการ

ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกความสามารถในการใชภาษาตางประเทศได โดย
เลือกแท็บเมนู “ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ” จากนั้นระบุรายละเอียดตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1.  ภาษา *   (ระบุภาษา โดยเลือกอยางใดอยางหนึ่งจากตัวเลือกภาษา)
 2.  ฟง *  (ระบทุกัษะดานการฟง โดยเลือกอยางใดอยางหนึง่จากตวัเลอืก

   ดีมาก ดี หรือพอใช)
 3.  พูด *  (ระบทุกัษะดานการพดู โดยเลือกอยางใดอยางหน่ึงจากตวัเลอืก
   ดีมาก ดี หรือพอใช)

 4.  อาน * (ระบุทักษะดานการอาน โดยเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

   จากตัวเลือกดีมาก ดี หรือพอใช)

 5.  เขียน * (ระบุทักษะดานการเขียน โดยเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

   จากตัวเลือกดีมาก ดี หรือพอใช)
 จากนัน้เลอืกเมนู “บนัทึก” ระบบจะมีขอความอตัโนมตัแิจงวาบันทกึขอมลูเรยีบรอย 
จากนั้นเลือก “OK” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลการศึกษาตามที่ไดระบุไว



45บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

ขอมูลความสามารถในการใชภาษาตางประเทศที่ไดบันทึกไว

 ทั้งนี้ เม่ือตองการบันทึกขอมูลความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม 
กส็ามารถดาํเนนิการได โดยระบรุายละเอยีดใหครบถวน พรอมบนัทกึขอมลูตามทีก่ลาวไปแลว
ขางตน นอกจากน้ี หากตองการแกไขหรือลบขอมลูทีร่ะบุไว สามารถเลือกท่ีคอลัมนการจัดการ
ซึ่งจะประกอบดวย 2 เมนูที่สําคัญ ไดแก
 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว
เลือกเมนู “บันทึก”
 2. สําหรับลบขอมูลความสามารถในการใชภาษาตางประเทศท่ีไมตองการ 

ความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ
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 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ ได โดยเลือกแท็บ
เมนู “ความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ” จากน้ันระบุความสามารถพิเศษ เชน ความสามารถ
ดานกีฬา ดนตรี หรือความสามารถอื่น ๆ
 จากนัน้เลอืกเมน ู“บนัทึก” ระบบจะมีขอความอตัโนมตัแิจงวาบันทกึขอมลูเรยีบรอย 
จากนั้นเลือก “OK” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลเปาหมายอาชีพตามที่ไดระบุไว

 
 ทั้งนี้ เม่ือตองการบันทึกขอมูลความสามารถพิเศษดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ก็สามารถ
ดําเนินการไดโดยระบุความสามารถพิเศษ เชน ความสามารถดานกีฬา ดนตรี หรือ
ความสามารถอ่ืน ๆ  พรอมบนัทกึขอมูลตามท่ีกลาวไปแลวขางตน นอกจากนี ้หากตองการแกไข
หรือลบขอมูลที่ระบุไว สามารถเลือกท่ีคอลัมนการจัดการซึ่งจะประกอบดวย 2 เมนูที่สําคัญ 

ไดแก

 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรยีบรอยแลว
เลือกเมนู “บันทึก”
 2. สําหรับลบขอมูลความสามารถพิเศษดานอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ 

ขอมูลความสามารถพิเศษดานอื่นๆ
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5. ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกประกาศเกียรติคุณ / รางวัล ได โดยเลือกเมนู 
“ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล” จากน้ันกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1. ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล / กิจกรรม / ทุนการศึกษา * 
 (ระบุประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม หรือทุนการศึกษา ที่ไดรับ)
 2. วัน / เดือน / ป (ระบุวัน เดือน ป ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม 
หรือทุนการศึกษา)
 3. ออกโดย (ระบุหนวยงานที่มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม หรือ 
ทุนการศึกษาให)
 4. ไฟลเอกสาร (เลือกไฟลเอกสารแนบเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันการไดรับประกาศ

เกียรตคิุณ รางวัล กิจกรรม หรือทุนการศึกษาตามที่ไดระบุไว)  
 ทั้งนี้ ขอมูลในสวนท่ีมี * (ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล / กิจกรรม / ทุนการศึกษา) 

จะตองใสขอมูลใหครบถวน สําหรับขอมูลอื่น ๆ  อาจจะระบุหรือไมระบุก็ได จากนั้นเลือกเมนู 

“บนัทกึ” ระบบจะมีขอความอัตโนมัตแิจงวาบันทกึขอมลูเรียบรอย จากน้ันเลือก “OK” ระบบ

จะแสดงผลลัพทของขอมูลเปาหมายการศึกษาสูงสุดตามท่ีไดระบุไว
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ขอมูลประกาศเกียร/รางวัล ที่ไดบันทึกไว

 ทัง้นี ้เมือ่ตองการบันทกึขอมลูประกาศเกียรตคิณุ / รางวลั / กจิกรรม / ทนุการศกึษา
เพิ่มเติม ก็สามารถดําเนินการไดโดยระบุรายละเอียดใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูล
ตามทีก่ลาวไปแลวขางตน นอกจากน้ีหากตองการแกไขหรอืลบขอมลูทีร่ะบุไว สามารถเลือกที่
คอลัมนการจัดการซึ่งจะประกอบดวย 2 เมนูที่สําคัญ ไดแก
 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว
เลือกเมนู “บันทึก”
 2. สําหรับลบขอมูลความสามารถพิเศษดานอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ

6. ประสบการณการฝกงาน / การทํางาน
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 ผูใชบรกิารสามารถเขาไปบนัทึกประสบการณการฝกงาน / การทาํงาน ได โดยเลอืก
เมนู “ประสบการณการฝกงาน / การทํางาน” จากนั้นกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก
 1.  ตําแหนง *  (ระบุตําแหนงงานที่เคยฝกงาน / ทํางาน)
 2.  สถานที่ * (ระบุสถานที่ที่ฝกงาน / ทํางาน)
 3.  ชวงเวลา (ระบุชวงเวลาท่ีฝกงาน / ทํางาน)
 4.  ผูรับรอง (ระบผุูรับรองวาเคยฝกงาน / ทํางาน ณ สถานที่นั้น ๆ)
 5.  เบอรโทร (ระบุหมายเลขโทรศัพทของผูรับรองการฝกงาน / ทํางาน)
 6.  ไฟลเอกสาร (เลือกไฟลเอกสารแนบเพื่อเปนหลักฐานยืนยันการฝกงาน / 
การทํางาน ตามท่ีไดระบุไว)
 ทั้งนี้ ขอมูลในสวนท่ีมี * จะตองระบุขอมูลใหครบถวน สําหรับขอมูลอื่น ๆ อาจจะ
ระบุหรือไมระบุก็ได จากนั้นเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะมีขอความอัตโนมัติแจงวาบันทึก
ขอมูลเรียบรอย จากน้ันเลือก “OK” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลประสบการณ
การฝกงาน / การทํางาน ตามที่ไดระบุไว

 

 ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลประสบการณการฝกงาน / การทํางาน เพ่ิมเติม 

กส็ามารถดําเนนิการไดโดยระบุรายละเอียดใหครบถวน พรอมบนัทกึขอมูลตามท่ีกลาวไปแลว
ขางตน นอกจากน้ี หากตองการแกไขหรือลบขอมลูทีร่ะบุไว สามารถเลือกท่ีคอลัมนการจัดการ
ซึ่งจะประกอบดวย 2 เมนูที่สําคัญ ไดแก

 1.   สาํหรบัแกไขรายละเอยีดตามทีไ่ดระบไุว  โดยเมือ่แกไขขอมลูเรียบรอยแลว
เลือกเมนู “บันทึก”

 2. สําหรับลบขอมูลความสามารถพิเศษดานอ่ืน ๆ ที่ไมตองการ

ขอมูลประสบการณการฝกงาน / การทํางาน ที่ได
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7. ประวัติการทําแบบทดสอบ
 ผูใชบรกิารสามารถเขาไปตรวจสอบประวัตกิารทําแบบทดสอบตาง ๆ  ได โดยเลือก
เมนู “ประวัติ การทําแบบทดสอบ” จากน้ันเลือกแบบทดสอบที่ตองการตรวจสอบประวัติ

 ทั้งนี้ เมื่อเลือกแบบทดสอบท่ีตองการตรวจสอบประวัติแลว ระบบจะแสดงผล
ประวัติการทําแบบทดสอบน้ัน ๆ

เลือกแบบทดสอบท่ีตองการตรวจสอบประวัติ โดยในเบื้องตนจะมีเพียงแบบทดสอบ
เพียงแบบเดียว คือ แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอหรือการเลือกอาชีพ

ประวัติการทําแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ
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8. การนัดหมาย
 ผูใชบริการสามารถเขาไปตรวจสอบการนัดหมายจากเจาหนาท่ีได โดยเลือกเมนู 
“การนัดหมาย”

ทั้งนี้ จะประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
 1. ครั้งที่   (แสดงครั้งที่ของการนัดหมาย)
 2. รายละเอียด  (แสดงรายละเอียดหัวขอ / เรื่อง ที่นัดหมาย)
 3. วันนัดหมาย  (แสดงรายละเอียดของวันที่นัดหมาย)
 4. เจาหนาที่ / หนวยงาน (แสดงรายละเอียดเจาหนาทีผู่นัดหมาย พรอมหนวยงาน)
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9. My Resume
 เปนการประมวลผลขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  ของผูใชบริการ ไดแก ประวัติสวนตัว
 ขอมูลการศึกษา เปาหมายการศึกษา / เปาหมายอาชีพ ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล 
ประสบการณการฝกงาน / การทํางาน ประวัติการทําแบบทดสอบ เปนตน  ทั้งนี้ ผูใชบริการ
สามารถพิมพรายละเอียดตาง ๆ  สาํหรบันาํไปใชประกอบในการสมัครเขาศึกษาตอ การสมัคร
เพ่ือขอรับทุนการศึกษา หรือการสมัครงาน เปนตน
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3. ทําแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพ

    แบบประเมินบุคลิกภาพสําหรับการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพชุดนี้ 
จัดทําโดยผูทรงคุณวุฒิดานการแนะแนว ประกอบดวย ประธานสาขาจิตวิทยาและประธาน
หลักสูตรจิตวิทยาการประกอบธุรกิจนานาชาติ คณะศิลปะศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยสและ
คณะ โดยใชแนวอางอิงจาก 2 สวน ที่สําคัญ ๆ ดังนี้    
 1. Basic Assumption หรือ วัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สามารถชวย
สรางแบบแผนปฏบิตัขิองคนใหเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไว โดยไดจากการศกึษาในเรือ่ง
ของคานิยม ความเชื่อ ฐานคติ (attitude) การรับรู และแบบแผนของพฤติกรรม เปนตน
 2.อาศัยพ้ืนฐานทฤษฏีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด (Holland’s Theory of 
Vocational Choice) ประกอบดวยบุคลิกภาพ ๖ กลุม (Holland’s Six Vocational 

Personality Types) แตใชหลักการ Radical Thinking ในการสรางเครื่องมือซ่ึงใช
องคประกอบที่สําคัญ 2 ดาน คือ ความสนใจ (Interests) และกิจกรรม (Activities) เปนตัว

ขับเคลื่อนใหเกิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด 6 กลุมบุคลิกภาพ ไดแก กลุม R คือ 
บคุคลชอบเก่ียวของกับสิง่ทีเ่ปนรปูธรรม (Realistic Type)  กลุม I คอื บคุคลท่ีชอบใชความคิด
แกปญหา (Investigative Type) กลุม C คือ บุคคลท่ีชอบทําตามระเบียบแบบแผน 

(Conventional Type) กลุม S คือ บุคคลที่ชอบสังคมกับบุคคลอ่ืน (Social Type) กลุม E 

คือ บุคคลที่มีความทะเยอทะยาน  ชอบอํานาจ (Enterprising Type) และกลุม A คือ บุคคล
ที่ชอบศิลปะ ความงาม (Artistic Type)
 แบบประเมินบุคลิกภาพสําหรับการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพจําแนก
บุคลิกภาพของบุคคลออกเปน 10 องคประกอบดวยกัน ไดแก นิยมความจริง (Realistic) 
ชอบคนหา (Investigative) ใฝศิลปะ (Artistic) ชอบสังคม (Social) แคลวคลองวองไว 



54 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

(Enterprising) อนรุกัษนยิม (Conventional) ใฝประกอบการ (Entrepreneurship) ตระหนกั
ขามวัฒนธรรม (Culture Awareness) ชอบปรับตัว (Adaptability) และทํางานเปนทีม 
(Teamwork) ซึ่งเปนองคประกอบที่ครอบคลุมเชิงการทํางานและความสนใจในอาชีพของ
บุคคล โดยแตละองคประกอบมีขอคําถามจํานวน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 30 ขอ ใชระยะเวลาทํา
แบบประเมินประมาณ 5 – 10 นาที 
 การหาคุณภาพเครื่องมือแบบประเมินบุคลิกภาพสําหรับการศึกษาตอและเลือก
ประกอบอาชีพ  คณะผูจัดทําไดหาคุณภาพเครื่องมือโดย
 1. ผานผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการนักบริหารทรัพยากร
มนุษยจํานวน 15 ทาน ตรวจสอบความตรง (Validity) หรือคาอัตราสวนของความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity Ratio) โดยคาตํ่าสุดตองมากกวาหรือเทากับ .49 (> 12 คน)  
หรือคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) หรือ IOC เพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรางตามทฤษฎี (Construct Validity) โดยมีคา IOC ไมตํ่ากวา 0.8 (ตองผานเกณฑ
ขั้นตํ่า 12 คน จาก 15 คน)
 2. ทวนสอบความตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) จากผูศึกษาตอในศาสตร
วิชาชีพตามทฤษฎีในแตละกลุมและตัวอยางจริงจากกลุมอาชีพตาง ๆ
 3. หาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยการวัดความคงที่ภายใน (Internal 
Consistency) และดวยวิธีหาคา Coefficient Alpha Coefficient โดยมีคาไมตํ่ากวา 0.8 
และบุคลิกภาพรายกลุมยอย (Subscales) ในแตละกลุมไมตํ่ากวา 0.63
 4. ทวนสอบความเท่ียงแบบคูขนาน (Parallel Reliability) กับแบบวัดความสนใจ
ของ Holland’s Theory โดยใชกลุมตัวอยาง 35 คน

 5. ในการสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือฉบับนี้ดําเนินการโดยอาจารยและ
นักศึกษาจิตวิทยาผูผานการเรียนรายวิชาการทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งมีความ
รูและประสบการณตรงจากการพัฒนาแบบสอบวัดความซ่ือสัตยและแบบวัดอื่น ๆ  ไมตํ่ากวา 

3 ครั้ง ในสภาพจริงภาคสนาม

 6. กลุมตวัอยางทีใ่ชทดลองเคร่ืองมือ (Try Out) มคีณุลกัษณะเปนตัวแทนวยัทีก่าํลัง
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บัณฑิต ตลอดจนบุคคลท่ัวไปที่โดยมากแลวมีอายุ

ระหวาง 20 – 40 ป
 7. การแปลผลมีความยืดหยุน ละเอียดและงายตอการวิเคราะหผลของบุคลากร 
ใหมมุมอง /ทางเลอืกในการแนะแนวทางการศกึษาตอและการประกอบอาชพีแกกลุมเปาหมาย
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ไดเปนอยางดี มีความตรงเชิงสภาพ (Concurrent) เพราะเก็บขอมูลจากสภาพจริงจากผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัด และจากกลุมท่ีมีอาชีพอยูแลวมาเปรียบเทียบกับผลคะแนน
 แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ เปนแบบวัดที่จัดทําข้ึน
เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา หรือผูที่สนใจท่ัวไปไดทดสอบวัดบุคลิกภาพของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูที่ทําแบบทดสอบไดรูถึงบุคลิกภาพ ความสนใจ และอาชีพที่สอดคลอง
กับบุคลิกภาพในแตละบุคลิกภาพ เพื่อใหเกิดแนวคิดในการเลือกอาชีพหรือเลือกศึกษาตอ
ทีต่รงบคุลกิภาพ ความสนใจ และความถนดัของตนเอง ซึง่ครแูนะแนวตองใหนกัเรยีนในระดับ
ชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ลงทะเบียนเพ่ือเขาไปทําแบบวัดดงักลาว 
 การทําแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ ผานทางเว็บไซต
ของกองสงเสริมการมีงานทํา กรมการจัดหางาน มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้
 1. เขาเว็บไซต  www.vgnew.com  เลือกที่แบนเนอร “ระบบบริการดานการ
สงเสริมการมงีานทํา”
  2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน ขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่กลาว
ขางตน
 3. กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดําเนินการ ใสรหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน และรหสัผาน (Password) ตามทีไ่ดลงทะเบยีนไว จากนัน้เลือกเมน ู“เขาสูระบบ”
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วัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ โดยเลือกเมนู “แบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือ
การศึกษาตอและการเลือกอาชีพ”

เมือ่เลอืกเมน ู“แบบวดับคุลกิภาพเพือ่การศกึษาตอและการเลอืกอาชพี” จะปรากฏหนอจอหลกั
ของระบบ วัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ” โดยเปนรายละเอียด

เก่ียวกับแบบวัดบุคลกิภาพ เพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพวาคืออะไร มหีลักเกณฑการ

ประเมินผลเชนใด และสามารถนําผลไปใชประโยชนอะไรบาง
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โดยเมือ่ผูใชบรกิารไดอานรายละเอยีดเรยีบรอยแลวใหเลือกเมน ู“ตอไป” เพือ่เขาทาํแบบวดั
บุคลิกภาพ เพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ

เร่ิมตนทําแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ
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 กอนเร่ิมทาํแบบวัดบุคลกิภาพเพ่ือการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ ผูใชบรกิารจะตอง
กรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน ดังนี้
 1.  หนวยงานที่เขาทําการทดสอบ ใหเลือก “จังหวัด หรือ สํานักจัดหางานงานเขต
พื้นที่ ที่ทําการทดสอบ” 
 2.  โครงการ / กิจกรรม ที่เขารวมทดสอบ ใหเลือก “ตามมติ ครม.”
 3.  โครงการ / กิจกรรมยอย ใหใสชื่อโรงเรียน
 4.  สถานะของผูทดสอบ ใหเลือก นักเรียน/นักศึกษา
 5.  ระดับการศึกษาของผูทดสอบ เลือกระดับการศึกษาปจจุบัน
 6.  สาขาการศึกษาของผูทดสอบ ใหเลือกสาขาการศึกษาของผูทดสอบ โดยเลือก
จากสาขาการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระบบจะแสดงตามระดับการศึกษาใหโดยอัตโนมัติ

 ทัง้นี ้เม่ือกรอกรายละเอยีดตาง ๆ  ครบถวนแลว ใหเลือกเมน ู“เริม่ทาํแบบทดสอบ”

การทําแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศกึษาตอและการเลือกอาชีพ

 ผูใชบริการสามารถเลือกคําตอบท่ีตองการโดยคลิกเลือกท่ีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง 

ไดแก ไมจรงิเลย ไมจรงิ ไมแนใจ จรงิ หรอื จรงิมากท่ีสดุ โดยพจิารณาจากขอคําถามในแตละขอ
ทั้งนี้ ขอคําถามและคําตอบ มีจํานวนท้ังหมด 30 ขอคําถาม 
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 ตัวอยางขอคําถามและตัวเลือกสําหรับขอคี่

 

 

 จากตัวอยางขางตน สงัเกตไดวาขอคาํถามในขอถดั ๆ  ไป จะพบเมนูเพิม่เติมอกีหน่ึง
เมนู คือ เมนู “Back” ใชในกรณีที่ผูทําแบบทดสอบกดเลือกคําตอบผิดพลาดหรือไมตรงกับ
คําตอบที่ตองการ ผูทดสอบสามารถที่จะยอนกลับไปแกไขคําตอบในขอคําถามกอนหนาได 
(สามารถยอนกลับไดเพียงขอเดียวเทานั้น) นอกจากนี้ หากระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาหรือ
ผูทดสอบออกจากการทดสอบโดยยังทําการทดสอบไมแลวเสร็จ เมื่อเขาทําแบบทดสอบ
ในคร้ังถดัไป ระบบจะแสดงรายการแบบทดสอบท่ีทาํคางอยู โดยผูทดสอบสามารถเลือกไดวาจะทํา
ตอจากของเดิมหรือจะเริ่มทําแบบทดสอบใหมทั้งหมด

ทําแบบทดสอบตอจากที่ทําคางไว

เริ่มทําแบบทดสอบใหมทั้งหมด
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1 2

3

4

5

6

สรุปผลการทําแบบทดสอบ
 เมือ่ทําแบบทดสอบครบท้ัง 30 ขอ แลว  ระบบจะทําการประมวลผลและแสดงราย
ละเอียดผลการทําแบบทดสอบ ดังนี้
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สรุปผลการทําแบบทดสอบ รายละเอียดจะประกอบดวยสวนประกอบหลัก 6 สวน ไดแก
 (1) รายละเอียดการทําแบบทดสอบ
 แสดงรายละเอียดวันท่ีทําแบบทดสอบ  ผูทําแบบทดสอบ  โครงการ/กิจกรรม ที่
ทําแบบทดสอบ และกิจกรรมยอยที่ทําแบบทดสอบ
 (2) คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
แสดงรายละเอียดคะแนนการทําแบบทดสอบในแตละดาน
 (3) บุคลิกภาพที่โดดเดน พรอมรายละเอียด
แสดงรายละเอียดบุคลิกภาพที่โดดเดน พรอมรายละเอียดของบุคลิกภาพน้ัน ๆ
 (4) กราฟแสดงคะแนน
แสดงกราฟคะแนนผลการทดสอบ โดยแสดงเปนลักษณะกราฟเสน
 (5) อาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
แสดงรายช่ืออาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ โดยผูทดสอบสามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียด
แตละอาชีพไดสาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 (6) แสดงรายละเอียดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับบคุลิกภาพสําหรับนาํไปเปนแนวทาง
ในการเลือกศกึษาตอ ทัง้นี ้ผูทดสอบสามารถพิมพสรุปผลการทดสอบไดโดยเลือกเมนู “พมิพ
รายงาน” นอกจากนี้ผูทดสอบยังสามารถตรวจสอบประวัติการทําแบบทดสอบยอนหลังได 
โดยเขาที่ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และเลือกเมนู “ประวัติการทํา
แบบทดสอบ”
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วิธีการวิเคราะห์

  ใหพิจารณาจากผลการวัดบุคลิกภาพท่ีมีคะแนนสูง และดูเขาบุคลิกภาพเดน
อนันาํไปสูการเลือกอาชีพ กลุมคณะ ประเภทสาขาท่ีจะเขาศกึษาตอ ทัง้ในสวนของภาคอุดมศึกษา
 สายอาชีพ และการฝกอาชีพระยะสั้น โดยใชจุดเชื่อมโยงการวิเคราะหคือ เสนกราฟที่แสดง 
ดังนี้
 1. ถาเสนกราฟอยูเลยขอบบน แสดงถึงมีความชัดเจนของบุคลิกภาพในเรื่องของ
ความสนใจในกลุมอาชีพในบุคลิกภาพนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขสนุก

กับงานและมีการขับเคลื่อนทางความคิด การตัดสินใจไดอยางเฉลียวฉลาด ฉับไว ทําใหงาน
ที่ออกมามีคุณภาพ และทํางานหรือประกอบอาชีพในกลุมนั้นๆ ไดอยางยั่งยืน เปนตน
 2. เสนกราฟอยูระหวางกลาง แสดงถึงมีบุคลิกภาพในเร่ืองของการขับเคลื่อน

ความสนใจในดานกลุมประเภทอาชีพนั้นๆ อยูในระดับปานกลาง ควรมีการไดรับบริการ

ตามกระบวนการแนะแนว/บริการปรึกษาเพ่ิมเติม จะทําใหเกิดความชัดเจนในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอหรือเลือกประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้นและแมนตรงกับตัวเด็กมากขึ้น
 3. เสนกราฟอยูใตขอบลาง แสดงถงึบคุลกิภาพหรอืความสนใจในกลุมประเภทอาชพี

นัน้ๆ ผูรบับริการอาจขาดทักษะหรือไมชอบ ไมสนใจประกอบอาชีพประเภทกลุมอาชีพดานนี้
ที่ไมดีเทาที่ควร ในกลุมประเภทอาชีพดังกลาว หากสนใจในกลุมประเภทน้ีอาจจะตองใช
ความพยายามในการฝกทีต่องใชเวลามาก และผลสุดทายอาจจะไดประสิทธิภาพนอยมาก ทาํให
ผลการทาํงานหรอืประกอบอาชพีกลุมหรอืประเภทงานดานน้ีไมด/ีไมสาํเร็จเทาทีค่วร เปนตน
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ลักษณะบุคลิกภาพ 

 การสรางแบบสอบวัดบุคลกิภาพเพ่ือการตัดสนิใจในการเลือกศกึษาตอและประกอบ
อาชีพ 
 อาศัยพื้นฐานทฤษฎีการเลือกอาชีพของ ฮอลแลนด (Holland’s Theory of 
Vocational Choice) ประกอบดวยบุคลิกภาพ 6 กลุม (Holland’s Six Vocational 
Personality Types) แตใชหลักการ Radical Thinking ในการสรางเคร่ืองมือ ไดแก
 1. กลุม R คือ บุคคลนิยมความจริง ชอบเกี่ยวของกับส่ิงที่เปนรูปธรรม (Realistic 
Type)

 2. กลุม I คือ บุคคลชอบคนหา ชอบใชความคิดแกปญหา (Investigative Type)

 3. กลุม A คือ บุคคลใฝศิลปะ ชอบความสุนทรีและความงาม  (Artistic Type)

 4. กลุม S คือ บุคคลชอบสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน (Social Type)
 5. กลุม E คือ บุคคลที่มีความคลองแคลววองไว ทะเยอทะยาน (Enterprising 
Type)
 6. กลุม C คือ บุคคลอนุรักษนิยม ชอบทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional 

Type)
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วัตถุประสงคในการสรางแบบสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและอาชีพ
 1. เพ่ือสรางบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและอาชีพที่สามารถใชสอบวัดบุคลิกภาพ
ไดรวดเร็ว และสะดวกในการประเมนิบคุลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอและอาชพีของกลุมเปาหมาย
อายุตั้งแต 15-60 ป
 2. เพ่ือใหเจาหนาทีข่องกองสงเสริมการมีงานทํา  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมภิาคท่ัวประเทศ สามารถนําแบบสอบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาตอ
และอาชพีไปทดสอบ วดั และประเมินเพือ่ประกอบการใหสารสนเทศ ในทางอาชพีและศึกษา
การแปลผลคะแนน 
 แบบประเมนิบุคลกิภาพฉบบัน้ี แปลผลโดยแบงบุคลิกภาพออกเปน 10 องคประกอบ 
โดยแสดงบุคลิกภาพแตละดาน ดังนี้
 1. บุคลิกภาพดานนิยมความจริง (realistic type)
 2. บุคลิกภาพดานชอบคนหา (investigative type)
 3. บุคลิกภาพดานใฝศิลปะ (artistic type)
 4. บุคลิกภาพดานชอบสังคม (social type)

 5. บุคลิกภาพดานแคลวคลองวองไว (enterprising type)
 6. บุคลิกภาพดานอนุรักษนิยม (conventional type)
 7. บุคลิกภาพดานใฝประกอบการ (entrepreneurship characteristics)

 8. บุคลิกภาพดานตระหนักขามวัฒนธรรม (cross - culture awareness)

 9. บุคลิกภาพดานชอบปรับตัว (adaptability)
 10. บุคลิกภาพดานทํางานเปนทีม (teamwork)
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 การแปลผลเปนการแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพแตละดานวา บุคลิกภาพ
ดานใดมีคะแนนสูงที่สุด และบุคลิกภาพดานใดมีคะแนนสูงหรือตํ่ากวาชวงคะแนนเฉล่ีย 
โดยจะพิจารณาคะแนนดานท่ี 1 ถงึ ดานท่ี 7 กอน เพ่ือจาํแนกบุคลกิภาพดานอาชีพ หลังจากน้ัน

จะพิจารณาบุคลิกภาพดานที่ 8  ดานที่ 9 และดานที่ 10
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 ผลการแปลลักษณะบุคลิกภาพตาม “แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ” มีมีทั้งหมด 28 แบบ ดังนี้

1. นิยมความจริง (Realistic Type)

บุคลิกภาพ
 มีแนวโนมจะเปนคนพูดนอย  ไมชอบเขาสังคมมากนัก แตก็สามารถปรับตัวไดดี  

เปดเผย จริงใจ มักประหมาอายเมื่อตองรวมกิจกรรมกับบุคคลอ่ืน  ใหความสําคัญกับสิ่ง
ทีเ่ปนรูปธรรมมากกวานามธรรม  ชอบทีจ่ะลงมอืทาํมากกวานัง่คดิพจิารณา  มคีวามอตุสาหะ 
พากเพียร อดทน บากบั่น สภาวะทางจิตใจมั่นคง เสมอตนเสมอปลาย แตอาจขาด

ความยดืหยุนในบางครัง้ ชอบกจิกรรมทีใ่ชแรงกายมากกวากจิกรรมทีต่องคดิ วเิคราะห  ชอบทาํ

กิจกรรมกลางแจงและการออกภาคสนาม

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • วิศวกรเคร่ืองกล  วิศวกรเคร่ืองยนต  วิศวกรโยธา  ทหาร  ตํารวจ

 • ชางไฟฟา  ชางประปา  ชางฟต  ชางเทคนิค  ชางไม  ชางยนต  ชาวประมง  
นักปาไม

 • นักกีฬา  ชาวนา  คนขับรถ  นักการภารโรง ชางซอมรองเทา  ชางตัดเย็บเส้ือผา  
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาเกษตรศาสตร  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาพืชศาสตร  สาขาสัตวศาสตร  
สาขาชางกลเกษตร  สาขาเพาะเลีย้งสตัวนํา้  สาขากอสราง  สาขาเครือ่งกล  สาขาไฟฟากาํลงั  
สาขาสํารวจ  สาขาอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนกีฬา  โรงเรียนเตรียมทหาร / ตํารวจ
 • ระดับอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะพละศึกษา  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
โรงเรียนนายรอยทหาร / นายรอยตํารวจ
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2. ชอบคนหา (Investigative Type)

บุคลิกภาพ
 มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง  มีความมุงมั่น วิริยะอุตสาหะ และคอนขางเก็บตัว  
ไมชอบการเขาสังคมมากนกั รกัอสิระ ใหความสาํคญักบันามธรรมมากกวารปูธรรม  มคีวามคดิ
สรางสรรคบางในบางครั้ง ชอบที่จะคิด วิเคราะห และมักจะพิจารณาวางแผนเปนเวลานาน
กอนลงมือปฏิบัติ ชอบการศึกษาหาความรู  มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร ชางอิเล็กทรอนิกส

 • นักเศรษฐศาสตร นักวิทยาศาสตร นักคณิตศาสตร นักอุตุนิยมวิทยา นักจิตวิทยา  

นักสังคมสงเคราะห
 • แพทย สัตวแพทย  ทันตแพทย นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด  
พยาบาล นักวิจัย นักวิชาการ  

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม / ภูมิทัศน  สาขาเคมี  
 อุตสาหกรรม  สาขาปโตรเคมี  สาขาเทคนิคแวนตาและเลนส  ผูชวยพยาบาล
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทย คณะเทคนิคการแพทย คณะเภสัชกร 
 คณะกายภาพบาํบัด คณะพยาบาลศาสตร คณะวทิยาศาสตร สาขาเคมอีตุสาหกรรม 
 สาขาปโตรเคมี คณะเศรษฐศาสตร คณะจิตวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
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3. ใฝศิลปะ (Artistic Type)

บุคลิกภาพ
 ไมใหความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ  ใหความสําคัญกับอารมณมากกวาเหตุผล  
มอีารมณเพอฝน จติใจละเอียดออน ออนไหวและมีอารมณสนุทรี ไมชอบความจริงจังตึงเครียด  
รกัอสิระ ชางจนิตนาการ ไมชอบเลียนแบบใคร มคีวามคิดสรางสรรคสงู มคีวามเปนตวัของตัวเอง
ไมยดึตดิในกรอบธรรมเนยีมประเพณี มกัมีความคดิคาํนึงโดยลาํพงัแมอยูทามกลางสังคม ชอบ
กิจกรรมอิสระที่มีลักษณะเปนโลกสวนตัว ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมเก็บตัวอยูบาง

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ศลิปน  ดารา  นกัแสดง  นกัรอง  นกัดนตรี  นายแบบ / นางแบบ  ผูกาํกบัการแสดง

 • นักออกแบบ  กราฟกดีไซน  สถาปนิก  ประติมากร  นักถายภาพ
 • นักเขียนเรื่องสั้น  นักประพันธบทละคร  คอลัมนิสต  นักแตงเพลง  นักวาดภาพ
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาวิจิตรศิลป สาขาการออกแบบ สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยี
 การถายภาพและวีดีทัศน สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
 อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง สาขาเคร่ืองประดับอัญมณี สาขาคหกรรม
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
 เทคโนโลยี วิทยาลัย ดุริยางคศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ
 คณะมัณฑนศิลป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิจิตรศิลป  
 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปะการแสดง
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4. ชอบสังคม (Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลือผู อื่น เขาใจผู อื่นไดดีมีไมตรีจิต เปนผู กวางขวางอารีอารอบ 
ชอบบาํเพญ็ประโยชน ชอบเขาสงัคม รูจกักาลเทศะ มคีวามเขาใจเพือ่นมนษุย มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัเขากบัสงัคม มกีารวางตวัท่ีเหมาะสม ออมชอม ประนปีระนอม ใหความสาํคัญ
ในเร่ืองการสรางและรักษามิตรภาพระหวางบุคคลมากกวาส่ิงอื่น ๆ

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • นักขาย นักการตลาด นักประชาสัมพันธ พนักงานตอนรับ บริกร
 • ผูจัดรายกรวิทยุ  ผูจัดรายการโทรทัศน มัคคุเทศก พัฒนากร
 • ครู อาจารย วทิยากร นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา ฝายบรหิารทรพัยากรมนษุย

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาธุรกจิประกันภยั สาขาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ  
สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
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 • ระดับอุดมศึกษา
 สาขาการตลาด สาขาการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 และองคการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว 
 คณะศึกษาศาสตร / ครุศาสตร
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5. อนุรักษนิยม (Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการปฏิบัติตามประเพณีนิยม รักษาวัฒนธรรมและธรรมเนียมของสังคม 
มคีวามเปนระเบียบเรียบรอย มคีวามสามารถเชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร ใหความสําคญั
กบัเหตุผลมากกวาอารมณความรูสกึ มคีวามเยือกเย็น มคีวามรับผิดชอบสูง  ยดึถอืกฎระเบียบ
อยางเครงครัด ไมมีการยืดหยุ น มีลักษณะเปนผู ตามที่ดี มีวินัย มีความคิดสรางสรรค

และจินตนาการไมมากนัก ไมชอบความเปล่ียนแปลง ไมชอบความเส่ียงแตชอบความม่ันคง 
แนนอน บางครั้งขาดความม่ันใจในตนเอง จึงมักยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบแผน มีแนวโนม
ไมชอบการรวมกิจกรรมสรางสรรคทางสังคมมากนัก

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • พนักงานคลังสินคา พนักงานควบคุมคุณภาพ แคชเชียร เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย
 • เสมียน ธุรการ นายทะเบียน พนักงานราชทัณฑ บรรณารักษ เลขานุการ
 • นกัสถติ ินกับญัช ีนกัการเงิน การธนาคาร พนกังานสํานกังาน ผูควบคมุเครือ่งจกัร  

พนักงานพิสูจนอักษร
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการบญัช ีสาขาการเลขานกุาร สาขาการเงนิและธนาคาร สาขาการจดัการทัว่ไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 สาขาการธนาคาร สาขาโลจิสติกส สาขาบรรณารักษ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
  สาขาคณิตศาสตร
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6. แคลวคลองวองไว (Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความม่ันใจในตนเอง กลาคิด
กลาพูด กลาทาํ และกลาทีจ่ะแสดงออก มกัไมชอบงานทีต่องยึดระเบยีบแบบแผนมากเกนิไป
มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ตองการความมีอิทธิพลเหนือความคิดผูอื่น  
ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • นักขาย นักการตลาด นักธุรกิจ นักลงทุน นักขาวโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
 • นักการเงิน การธนาคาร นายหนาคาหุน พนักงานตลาดหลักทรัพย
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร นักปกครอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกจิการคาระหวางประเทศ  
 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาธุรกิจประกันภัย สาขาการโฆษณา

 และประชาสัมพันธ
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและ
 สื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาจิตวิทยา
 อุตสาหกรรมและองคการ
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7. มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุมคาเปนอยางดีแลว 
กลาตดัสนิใจ กลาคดิ กลาทาํ มคีวามเปนผูนาํ ชอบควบคุมสถานการณ มคีวามอดทน สามารถ
รับความกดดันไดสูง เปดกวางดานนวัตกรรม ชอบทดลองสิ่งใหม ปรับตัวไดดี เปดรับ
การเปลี่ยนแปลง ชอบเรียนรู สิ่งใหมๆ มีความมั่นใจในตนเอง มีแรงจูงใจในตนเองสูง 
กระตือรือรน และมีความคิดสรางสรรคพอสมควร

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 
(freelance)

 • ทีป่รึกษาทางธุรกจิ ทีป่รึกษาทางการเงนิ นายธนาคาร นกัเกง็กําไรอสงัหาริมทรัพย 
นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย 
 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากร

มนุษย
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 สาขาภาษาตางประเทศธุรกจิ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ สาขาการจัดการ
 ธุรกิจคาปลีก สาขาการจัดการผลิตภัณฑ สาขาการเงินและการธนาคาร 
 สาขาธุรกิจรับจัดงาน
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบรหิารธรุกจิ คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาจติวิทยา
 การประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
 คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
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8. ศิลปนใฝสังคม (Artist & Social Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูที่มีความเขาใจเพื่อนมนุษย มีความสามารถเชิงศิลปะสูง ไมใหความสําคัญ
กับระเบียบกฎเกณฑใหความสําคัญกับอารมณมากกวาเหตุผล เพอฝน จิตใจละเอียดออน 
ออนไหว และมอีารมณสนุทรยี ไมชอบความจรงิจงัตงึเครยีด รกัอสิระ ชางคดิ ไมชอบเลยีนแบบใคร
มีความคิดสรางสรรคสูง มีความเปนตัวของตัวเอง ไมยึดติดในกรอบธรรมเนียมประเพณี 
มักมีความคิดครุนคํานึงโดยลําพังแมอยูทามกลางสังคม ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมเก็บตัว

อยูบาง

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ดารา นักแสดง ผูกํากับการแสดง นักรอง

 • นักออกแบบ กราฟกดีไซน อาจารย/ครูสอนศิลปะ

 • นักบริหารการตลาด

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาการออกแบบ สาขาศลิปหตัถกรรม สาขาเทคโนโลยกีารถายภาพและวดีทิศัน
  สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาการตลาด สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
 สาขาการจัดการผลิตภัณฑ
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน 
 คณะศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร
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9. ศิลปนเจาระเบียบ (Artist & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูที่มีความสามารถเชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร ยึดมั่นในหลักการและ
เหตุผล มักมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ วินัยในตนเอง อยางไรก็ตามก็เปนผู
ทีจ่ติใจด ีมคีวามละเอยีดออน และมอีารมณสนุทรยี นอกจากนัน้ยงัเปนผูทีม่คีวามคดิสรางสรรค
แตมีแนวโนมจะเก็บตัว และหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรคในสังคม

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • สถาปนิก ประติมากร นักถายภาพ
 • พนักงานสํานักงาน นักออกแบบ กราฟกดีไซน พนักงานการตลาด
 • อาจารย/ครูสอนศิลปะ สอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน สาขาการตลาด สาขาการโฆษณา
 และประชาสัมพันธ
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
 เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวารสารศาสตร
 และสื่อสารมวลชน คณะศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร
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10. ผูบริหารนอกกรอบ (Artist & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองสูง กลาแสดงออก มคีวามยืดหยุนทางความคิดสูง จงึมกัไมชอบ
งานท่ีตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป และมีความคิดสรางสรรคสูง ในขณะเดียวกัน
ก็มีจิตใจที่ออนไหว มีความตองการเสพความสุนทรียในชีวิต พรอมที่จะคิดและทําในส่ิง
ทีแ่ตกตางจากผูอืน่ และพรอมท่ีจะยอมรบัความแตกตางของผูอืน่ดวย นอกจากนัน้ยงัเปนผูที่
สามารถจัดการกับความกดดันไดดี ชอบแสวงหาความทาทายใหมๆ

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • นักขาย นักการตลาด นักลงทุน ผูบริหารฝายการตลาด
 • เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว นักธุรกิจดานวรรณศิลป เจาของสํานักพิมพ

 • นักประดิษฐ นักออกแบบผลิตภัณฑ นักเขียน คอลัมนิสต บรรณาธิการหนังสือ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการคาระหวางประเทศ สาขาการโฆษณาและ
 ประชาสัมพันธ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 คณะวิจิตรศิลป
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11. ผูสรางสรรคศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง กลาแสดงออก มีความยืดหยุนทางความคิดสูง และ
มีความคิดสรางสรรคสูง จึงมักไมชอบงานท่ีตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป มีความกลา
และพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุมคาเปนอยางดีแลว มีความเปนผูนํา เปดกวาง
ดานนวัตกรรม ชอบเรียนรูและทดลองสิ่งใหม ปรับตัวไดดี เปดรับการเปล่ียนแปลง มักทํา

ในสิ่งที่แตกตางจากผูอื่น 

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • กราฟกดีไซน นักเขียน คอลัมนิสต

 • นักประดิษฐ นักออกแบบผลิตภัณฑ
 • เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว เจาของแกลเลอร่ี ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือ
การแสดงสินคา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ
  สาขาคอมพิวเตอรกราฟก
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 สาขาจิตวิทยาการประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 และองคการ
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12. นักจัดระเบียบสังคม (Social & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย มีความผิดชอบ มีวินัย รักษากฎระเบียบ 
และใหความสําคัญกับเหตุผลกวาอารมณความรูสึก มีแนวโนมขาดจินตนาการและความคิด
สรางสรรค จึงมักปฏิบัติตามแบบแผนที่ถูกกําหนดไว อยางไรก็ตามก็ยังใหความสําคัญ
ในเรื่องมนุษยสัมพันธ มีความเขาใจเพื่อนมนุษย มีไมตรีจิต สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
รูจักประนีประนอม

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • พนักงานตอนรับ บริกร แคชเชียร เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
 • เสมียน ธุรการ นายทะเบียน พนักงานราชทัณฑ บรรณารักษ เลขานุการ หัวหนา

ผูควบคุมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

 • ครู อาจารย วิทยากร นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ฝายบริหารทรัพยากร

มนุษย
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาการโรงแรมและบรกิาร สาขาการจดัการทัว่ไป
 สาขาการบัญชี สาขาการเลขานุการ
 • ระดับอุดมศึกษา
 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
 คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร สาขาจติวทิยาการศกึษาแนะแนว คณะศึกษาศาสตร/
 ครุศาสตร
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13. นักสังคมผูคลองแคลว (Social & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลือผูอืน่ มไีมตรีจติ เปนผูกวางขวาง ชอบบําเพ็ญประโยชน มคีวามม่ันใจ
ในตนเอง กลาแสดงออก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ใหความสําคัญ
ในเร่ืองความสมัพนัธระหวางบคุคล และการทํางานเพือ่สังคมในระดบัสงู มแีรงจงูใจในตนเองสูง
และมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นดวย นอกจากน้ียังเปนผูที่มีความคิดยืดหยุน ไมยึดติด 

และสามารถปรับตามสถานการณไดอยางถกูกาลเทศะ พรอมทัง้สามารถยอมรับความคิดเหน็
ของผูอื่นได

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • นักขาย นักการตลาด นักประชาสัมพันธ
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย นายสมาคม/

สโมสร/ชมรม

 • คร ูอาจารย วทิยากร นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา หวัหนา/เจาหนาทีอ่งคกรอสิระ
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาโฆษณาและประชาสัมพนัธ
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาการจัดการทั่วไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะจิตวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร
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14. นักธุรกิจผูกวางขวาง (Social & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มแีรงจงูใจในตนเองสงู มคีวามม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก กลาตดัสินใจ สามารถ
อยูทามกลางความกดดันไดดี ชอบการเขาสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคม มักเปนผูประนีประนอมความขัดแยงตางๆ มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เปนผูที่
ยอมรบัความแตกตางระหวางบคุคล ไมชอบการแขงขนัเพือ่เอาชนะ แตชอบทีจ่ะแลกเปลีย่น

ใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน

อาชีพที่เหมาะสม

 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 

ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือการแสดงสินคา
 • นักขาย นักการตลาด นักเจรจาตอรองทางธุรกิจ พัฒนากร นักพัฒนาชุมชน 
นักสงัคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาองคการ
 • ครู อาจารย วิทยากร นักการศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง นักปกครอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาการจัดการทั่วไป
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด คณะจติวทิยา คณะสงัคมสงเคราะห คณะศกึษา
ศาสตร/ครุศาสตร สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว สาขาจิตวิทยาการประกอบการ 
สาขาธุรกิจนานาชาติ คณะรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาการพัฒนาชุมชน
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15. นักบริหารผูเครงครัด (Enterprising & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผู มีความม่ันใจในตนเอง กลาตัดสินใจ และกลาที่จะแสดงออก มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยานและแรงจูงใจใฝอํานาจคอนขางสูง เปนผูที่
ตดัสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ  ในขณะเดียวกนักเ็ปนผูทีม่คีวามรับผิดชอบสูง
และยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ยึดถือความมั่นคงแนนอนเปนหลักการ จนบางคร้ัง

อาจเรียกไดวาเปนผูที่ขาดความยืดหยุนทางความคิด

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • นักบริหารการตลาด นักธุรกิจ ผูตรวจสอบคุณภาพ

 • ผูบริหารฝายบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูบริหารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป ทนาย 
อัยการ ผูพิพากษา
 • นกัปกครอง นกักฎหมาย หวัหนาผูควบคมุการผลติในภาคอตุสาหกรรม ผูตรวจสอบ

ระบบคุณภาพ ผูตรวจมาตรฐานสินคา
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาการบญัช ีสาขาการเลขานกุาร 
สาขาการจัดการทั่วไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะบรหิารธรุกจิ คณะรฐัศาสตร คณะนติศิาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
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16. เนนวินัยใฝประกอบการ (Entrepreneurial & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีเ่ปดกวางดานนวัตกรรม ชอบทดลองส่ิงใหม ปรับตัวได เปดรบัการเปล่ียนแปลง
ชอบเรยีนรูสิง่ใหมๆ  มคีวามม่ันใจในตนเอง มแีรงจูงใจในตนเองสงู กระตอืรอืรน และมีความคิด
สรางสรรคพอสมควร และเปนผูทีต่ดิสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ ในขณะเดยีวกนั
กเ็ปนผูทีย่ดึถอืกฎระเบียบอยางเครงครัด ยดึถอืความม่ังคงแนนอนเปนหลักการ มคีวามเด็ดขาด
และหนักแนนในการตัดสินปญหาตางๆ สามารถรวมกลุมหรือกิจกรรมทางสังคมไดบาง 

แตในบางครั้งก็อาจตองการความสงบสวนตัวบาง เพื่อใชเวลาในการครุ นคิดถึงบางสิ่ง

ที่จําเปน 

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 

(freelance)

 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ ผูรับเหมาชวง
 • ผูตรวจสอบคุณภาพ ผูบริหารฝายบัญชี ผูบรหิารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ สาขาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาการตัดการธุรกิจคาปลีก สาขา
การจัดการผลิตภัณฑ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจรับจัดงาน
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ีคณะบริหารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน
และการธนาคาร สาขาจิตวิทยาการประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
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17. นักธุรกิจยุคใหม (Enterprising & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม การมีปฏิสัมพันธกับผู อื่น และมักจะจูงใจและมีอิทธิพล
เหนือความคิดผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก 
มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย 
มคีวามอดทน สามารถรับความกดดนัไดสงู เปดกวางดานนวัตกรรม เปดรับการเปลีย่นแปลง

และกาวทันโลกสมัยใหมอยูเสมอ

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 

นักเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย ตัวแทนเจรจาการคา
 • นักขาย นักการตลาด นักการเงินการธนาคาร นายหนาคาหุน นายหนาคาที่ดิน
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการจดัการธุรกิจคาปลกี สาขาธรุกจิรบัจัดงาน สาขาการจดัการทัว่ไป
สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาธรุกิจการคาระหวางประเทศ สาขาภาษาตางประเทศธรุกจิ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด สาขาจติวิทยาการประกอบการ ธรุกจินานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
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18. นักวิทยาศาสตรผูลงแรง (Realistic & Investigative Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีม่คีวามอุตสาหะ พากเพียร อดทน บากบัน่ สภาวะทางจิตใจม่ันคง เสมอตน
เสมอปลาย ชอบทํางานท่ีตองใชความคิดแบบมีเหตุมผีลบนพ้ืนฐานของตรรกะทางวิทยาศาสตร
รูจักวิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองผสมผสานกับความมุงมั่น ชอบทํางานที่มีลักษณะ
เปนโครงการ ชอบคิดโดยลําพังและไมเนนสัมพันธภาพกับผูคน มีนิสัยเก็บตัว มุงมั่นทํางาน

ในเชิงชางฝมือกับกลุมงานวิทยาศาสตร

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • เทคโนโลยีทางการเกษตร ผูผลิตชิ้นงาน ผูสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร

 • ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน นักกลศาสตร นักสํารวจ นักโบราณคดี 
ชาวประมง นักพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว
 • นักวิทยาศาสตรการกีฬา นักกายภาพบําบัด แพทย

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเคร่ืองจักรกลเกษตร 

ชางสํารวจ เทคโนโลยีเกษตรกรรม
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 • ระดับอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตรการกฬีา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะโบราณคด ีคณะกายภาพบาํบดั
คณะแพทยศาสตร
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19. ศิลปนผูขยัน (Realistic & Artist Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผู ที่มีความคิดเชิงสรางสรรค คิดนอกกรอบ ชอบงานดานดนตรี กวี ศิลป
รกัอสิระ มแีนวคิดเปนของตนเอง มคีวามตองการท่ีจะสรางช้ินงาน ซึง่จะทําใหสาํเร็จในระยะส้ัน
ไมชอบผูกมัดตนเองกับการคิดอะไรที่ซับซอนมากนัก งานที่ชอบสวนใหญเนนงานฝมือ
เชิงชางและเชิงศิลปะควบคูกัน ในดานสังคมจะไมกวางขวางมากนัก เน่ืองจากไมชอบสังคม
กับบุคคลอื่น

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • งานประเภทกลุมชางสิบหมู ชางแกะสลัก ชางหัตถกรรม
 • ประติมากร ชางปน ชางหลอ นักวิจิตรศิลป

 • นักคหกรรม นักศิลปาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สารพัดชาง ชางศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ โรงเรียนพระดาบส
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 • ระดับอุดมศึกษา
 วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยทางดานศิลปะ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร
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20. นักลงมือทําใฝสังคม (Realistic & Social Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูที่มีความวิริยะอุตสาหะสูง ชอบทํางานใหเสร็จสมบูรณ และมีผลงานเปนชิ้น
เปนอนั ในขณะเดยีวกนักม็ทีกัษะทางดานมนษุยสมัพนัธดวย แมวาในการทาํงานมกัจะทาํงาน
ตามลาํพงั แตกส็ามารถทาํงานรวมงานกบัผูอืน่ไดด ีมลีกัษณะของการทาํงานเปนทมีแบบรวมมอื
รวมใจในการปฏิบัติหนาที่ ชอบการทํางานเพื่อบริการสังคม มีความตองการการยอมรับจาก
สังคม ดังนั้นจึงมักจะเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับผูคนดวย

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • ชางกลโรงงานฝายประสานงานกับทีมงานอื่นๆ ตามโครงการใหญๆ
 • คนขบัรถประจําทาง คนขับรถรับจาง ปราชญชาวบาน เชน หมอดิน เกษตรกรตนแบบ

ที่ทําหนาที่แนะนําโครงการ พนักงานบริการดานอะไหลเคร่ืองจักรกล เกษตรกรรม

 • ครูผูสอนสารพัดชาง ชางกล ชางซอมบํารงุ ผูใหบรกิารสําหรับลกูคาตามศูนยตางๆ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเกษตรกรรม
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 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
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21. นักลงมือทําผูเครงครัด (Realistic & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูที่มุ งมั่น มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิในระดับสูง พรอมทั้งมีระเบียบวินัยสูงดวย 
มกัจะใหความใสใจในรายละเอยีด มคีวามเขมงวดและใหความสําคัญระเบยีบปฏิบตัสิงู ไมชอบ
ความยืดหยุนแตเนนหลักการและกฎเกณฑในการทํางานและการตัดสินใจ มีวินัยในตนเอง 
และมีความยึดติดกับกฎ ระเบียบ ชอบทํากิจกรรมและงานตางๆ ใหเปนไปตามกําหนดการ
แตไมชอบการเขาสังคมมากนัก

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • พนักงานดูแลรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาแบบลําเลียงสายพาน นักตรวจสอบ

และควบคมุคณุภาพสนิคา (QC) ชางประกอบชิน่สวนอเิล็กทรอนกิสหรอืชิน้สวนอตุสาหกรรม

ที่เนนความเที่ยงตรงสูง ชางเจียระไนเพชรพลอย
 • พนกังานอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน พนกังานควบคมุมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นักสิ่งแวดลอม ชางฝมือทหาร
 • ผูตรวจคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่รังวัดที่ดิน
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางสํารวจ ชางโยธา โรงเรียนชางฝมือทหาร 
โรงเรียนขนสงทหารบก
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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22. ผูนําภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีม่วีาทศิลป ชอบใชอทิธพิลในการโนมนาวจิตใจผูอืน่ มลีกัษณะชอบใชอาํนาจ
ควบคุมสั่งการผูอื่น ในขณะเดียวกันก็มักจะลงมือจัดการปญหาตางๆ ดวยตนเอง ชอบงาน
ที่มีลักษณะเปนโครงการระยะส้ัน ชอบรวมปฏิบัติงานกับทีมงาน พรอมท้ังกํากับควบคุม
การปฏบิตังิานผูอืน่ดวย จากการท่ีชอบมีอทิธพิลเหนอืผูอืน่ทาํใหมกัจะเปนผูนาํโดยใชความรู
ความชํานาญจากประสบการณในการบริหารทีมงาน

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • หัวหนาควบคุมงาน โฟรแมน หัวหนาควบคุมไซตงาน หัวหนาชาง
 • หัวหนาศูนยรักษาความปลอดภัย หัวหนาสถานีบริการ หัวหนาศูนยควบคุม

การเดินรถ

 • หัวหนางานระดับตน กลุ มงานรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การรถไฟ การไฟฟา 
การประปา เปนตน หัวหนางานสํารวจภาคสนามตามโครงการตางๆ
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางเทคโนโลยีการเกษตร
 • ระดับอุดมศึกษา
 วศิวกรรมเคร่ืองกลม วศิวกรรมโรงงาน วศิวกรรมอุตสาหการ คณะรฐัศาสตร สาขา
บริหารรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานบุคคล
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23. ศิลปนชางคิด (Investigative & Artist Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลท่ีดี 
ชอบการคิดอานที่มีลักษณะซับซอนและลึกซ้ึง ในขณะเดียวกันก็มีความเปนศิลปนอยูดวย 
ชอบลกัษณะของานจาํพวกดนตร ีกว ีศลิป มคีวามคดิสรางสรรคผลงานประเภทสิง่ประดษิฐหรอื

นวตักรรมทางดานวทิยาศาสตร ชอบคดิวิจยั/ประดษิฐสิง่ใหมๆ  มคีวามคิดรเิริม่เปนของตนเอง

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ นักออกแบบบรรจุภัณฑ นักพัฒนานวัตกรรม
 • สถาปนกิ นกัภมูสิถาปตย นกันเิทศศลิป นกัพฒันาวัสดศุาสตร นกัออกแบบภายใน 

นักออกแบบกลศาสตร

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบส่ือสารภาพยนตร นักออกแบบโฆษณา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิจิตรศิลป สาขาการออกแบบ สาขา

ศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยีการถานภาพและวีดิทัศน สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องหนัง สาขาเครื่องประดับอัญมณี สาขาคหกรรม
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 • ระดับอุดมศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาศาสตร 
สาขาวัสดุศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตรการผลิตสื่อทางดานเทคโนโลยี
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24. นักวิทยาศาสตรใฝสังคม (Investigative & Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานท่ีมลีกัษณะซบัซอนและลึกซึง้ ในขณะเดยีวกนักช็อบพบปะผูคน มทีกัษะทางดาน
มนุษยสัมพันธดี จัดอยูในประเภทเกงวิทยาศาสตรและเกงการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • นกัประชากรศาสตร นกัสังคมวิทยา นกัวิจยัทางดานสังคมศาสตร นกัเศรษฐศาสตร
แรงงาน นักจิตวิทยามวลชน

 • นกัจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ นกัจติวทิยาคลินกิ นกัจติวทิยาการปรึกษา 

นักพฤติกรรมศาสตร นักรัฐศาสตรดานความสัมพันธระหวางประเทศ
 • ตํารวจทองเที่ยวหรือตํารวจชุมชนสัมพันธ นักกายภาพบําบัดหรือสหเวช 
นักเทคโนโลยสีังคม นักอาชญาวิทยา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/ภูมิทัศน
 • ระดับอุดมศึกษา
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 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา 
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร
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25. นักวิทยาศาสตรเจาระเบียบ (Investigative & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลท่ีดี 
ชอบการคิดอานทีม่ลีกัษณะซับซอนและลึกซึง้ ในขณะเดียวกนักย็ดึกฎระเบียบและกฎเกณฑตางๆ
ในการทํางาน ไมชอบคิดนอกกรอบ มีความละเอียดรอบคอบ ไมชอบความยืดหยุน

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • นักการทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ

 • เจาหนาท่ีกองวิทยาการและพิสูจนหลักฐาน พยาบาล นักสถิติ นักวิจัยในหอง

ปฏิบัติการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่ผังเมือง

 • นักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ นักฟสิกส นักเคมี นักคณิตศาสตร แพทย สัตวแพทย 
พยาบาล นักวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเคมีอตุสาหกรรม สาขาปโตรเคมี สาขาเทคนิคแวนตาและเลนส ผูชวยพยาบาล
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 • ระดับอุดมศึกษา
 โรงเรยีนทหาร 3 เหลาทัพ คณะวทิยาศาสตร วชิาเอกฟสกิส เคม ีสถติ ิคณติศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน การคลัง 
คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
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26. ผูนํานักคนหา (Investigative & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลท่ีดี 
ชอบการคิดอานท่ีมีลักษณะซับซอนและลึกซ้ึง ในขณะเดียวกันก็มีวาทศิลปในการจูงใจหรือ
โนมนาวผูอื่น มีศิลปะในการบังคับบัญชาผูอื่น

อาชีพท่ีเหมาะสม
 • นักรัฐศาสตร นักปกครอง ผูบริหารบริษัท นักพัฒนาองคการ วิศวกรรมผูบรหิาร
 • วิศวกรฝายขาย นักวิทยาศาสตรสังคม นักออกแบบโครงสรางบริหารองคการ
 • นักการเมือง ทนายความ นักกฎหมาย อัยการ ผูพิพากษา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาการจัดการทั่วไป

 • ระดับอุดมศึกษา
 รัฐศาสตรการเมืองการปกครอง สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ นิติศาสตร สังคมศาสตร
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27. นายชางนักธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 เปนคนชอบลงมือทําเลย กลาเสี่ยง กลาไดกลาเสียในการลงทุน ตองการมีธุรกิจ
เปนของตวัเอง รกัอสิระ ไมตองการเปนลกูจางใคร มลีกัษณะมุงมัน่ความสําเร็จสูง ชอบคิดคนอะไร
แปลกใหม เปนนักประดิษฐ ชอบสรางสรรคงานชางฝมือในสไตลของตนเองในรูปแบบอาชีพ
อิสระ หรือเชิงพาณิชย

อาชีพที่เหมาะสม

 • ธุรกิจเปนของตนเองในรูปแบบของผูรับเหมางานชางตางๆ เชน รับเหมางาน
กอสราง ประปา ไฟฟา งานโลหะ งานเชื่อมโลหะ เรซิ่นตามแบบอุตสาหกรรม เปดราน
รับจางเหมาทั่วไป

 • เกษตรกรแบบพ่ึงพาตนเอง จัดระบบการคาการขายของตนเองต้ังแตการลงทุน 

ลงมือเพาะปลูก และบริหารการตลาดเอง
 • นักออกแบบสวน สวนเกษตรเชิงพาณิชย นักประดิษฐ ออกแบบงานชาง
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน อุตสาหกรรม ไฟฟา ชางเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตร 
โรงเรียนหลักสูตรระยะสั้นประเภทสารพัดชาง
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาจิตวิทยาการ
ประกอบการ
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28. นักวิทยาศาสตรรักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลท่ีดี 
ชอบการคิดอานท่ีมลีกัษณะซับซอนและลึกซ้ึง พรอมท้ังมคีวามกลาเส่ียงในการลงทุน ตองการ
มีธุรกิจเปนของตัวเอง รักอิสระ ชอบทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงประเภท
สิ่งประดิษฐพาณิชย สินคาอุตสาหกรรม มีลักษณะมุงมั่นความสําเร็จสูง ชอบคิดคนอะไร

แปลกใหม เปนนักประดิษฐผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตามสไตลของตนเอง
ในรูปแบบอาชีพ สามารถทํางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของการชายช้ินงาน
หรือขายสิทธิบัตร หรือประมูลโครงการ หรือรับเหมาบริหารโครงการแบบแบงสัดสวน
ของผลกําไรกับบริษัทตางๆ

อาชีพท่ีเหมาะสม

 • นกัวทิยาศาสตรอสิระ นกัวทิยาศาสตรแบบรบัเงนิทนุสนบัสนนุจากหนวยงานตาม
สถาบันการวิจัยทางดานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยทางดานเกษตรกรรม นักเทคโนโลยี นักประดิษฐเชิงพาณิชย
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สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาวิชานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ สาขาวัสดุศาสตรและวัสดุทดแทน ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาจิตวิทยาการประกอบการ 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
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3. แบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ) และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ความเปนมาและความสําคัญ
 การวิจยัเร่ือง การเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ปที่ 3 และปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ปที่ 6 2) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการศึกษาตอ

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 และปที ่6 และ 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน 
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 เปนการวิจยั เชงิสาํรวจ (Survey Research) ตวัอยางในการวิจยัครัง้นีค้อื นกัเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,610 คน และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 1,358 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติทดสอบไคสแควร(Chi-square : X2) ผลการศึกษา พบวา นกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09) จะศึกษาตอในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 4 
(สายสามัญ) และมีรอยละ 19.91 จะศึกษาตอในระดับ ปวช. ในดานการกําหนดเปาหมาย ในชวีติ
พบวา มีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด รอยละ 36.03 
อยางไรกต็าม มจีาํนวน ถงึรอยละ31.18 ทีย่งัไมไดกาํหนดเปาหมายในชวีติ เมือ่พจิารณาแยกกลุม
ระหวางกลุมท่ีจะศึกษาตอในสายสามัญกับกลุมท่ีจะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา พบวา 
นักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสายสามัญมีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
มากท่ีสดุ สวนนกัเรียนทีเ่ลอืกศึกษาตอสายอาชีวศกึษา  มเีปาหมายเพ่ือทาํงานในบริษทัเอกชน
และประกอบธรุกจิสวนตวัมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ผลการศกึษาพบวา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ปที่ 3 ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือสวนใหญ
ไมเคยทดสอบ IQ และ ไมเคยทดสอบ EQ รวมท้ังไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และ
ไมไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ศกึษาตอของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 คอื เพศ เกรดเฉล่ีย สะสม อาชีพของผูปกครอง 
รายไดของผูปกครอง หน้ีสนิของครอบครัว การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ
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 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
โดยมีเพียงรอยละ 9.87 ทีจ่ะ ศกึษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) โดยภาพรวมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีเปาหมายท่ีจะรับราชการ หรือทํางานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว และรอยละ 15.61 ยังไมไดกําหนดเปาหมาย เม่ือพิจารณาแยกกลุม

ระหวางกลุมที่จะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) กับกลุมที่จะศึกษาตอในระดับ 
ปริญญาตรี พบวา นักเรียนที่จะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) มีเปาหมาย
เพือ่ประกอบธรุกจิสวนตวั มากทีส่ดุ สวนนกัเรยีนท่ีจะเรยีนตอในระดบัปรญิญาตรมีเีปาหมาย

ทีจ่ะรบัราชการหรอืทาํงานรฐัวสิาหกจิมากทีส่ดุ ในประเดน็การเตรยีมความพรอมเพือ่การศกึษาตอ

พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญเคยทดสอบ IQ และ EQ รวมทั้งเคยทดสอบ
ความถนดัทางอาชพี และเคยไดรบัการแนะแนวการศกึษาและอาชพี สาํหรบัปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คือเกรดเฉล่ียสะสม
จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดา อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง การทดสอบ EQ 

การทดสอบความถนัด ทางอาชีพ และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ 
 ประการแรก ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและ มาตรการท่ีชัดเจนในการบริหาร
การศึกษาของประเทศ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพราะจากผลการวิจยั
พบวานกัเรียนสวนใหญตองการทีจ่ะศกึษาตอในสายสามญั หรอืศึกษาตอในระดบัปรญิญาตรี
มากกวาที่จะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา ซึ่งจะทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศึกษายังคงอยูและจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต  
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 ประการที่สอง ควรที่จะมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตนอยางทั่วถึง โดยเนนใหนักเรียนไดรูจักตนเองอยางแทจริงดวยการจัดให
มีกิจกรรมการทดสอบ IQ EQ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ เพราะนักเรียนในระดับน้ีอยูในชวง “หัวเลี้ยวหัวตอ” ในการตัดสินใจดําเนินชีวิต

ในภายภาคหนาวาจะเลือกไปทางใด ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีจํานวนมาก ที่ยังไมไดกําหนด

เปาหมายในชวีติหรอืกาํหนดเปาหมายทีไ่มสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิของตลาดแรงงาน 
สวนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการไมรูจักตนเอง ไมรูจักโลกของอาชีพ รวมตลอดถึงขอมูล
เกี่ยวกับอาชีพและทิศทางของตลาดแรงงาน
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 ประการท่ีสาม หากมขีอตกลง ความรวมมือระหวางกรมการจดัหางานกบัสาํนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) และหนวยงานตาง ๆ  ทีม่หีนาทีค่วบคมุ กาํกบั ดแูล 
สถานศึกษาระดับ โรงเรียนในสังกัด กําหนดใหการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน
ทุกคนเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของ ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของโรงเรียน 
กจ็ะทาํใหบรรลผุลสาํเรจ็โดยเรว็ขึน้ นอกจากการทาํขอตกลง ความรวมมอืดงักลาวแลว อาจเสนอ
รฐับาลพิจารณากําหนดเปนมติคณะรัฐมนตรี หรอืกาํหนดไวในบทบัญญตัขิองกฎหมายวาดวย
การศึกษาของชาติใหสถานศึกษาทุกแหง ตองดําเนินการใหนกัเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ทกุคนไดรบัการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอตามกระบวนการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ก็จะทําให สามารถหวังผลในความสําเร็จไดมากข้ึนและจะเปนประโยชนตอนักเรียน
และประเทศชาติโดยสวนรวมและประการท่ีสี่ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน
ทั้งระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้น นอกจากการทดสอบความพรอมทาง
อาชีพแลว ควรใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานแกนักเรียนใหมากที่สุด เพื่อใหนักเรียนมี
ความเขาใจสภาพท่ีแทจริงของตลาดแรงงานและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงาน
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แบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ)

 ระดับสติปญญา หรือ ไอคิว (IQ ยอจาก Intelligence quotient) หมายถึง 
ความฉลาดทางเชาวนปญญา การคดิ การใชเหตุผล การคาํนวณ การเชือ่มโยง ไอควิ เปนศกัยภาพ
ทางสมองท่ีติดตัวมาแตกําเนิด เปล่ียนแปลงแกไขไดยาก ไอคิว สามารถวัดออกมาเปน
คาสัดสวนตัวเลขได โดยสามารถวัดออกมาเปนคา-สวนตัวเลขท่ีแนนอนดวยแบบทดสอบ
ทางสติปญญา คนสวนใหญมีไอคิวชวง 90-110 สวนคนที่มีไอคิวเกิน 120 ถือวาเปนคนที่มี

ไอคิวในระดับสูง 

 เนื่องจากไอคิวสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได จึงมีผู ใหความสําคัญกับไอคิว
มาโดยตลอด เด็กที่เรียนเกงจะมีแตคนช่ืนชม พอแมครูอาจารยรักใคร ตางจากเด็กที่เรียน
ปานกลางหรือเด็กท่ีเรียนแยมักไมคอยเปนท่ีสนใจ หรือถูกดุวา ทั้ง ๆ ที่เด็กเหลาน้ีอาจจะมี
ความสามารถทางดานอืน่ เชน ดนตรี กฬีา ศลิปะ เพยีงแตไมมคีวามถนัดเชิงวชิาการเทานัน้เอง

มาในชวงหลัง ๆ  ความเช่ือม่ันในไอคิวเร่ิมสั่นคลอนเม่ือมีการต้ังขอสังเกตเก่ียวกับการวัด
และความสําคญัของไอคิว จนในท่ีสดุเม่ือ 10 ปทีผ่านมาจึงยอมรับกนัวา แทจัริงแลว ในความเปนจริง

ชีวิตตองการทักษะและความสามารถในดานอื่น ๆ อีกมากมายที่นอกเหลือไปจากการจําเกง
การคิดเลขเกง หรือการเรียนเกง ความสามารถเหลาน้ีอาจจะชวยใหคน ๆ หนึ่งไดเรียน
ไดทํางานในสถานที่ดี ๆ แตคงไมสามารถเปนหลักประกันถึงชีวิตที่มีความสุขได
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 สําหรับแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) ที่กรมการจัดหางานนํามาใชนี้เปนแบบ
ทดสอบของ www.iqtest.dk ที่กรมการจัดหางานนํามาเช่ือมกับระบบบริการดานสงเสริม
การมีงานทํา เปนแบบทดสอบท่ีมีการวัดผูทดสอบในเชิงของทักษะดานตาง ๆ ไดแก ทักษะ
ดานคณติศาสตร ทกัษะการคิดเชิงตรรกะ ทกัษะดานการมองเห็น ทกัษะดานการจัดหมวดหมู 
ทักษะดานความจําในระยะสั้นๆ ทักษะดานความรูทั่วไป และทักษะความเร็วในการคํานวณ 
จงึเปนแบบทีม่คีวามเหมาะสมท่ีจะใชกบันักเรยีน นกัศกึษา แบบทดสอบมีจาํนวนทัง้หมด 39 ขอ
 การทําแบบการทดสอบระดับสติปญญา (IQ) ผานทางเว็บไซตของกองสงเสริม
การมีงานทํา กรมการจัดหางาน มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้
 1. เขาเว็บไซต  www.vgnew.com  เลือกที่แบนเนอร บริการทดสอบ IQ และ EQ 
ดานลางของหนาจอหลัก
     2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน โดยใสเลขประจําตัวประชาชน และ
ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “ลงทะเบียน” (ขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียน
วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ) 
 กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดําเนินการ ดังนี้
 ใสรหัสบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดลงทะเบียนไว 
จากนั้นเลือกเมนู 
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“เขาสูระบบ”

จากนั้นเลือกเมนู แบบทดสอบ IQ 
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เลือกเมนู English (แบบทดสอบท้ังหมดมี 39 ขอ)
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เลือกเมนู Start
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คลิ๊ก Start
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เร่ิมทําแบบทดสอบ (แบบทดสอบท้ังหมดมี 39 ขอ)
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เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 39 ขอแลว คลิ๊กท่ี Menu
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เลือกเมนู Send
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 จากนัน้ระบบจะทาํการประเมนิผลการทดสอบ ในรปูแบบกราฟ ผลการประเมนิจะ
มีทั้งหมด 5 level ไดแก Very Low, Low, Normal, High และ Mensa level
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แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 คําวา EQ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Emotional Quotient ซึ่งมีคําแปล
ภาษาไทยมากมาย เชน เชาวอารมณ, ความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ, อจัฉรยิะทางอารมณในที่

นี้ขอใชคําแปลวา“ความฉลาดทางอารมณ”หรือEmotional Intelligence หมายถึง

ความสามารถของบคุคลทีจ่ะตระหนกัถงึความรูสกึของอารมณตนเองและของผูอืน่สามารถควบคมุ
อารมณตนเองไดสามารถรอคอยการตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม
ถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการเผชิญปญหาอุปสรรคขอขัดแยงตางๆ ไดอยาง
ไมคบัของใจ รูจกัขจดัความเครยีดทีจ่ะขดัขวางคดิรเิริม่สรางสรรค ์อนัมคีาของตน สามารถทาํงาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีความสุขจนประสบความสําเร็จในการเรียน

ในอาชีพ ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต
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           คนที่มี EQ สูง จะเปนคนท่ีมีความเขาใจตนเองดี รูเทาทันอารมณของตน รูจุดเดน
จดุดอยของตนมีความสามารถในการควบคุม และจัดการกับอารมณตวัเองไดมคีวามเขาใจผูอืน่
สามารถเอาใจเขามาใสใจเราไดสามารถแสดงอารมณตอผูอืน่ไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถ
ในการแกไขขอขัดแยงไดดีมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับคนรอบขางได

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มองโลกในแงดีสามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองไดมีเปาหมายในชีวิต
และมีแรงจูงใจที่จะดําเนินชีวิตไปใหถึงเปาหมาย ที่วางไวได

องคประกอบของ EQ 

 โกลแมน (Golemon, 1998) ไดจําแนก EQ ออกเปน 2 สมรรถนะใหญ ๆ คือ
            1. สมรรถนะสวนบุคคล        
  2. สมรรถนะดานสังคม
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 1. สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตนเองได
อยางดีประกอบดวย
           1.1 การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) ประกอบดวยการรูเทาทัน
อารมณของตนเองรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด ความรูสึกนั้น ๆ และคาดคะแนผลท่ีจะเกิดตามมา
ไดสามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนเองได มีความมั่นใจตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถ

และความมีคุณคาของคน ประเมินตนเองไดตามความเปนจริง

          1.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-regulation) คือ 
การควบคมุอารมณตนเองจดัการกบัความโกรธ ความฉนุเฉยีวตางๆไดมคีวามสามารถในการปรบัตวั

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปดใจกวางกับความคิดและขอมูลใหมๆ 
อยางมีความสุข
           1.3 ความสามารถสรางแรงจูงใจตนเองได (Motivation oneself)  

หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์ีจ่ะกระทาํภารกจิ ตาง ๆ  ใหบรรลุวตัถปุระสงค สามารถเผชิญปญหา
และอุปสรรคไดอยางไมยอทอจนบรรลุเปาหมาย มีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัติตาม

ที่โอกาสจะอํานวย
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  2. สมรรถนะทางดานสังคม เปนการสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 
ประกอบดวย
           2.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (em-pathy) หมายถึง การตระหนักรูถึง

ความรูสึกความตองการของผูอื่น มีความเขาใจผูอื่น และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูอื่นไดเปนอยางดี
           2.2 มทีกัษะดานมนุษยสมัพนธ ประกอบดวย ความสามารถในการโนมนาว

จูงใจบุคคลไดอยางนุมนวล ถูกทิศทาง มีการสื่อความหมายท่ีดีชัดเจนถูกตองนาเช่ือถือ
สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีไดสามารถบริหารความขัดแยงไดดี หาทาง
ยุติขอขัดแยงไดอยางเหมาะสมสรางสายสัมพันธในการทํางานเปนทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจให

บรรลุเปาหมายได
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 เพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจน และเปนแนวทางในการศึกษาองคประกอบของ EQ 
นักจิตวิทยาไดสรุปองคประกอบของ EQ มี 5 องคประกอบใหญดังนี้
 1. การตระหนักรูในตนเอง (self-awareness) เปนความสามารถในการท่ีจะรับรู
และเขาใจความรูสึกนึกคิด และอารมณของตนเองไดตามความเปนจริง สามารถประเมิน
ตนเองได รูจุดเดนจุดดอยของตน  มีสติ และเขาใจตนเอง
 2. การบริหารจัดการกับอารมณตนเอง (managing emotion) เปนความสามารถ
ทีจ่ะจัดการกับอารมณตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถในการควบคุมอารมณ
ตนเอง มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัว จัดการกับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นไดอยางสรางสรรค
 3. การจูงใจตนเอง (motivationone-self) มีความสามารถท่ีจะจูงใจตนเองนํา
อารมณความรูสกึของตนมาสรางพลัง ในการกระทําสิง่ตาง ๆ  อยางสรางสรรค มคุีณประโยชน 
มองโลกในแงดี
 4. การรูจกัสงัเกตความรูสกึของผูอืน่ (empathy) หมายถงึ ความสามารถทีเ่ขาใจ
ความรูสึกของผูอื่นมีความเห็น อกเห็นใจเอาใจเขามาใสใจเรา มีจิตใจที่พรอมจะชวยเหลือ
ผูอื่น สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม
 5. การดําเนินการดานความสัมพันธกับผู อื่น (handing relationships) 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู อื่น รู เทาทันอารมณของผู อื่น ความสามารถนี้ประกอบไปดวย 
การส่ือความหมายที่ดีและการบริหารความขัดแยง
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แนวทางพัฒนา EQ
 เพ่ือใหการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามท่ี
สังคมปรารถนา คือ เปนคนเกง ดี และมีความสุขสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดกระบวนการ
จัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหมแทนที่จะ มุงเนนพัฒนา IQ เพียงดาน
เดียว ความตองมีการพัฒนา EQ ควบคูไปดวย ซึ่งจะทําไดโดย
 1. ฝกใหเด็กรูจักคุณคาของตนตามความเปนจริง ใหมองตนเองในแงดี รูสึกดีตอ
ชีวิต สามารถชื่นชมตัวเองได ฝกสํารวจอารมณตัวเอง หาสาเหตุของอารมณ เขาใจตนเอง
และเขาใจความรูสึกของผูอื่น
 2. รูจักแยกแยะอารมณของตนวาอารมณใดดีอารมณใดไมดีถาไมสามารถควบคุม
อารมณตัวเองไดผลที่เกิดขึ้น จะสงผลกระทบถึงตัวเองและผูอื่นอยางไร จะใชการส่ือสาร
อยางไรใหผูอื่นเขาใจตนเอง และเกิดผลดีกับการทํางานรวมกัน และการแสดงออกไดอยาง
เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี เวลา และสถานการณ รูจักระบายอารมณไดอยางเหมาะสม 

สามารถที่จะอดทน รอคอยและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมไดอยางดี       

 3. ฝกความสามารถในการหย่ังรูอารมณของผูอืน่สามารถรับรูอารมณและความรูสกึ
ของผูอื่นไดจนทําใหเกิดความ เห็นอกเห็นใจ เขาใจผูอื่น ฝกการสังเกต และการตรวจสอบ
อารมณอยูเสมอ

 4. ฝกการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งแรงจูงใฝสัมฤทธิ์ (achievement 

motive) และ แรงจูงใจใฝสัมพันธ (affiliation motive)
 5. ฝกความมีมนุษยสัมพันธ การแสดงน้ําใจ เอื้ออาทรตอบุคคลอ่ืน เห็นคุณคาของ
ตนและมองเห็นคณุคาของผูอืน่ ฝกใหเกยีรตผิูอืน่ดวยความจริงใจ แสดงความช่ืนชอบ ชืน่ชม
และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
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กลยุทธสําคัญในการเสริมสราง EQ
          1. สรางปฏิสัมพันธ และเขาใจผูรวมงานมีทาทีที่ดีในการส่ือสาร เนนความผูกพัน 
เอื้ออาทร เปนผูรับฟงที่ดี        
  2. เพ่ิมพลังความคิด ดวยการขยันหาความรู เพื่อสรางความคิดใหม ๆ  (creativity) 
อยูเสมอ
          3. ขจัดความโกรธ และรับมือความเครียด ควบคุมอารมณตนเองใหได
          4. มีสติปญญาในการมองโลก พิจารณาสภาพสิ่งทั้งหลายดวยใจสงบเปนธรรม
ไมอคติ
          5. รูคุณคาและความหมายแหงชีวิตตนเองและผูอื่น
          6. รูจักที่จะรักและไววางใจผูอื่นรูจักที่จะอดทนตอการเรียนรูอดทนตอความโกรธ
ความเสียใจความเจ็บใจท้ังหลาย ทั้งปวง
          7. มีความพอดีกับชีวิต ไมทําความเดือนรอนกับผูอื่น
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บทสรุป
           ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถสวนหนึ่งของมนุษยที่เกี่ยวของกับ
การรบัรู ความเขาใจ อารมณ ความรูสกึของตนเองและนาํเอาพลงัแหงอารมณและความรูสกึนัน้
มาใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพทําใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ รวมถึง
ความสมัพันธระหวางบคุคลดวย ผูทีม่คีวามฉลาดทางอารมณจะเปนผูทีม่สีขุภาพจติด ีมคีวามสขุ
สามารถเผชิญกับความคับของใจแกไขปญหาตางๆไดอยางราบรื่นควบคุมตนเองไดสามารถ
ที่จะรอคอยและตอบสนองความตองการได มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง เปนผูนํา
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีพลังความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และสามารถขจัดความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
           บุคคลควรไดรับการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหทรัพยากรบุคคล
ของประเทศเปนผูที่เกง ดี และมีความสุข ประสบความสําเร็จทั้งดานการเรียน การทํางาน 
และประสบความสําเร็จในชีวิต
 สําหรับแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ที่กรมการจัดหางานนํามาใชนี้
เปนแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่กรมการจัดหางานนํามาเช่ือม
กับระบบบริการดานสงเสริมการมีงานทํา 
 การทําแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ผานทางเว็บไซตของกองสงเสริม

การมีงานทํา กรมการจัดหางาน มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้
 1. เขาเว็บไซต  www.vgnew.com  เลือกที่แบนเนอร บริการทดสอบ IQ และ EQ 
ดานลางของหนาจอหลัก

 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน โดยใสเลขประจําตัวประชาชน และ
ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “ลงทะเบียน” (ขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียน

วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ) 

 3. กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดําเนินการ ใสรหัสบัตรประจําตัว
ประชาชน และรหสัผาน (Password) ตามทีไ่ดลงทะเบยีนไว จากนัน้เลือกเมน ู“เขาสูระบบ”
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จากนั้นเลือกเมนู แบบทดสอบ EQ 
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เร่ิมทําแบบทดสอบ (แบบทดสอบท้ังหมดมี 52 ขอ)

เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 52 ขอแลว เลือกเมนู ดูผลการทําแบบทดสอบ
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 ผลการทดสอบจะสรุปผลออกเปนสองชวงอายุ ไดแก 
 1. ผลสําหรับผูทดสอบท่ีมีอายุระหวาง 18 – 25 ป
 2. ผลสําหรับผูทดสอบท่ีมีอายุระหวาง 25 – 60 ป
โดยผลการทดสอบจะสรุปคะแนนเปรียบเทียบกับชวงคะแนนปกติ กับคะแนนท่ีไดในแตละ
ดาน และแสดงผล วาผูทดสอบมีความปกติ สูงกวาปกติ หรือตํ่ากวาปกติ ดานใดบาง
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4. การทําแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดสําหรับการศึกษาหาความรูในทุกระดับ 

และสําหรับการติดตอสือ่สารในฐานะท่ีเปนภาษาสากลในการติดตอทัว่โลก และภาษาอังกฤษ
ถูกใชมากที่สุดในการติดตอสื่อสารทางเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงส่ือสิ่งพิมพตางๆ 
กรมการจดัหางานใหความสาํคญัอยางมาก กบัแนวโนมและทศิทางการเปลีย่นแปลงในอนาคต
ของปจจัยแวดลอมทางการศึกษา ความตองการของสังคม และความคาดหวังของสาธารณะ

ในประเทศ การวัดและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญมากสําหรับหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการไดรับขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลากรท่ีจะเขาทํางาน
ในองคกร ตลอดจนเปนขอมูลที่สําคัญเบื้องตนในการวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ขององคกรตอไป
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 กรมการจัดหางานเห็นความสําคัญในดานการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ดงักลาวจงึจดัใหมแีบบทดสอบภาษาองักฤษ สาํหรบัใชในการทดสอบและวดัผลภาษาองักฤษ
พืน้ฐานใหกบันกัเรยีน นกัศกึษา คนหางาน และประชาชนทัว่ไป โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใชเปน
เคร่ืองมอืเบือ้งตนในการเตรียมความพรอมและพฒันากาํลงัแรงงานใหมศีกัยภาพในดานทกัษะ
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร สาํหรับแบบทดสอบจัดทําโดยอาจารยทีม่คีวามรูทางภาษา
และมีประสบการในการจัดทําขอสอบและแบบทดสอบภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ
มหาวิยาลัย ซึ่งผูจัดทําไดใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล ไดแก 
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เปนกรอบ
ความคดิหลัก  ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของประเทศไทย ทัง้ในการออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล
  ผูที่ประสงคจะใชแบบทดสอบภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้ 
 1. เขาเว็บไซต www.vgnew.com เลือกที่แบนเนอร “ระบบบริการดานการสง
เสริมการมีงานทํา”
 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน โดยใสเลขประจําตัวประชาชน และ
ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “ลงทะเบียน” (ขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียน
วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ) 
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 กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดําเนินการ ดังนี้
 ใสรหัสบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดลงทะเบียนไว 
จากนั้นเลือกเมนู “เขาสูระบบ”



151บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

จากนั้นเลือกเมนู แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

ทํารายงานตอไปโดยคลิ๊กท่ีลูกศรตอไป



152 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

จากนั้นใหระบุหนวยงาน (พื้นที่ทดสอบ) และเลือกระดับการศึกษา รวมทั้งสาขาการศึกษา
ของผูทดสอบ
แลวเลือกเมนู เริ่มทําแบบทดสอบ

 แบบทดสอบมีทั้งหมด 50 ขอ ใชเวลา 30 นาที คะแนนที่ไดรับเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของการพิจารณา ทั้งนี้ควรพิจารณาจากองคประกอบอื่นๆ รวมกันดวย เชน การสัมภาษณ 
การติดตอสื่อสารจริง และทักษะท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ผูเขาสอบแตละคนไมควรสอบเกิน 3 คร้ัง 
และแตละคร้ังควรมีระยะหางกันไมตํ่ากวา 1 เดือน คะแนนที่ไดรับใชในการพิจารณาภายใน
องคกรเทานั้น การเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานอ่ืน เปนการคาดคะเนในเบ้ืองตนจาก

งานวิจัยตางๆ เทานั้น 



153บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

การอภิปรายคะแนนที่ไดรับของผูเขารับการทดสอบ (ผลการทดสอบ)
ขอสอบ 50 ขอ เวลา 30 นาที

อางอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Total score Level CEFR

0 - 15 Beginner A1

16 - 24 Elementary A1 / A2

25 - 32 Pre-intermediate A2

33 - 39 Intermediate B1

40 - 45 Upper Intermediate B1 / B2

46 - 50 Advanced B2



154 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพ่ือให้รู้จักตนเอง

คําอธิบายคะแนนที่ไดรับและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อางอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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