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7บทที่ 1 : บทนํา

 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจดัหางาน ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัตอการเตรยีม
กําลังแรงงานของประเทศใหมีความพรอม จึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็น
ชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานตาง ๆ ที่จัดใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมมือกันแกปญหาผลิตกําลังคน
ไมตรงตลาดแรงงาน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทํางานตํ่าระดับ ซึ่งจะกระทบตอ
รายไดและคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศ ในการแขงขัน
โดยใหดาํเนนิการใหนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 และ
ม.6)  ทกุคนตองไดรบัการแนะแนวการศกึษาและอาชพีกอนสาํเรจ็การศกึษาตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน 

8 7

ความเป็นมาและความสําคัญ

 กระทรวงแรงงานไดทําการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ซึง่เปนชวงหวัเล้ียวหวัตอทีจ่ะตองตดัสนิใจเลือกวาจะศกึษาตอในสายอาชีวศกึษาหรือสายสามัญ
ศึกษา กวารอยละ 50 ไมไดผานกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางเปนระบบ 
ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตออยางมาก และ
การที่นักเรียนไมไดถูกเตรียมความพรอมมากอน ยอมมีความสุมเสี่ยงในการตัดสินใจเพราะ
ไมไดอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยาง
รอยละ 31 ยังไมไดกําหนดเปาหมายในชีวิต และมีจํานวนถึงรอยละ 36 ที่มีเปาหมายที่จะรับ

ราชการหรือหางานในรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนการกําหนดเปาหมายที่ไมสอดคลองกับทิศทางของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากในแตละปมีการเปดรับสมัครงานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ
นอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกมาแตละป ดังนั้น หากปลอย

ใหสถานการณเชนนี้ยังดํารงอยูตอไป ก็จะสงผลเสียหายตอประเทศชาติในระยะยาว จึงตอง

มีการปรับปรุงกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง

ทั่วถึง ในสวนของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานไดพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ

เพือ่การศกึษาตอหรอืการเลอืกอาชพีเพือ่ใหบรกิารทางออนไลน ซึง่สามารถรองรบัผูใชบรกิารได
ไมตํ่ากวา 10 ลานคน และไดเชื่อมโยงเว็บไซดเก่ียวกับแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) 
และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกผูรบับรกิาร รวมถงึไดจดัทาํขอมลูอาชพี และขอมลูเกีย่วกบัทศิทางของตลาดแรงงาน 
เพื่อใชในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา เปนประจําทุกป

บทที่ 1
บทนํา



7บทที่ 1 : บทนํา

 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจดัหางาน ตระหนักและเหน็ความสาํคญัตอการเตรียม
กําลังแรงงานของประเทศใหมีความพรอม จึงไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็น
ชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานตาง ๆ ที่จัดใหมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รวมมือกันแกปญหาผลิตกําลังคน
ไมตรงตลาดแรงงาน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการทํางานตํ่าระดับ ซึ่งจะกระทบตอ
รายไดและคุณภาพชีวิตของตัวแรงงานและขีดความสามารถของประเทศ ในการแขงขัน
โดยใหดาํเนนิการใหนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 ม.5 และ
ม.6)  ทกุคนตองไดรบัการแนะแนวการศกึษาและอาชพีกอนสําเรจ็การศกึษาตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทุกขั้นตอน 

8 7

ความเป็นมาและความสําคัญ

 กระทรวงแรงงานไดทําการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ซึง่เปนชวงหวัเลีย้วหวัตอทีจ่ะตองตัดสนิใจเลือกวาจะศกึษาตอในสายอาชีวศกึษาหรือสายสามัญ
ศึกษา กวารอยละ 50 ไมไดผานกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพอยางเปนระบบ 
ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตออยางมาก และ
การที่นักเรียนไมไดถูกเตรียมความพรอมมากอน ยอมมีความสุมเสี่ยงในการตัดสินใจเพราะ
ไมไดอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยาง
รอยละ 31 ยังไมไดกําหนดเปาหมายในชีวิต และมีจํานวนถึงรอยละ 36 ที่มีเปาหมายที่จะรับ

ราชการหรือหางานในรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนการกําหนดเปาหมายที่ไมสอดคลองกับทิศทางของ
ตลาดแรงงาน เน่ืองจากในแตละปมีการเปดรับสมัครงานในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ
นอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาออกมาแตละป ดังนั้น หากปลอย

ใหสถานการณเชนนี้ยังดํารงอยูตอไป ก็จะสงผลเสียหายตอประเทศชาติในระยะยาว จึงตอง

มีการปรับปรุงกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใหมีประสิทธิภาพและเปนไปอยาง

ทั่วถึง ในสวนของกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานไดพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ

เพือ่การศกึษาตอหรอืการเลอืกอาชพีเพือ่ใหบรกิารทางออนไลน ซึง่สามารถรองรบัผูใชบรกิารได
ไมตํ่ากวา 10 ลานคน และไดเชื่อมโยงเว็บไซดเก่ียวกับแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) 
และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูรบับรกิาร รวมถงึไดจดัทาํขอมลูอาชพี และขอมลูเกีย่วกับทิศทางของตลาดแรงงาน 
เพื่อใชในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา เปนประจําทุกป

บทที่ 1
บทนํา



8 บทที่ 1 : บทนํา

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียม
ความพรอมแกกาํลงัแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน โดยเหน็ชอบใหกระทรวงแรงงานรวมกบั
กระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ  ที่จัดใหมีการศึกษา
ในระดบัมธัยมศกึษา ดาํเนินการใหนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทุกคนตองผานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทกุขัน้ตอน โดยกระทรวงแรงงานใหการสนบัสนนุแบบทดสอบศักยภาพตาง ๆ
และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลนแกนักเรียน และสนับสนุนขอมูลอาชีพ
และขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแกเครือขายครูแนะแนวของสถานศึกษา  

8 9
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ในระดบัมธัยมศกึษา ดาํเนนิการใหนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 และมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทุกคนตองผานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการ
แนะแนวครบถวนทกุขัน้ตอน โดยกระทรวงแรงงานใหการสนับสนนุแบบทดสอบศกัยภาพตาง ๆ
และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลนแกนักเรียน และสนับสนุนขอมูลอาชีพ
และขอมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแกเครือขายครูแนะแนวของสถานศึกษา  

9บทที่ 1 : บทนํา

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือใหครแูนะแนวในสถานศกึษาใชเปนคูมอืในการชวยใหผูรบัการแนะแนวอาชพี
ไดรูจกัตนเองโดยใชแบบทดสอบศกัยภาพตาง ๆ  ตามกระบวนการแนะแนวอาชพีของกรมการ

จัดหางาน 
 2. เพ่ือใหการปฏบิตังิานแนะแนวอาชพีของสถานศกึษาเปนไปอยางถกูตอง รวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับ

การแนะแนวการศึกษาและอาชีพกอนสําเร็จการศึกษา ตามกระบวนการแนะแนวครบถวน
ทกุขัน้ตอน เปนไปตามมติคณะรฐัมนตรี เกีย่วกับแนวทางการเตรียมความพรอมแกกาํลังแรงงาน
กอนเขาสูตลาดแรงงาน

8 9



10 บทที่ 1 : บทนํา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูแนะแนวในสถานศึกษาทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชแบบทดสอบศักยภาพ
ตาง ๆ ตามกระบวนการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน 

 2. ครแูนะแนวในสถานศึกษาสามารถใชแบบทดสอบศักยภาพตาง ๆ  ไดอยางถกูตอง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับการ
แนะแนวอาชีพตามกระบวนการแนะแนวของกรมการจัดหางานอยางถูกตองครบถวน

ทุกขั้นตอน
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10 บทที่ 1 : บทนํา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูแนะแนวในสถานศึกษาทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชแบบทดสอบศักยภาพ
ตาง ๆ ตามกระบวนการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน 

 2. ครแูนะแนวในสถานศกึษาสามารถใชแบบทดสอบศักยภาพตาง ๆ  ไดอยางถกูตอง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับการ
แนะแนวอาชีพตามกระบวนการแนะแนวของกรมการจัดหางานอยางถูกตองครบถวน

ทุกขั้นตอน

และการเลือกอาชีพผานระบบออนไลน แบบทดสอบความพรอมทางอาชีพ แบบทดสอบ

ทักษะดานภาษาอังกฤษ แบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) และแบบทดสอบความฉลาด

ทางอารมณ (EQ)

10 11



12 บทที่ 1 : บทนํา

คําจํากัดความ

 การรูจกัตนเอง คอื การรบัรูตนเองทัง้ดานความคดิ ความรูสกึ และพฤติกรรมของตน

ตามความเปนจริง รู จุดเดนจุดดอยของตนและสามารถสงเสริมจุดเดนแกไขจุดดอยได 
พรอมท้ังสามารถวางเปาหมายในชีวิตและพัฒนาตนไปสูเปาหมายน้ันไดดวยสติและปญญา
อยางเหมาะสม
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12 1313บทที่ 1 : บทนํา

การช่วยให้ผู้รับ
การแนะแนว
รู้จักตนเอง

บทที่ 2



14 15

บทที่ 2
การช่วยให้ผู้รับการแนะแนวรู้จักตนเอง

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

อาชพีไดดวยตนเองอยางสอดคลองเหมาะสมกบัความรูความสามารถ ความถนดั ความเขาใจ 

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

คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต รูจัก ตัดสินใจในการเลือกอาชีพ

แกปญหาในชวงวิกฤติ วางแผนการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข
ในชวีติ ไดพฒันาตนเองใหถงึขดีสดุในดานอาชพี ดงันัน้การแนะแนวอาชพีจงึเปนกระบวนการ
ชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อใหบุคคลเขาใจในโลกของอาชีพและการทํางาน สามารถทําให

ผูที่ไดรับการแนะแนวรูจักคิดและตัดสินใจในการทํางานตามความเหมาะสมของบุคลิกภาพ
แตละบุคคลและตามความถนัดของตนเอง



15บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

  แฟรงค พารสันส ไดเขียนหลักการที่สําคัญ 3 ประการของการแนะแนวอาชีพไว
ในหนังสือ การเลือกอาชีพ (Choosing a Vocation) ดังนี้
  1. วเิคราะหตนเอง ผูแนะแนวจะชวยใหผูรบัการแนะแนวไดเขาถงึคุณสมบตัขิองตน
อยางแจมแจง ทั้งจุดดีจุดเดนและจุดออนแอของตน
 2. วเิคราะหงาน ผูแนะแนวชวยใหผูรบัการแนะแนวไดมคีวามรูอยางกวางขวางเก่ียวกบั
ลกัษณะอาชพีประเภทตางๆ โอกาสทีจ่ะเขาทาํงาน ตลอดจนคณุสมบตัติางๆ ทีจ่ะตองเตรยีม
ใหพรอมกอนเขาทํางาน รวมทั้งปจจัยที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในชีวิตนั้นๆ
  3. การใชวจิารณญานของตนเลอืกอาชพี ผูแนะแนวจะเปนผูใหความชวยเหลอืโดย
ใชความรูความเขาใจทั้งสองประการนั้นประกอบกัน
 ดังนั้น การชวยใหผูรับการแนะแนวอาชีพรูจักตนเองจึงเปนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการแนะแนว เปนการชวยใหผูรบัการแนะแนวเขาใจตนเอง ยอมรบัสภาพความเปนจรงิ
ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการรับรูและรูจักความสามารถของตัวเราเอง รูวาเราเปนคนอยางไร 
ชอบอะไร ไมชอบอะไร เกงอะไร ไมเกงอะไรมีอารมณเปนอยางไร รูขีดความสามารถและ
ขอจํากัดของตัวเองวามีอะไรที่ทําได และอะไรที่เกินฝน 
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17บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

1. การสํารวจตัวเอง

 เปนการสํารวจตนเองเพื่อรับรูสภาพการดํารงชีวิตที่เปนอยูในปจจุบันวาอยูใน
สภาวะใด มีจุดดอย จุดเดนดานใด มีความพรอมหรือไมพรอมอยางไร กําลังเผชิญปญหา

อยูหรอืไม เชน มคีวามลําบากกาย ลาํบากใจ หรือความจําเปนดานใดบาง การพจิารณาสภาพปญหา

หรือความตองการของตน มีประโยชนตอการกําหนดพฤติกรรมเปาหมายในการพัฒนา
ตนตอไป การรับรูสภาวะแหงตนในดานตางๆ จําเปนตองมีความถูกตองชัดเจน ซึ่งอาจทําได
จากการประเมินตนเองดานตางๆ ดังนี้

- ·Óáºº·´ÊÍº¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Ò§ÍÒªÕ¾

- ·Óáºº·´ÊÍº·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

·ÓáººÇÑ´ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾à¾×่Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Í
ËÃ×Í¡ÒÃàÅ×Í¡ÍÒªÕ¾

1. การสำ รวจตัวเอง
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18 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

รูปรางและลักษณะของรางกาย 
 พิจารณาวามีความสมบูรณเพียงใด อวัยวะทุกสวน สวนสูงและนํ้าหนัก มีอาการ
ไมปกตหิรอืโรคประจาํตวัอะไรบาง การสํารวจรางกายบางอยางทาํไดดวยตนเอง ในบางเรือ่งตอง

พึง่พาผูเชีย่วชาญ เชน แพทยตรวจสมดุลของระบบในรางกายและภูมคิุมกนั เปนตน สถานศึกษา

หลายแหง อาชีพหลายอาชีพ มีการกําหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปราง และลักษณะของ
ทางรางกายไวดวย เชน สถานศึกษาดานทหาร ตํารวจ พลศึกษา จะตองเปนคนที่มีสุขภาพดี
คือ มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง (มีสวนสูงสัมพันธกับนํ้าหนัก) มีลักษณะสมชาย และตอง
ไมพิการทางสายตา เปนตน
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18 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

รูปรางและลักษณะของรางกาย 
 พิจารณาวามีความสมบูรณเพียงใด อวัยวะทุกสวน สวนสูงและนํ้าหนัก มีอาการ
ไมปกตหิรอืโรคประจาํตวัอะไรบาง การสาํรวจรางกายบางอยางทําไดดวยตนเอง ในบางเรือ่งตอง

พึง่พาผูเชีย่วชาญ เชน แพทยตรวจสมดุลของระบบในรางกายและภูมคิุมกัน เปนตน สถานศึกษา

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

19บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

สติปญญาและความสามารถ 
 การสาํรวจสตปิญญาหรอืความสามารถอาจดไูดจากระดบัคะแนนหรอืผลการเรยีน
ทีผ่านมา ในสมดุรายงานประจาํตวันกัเรยีนดวูาในแตละวชิาทีส่อบไปแลวไดระดบัคะแนนหรอื
ผลการเรียนเปนอยางไร ถาไดระดบัการเรยีนหรอืผลการเรยีนในวิชานัน้สูง กแ็สดงวาระดบัสติ
ปญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นสูง แตถาระดับคะแนนหรือผลการเรียนในวิชา
นั้นตํ่า ก็แสดงวาสติปญญาหรือความสามารถในการเรียนวิชานั้นตํ่า สวนหน่ึงที่เราควรรูคือ 
รูวาตนเองมีความสามารถดานใดบาง เพราะสิ่งนี้จะชวยทําใหเราเลือกแนวทางเหมาะสมกับ
ตนเองมากที่สุดคือ เราควรคํานึงวาเราไมจําเปนตองเกงในดานที่เหมือนกับคนอื่น เพียงแต
มีความสามารถในดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว แตเช่ียวชาญในทักษะดานน้ัน ๆ มากก็
เพียงพอแลว 
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20 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

อารมณและจิตใจ

 เกีย่วกับสขุภาพจติ พจิารณาวามีความอดทนตอปญหาหรอืความผดิหวงัไดเพยีงใด 

มีความคับของใจหรือเบิกบานใจเมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาในชีวิตและการทํางาน แกปญหา
เชิงสรางสรรคหรอืทาํลาย แมการประเมนิสขุภาพจติ เปนหนาทีข่องนกัจติวทิยาหรอืจติแพทย 
แตทุกคนอาจสังเกต และทําความเขาใจตัวเองไดในระดับหนึ่ง

 เก่ียวกบัอปุนสิยัใจคอ คอืการประพฤตปิฏบิตัทิีก่ระทาํซํา้ๆ ตดิตอกนัมาเปนเวลานาน

มีทั้งที่เหมาะสมและไมเหมาะสม เชน ความละเอียดรอบคอบ ความสะเพรา การตรง
ตอเวลา การผัดวันประกันพรุง ความขยันขันแข็ง ความเกียจคราน เปนตน
 เกี่ยวกับการควบคุมตน คือ การมีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตน 
ใหกระทําในส่ิงที่ตองการตามเปาหมายไดหรือไม ทําอะไรตามใจตนเองหรือคลอยตามผูอื่น

ไดงาย จะแสดงถึงระดับความเขมแข็งของจิตใจ ผูที่ควบคุมตนไดจะพัฒนาตนไดเสมอ
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21บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

ความชอบหรือความสนใจ 
 ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เราควรนําเอาผลการสํารวจในดานตาง ๆ 
มาประมวลเพ่ือประกอบการพิจารณา เชน มีบุคลิกภาพแบบใด ความสามารถดานใด 
ชอบทาํกจิกรรมอะไร สิง่เหลานี ้จะชวยใหเราพจิารณาตนเองไดวาเราควรประกอบอาชพีอะไร
ซึ่งหากเลือกอาชีพใดไดตรงกับคุณสมบัติของตัวเองแลวจะทําใหประกอบอาชีพนั้นอยางมี
ความสุข มีผลงานที่มีประสิทธิภาพนาพอใจ คนแตละคน มีความชอบและความสนใจท่ี
แตกตางกัน ความสนใจน้ีอาจสังเกตไดจากการชอบทํากจิกรรมใดอยูเสมอ ๆ  หรอืบอย ๆ  มากกวา
กิจกรรมอื่น
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22 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

ความถนัด 
 คนแตละคนมีความถนัดในแตละดานแตกตางกันไป เมื่อเราทําสิ่งใดไดดีก็จะทําให
เรามคีวามสุข และเกดิความภาคภมูใิจในตัวเอง การรูจกัจดุดอยของตวัเองจะชวยใหเราพฒันา

ไดถูกตอง และเรียนรูที่จะปรับปรุงดานที่ไมถนัด ความถนัดและความสนใจมักเปนสิ่งที่คูกัน

ความถนัดนี้อาจสังเกตไดจากการท่ีบุคคลทํากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแลวทําไดดี คลองแคลว 
ทําแลวประสบความสําเร็จ
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22 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง
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ความถนัดนี้อาจสังเกตไดจากการท่ีบุคคลทํากิจกรรมใดหรือสิ่งใดแลวทําไดดี คลองแคลว 
ทําแลวประสบความสําเร็จ

23บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

คานิยม 
 การวางแผนอนาคตไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับตนเอง สิ่งหนึ่งที่เปนปจจัย
สําคัญก็คือ ตองรูคานิยมในงานที่ตนยึดไวเปนหลักสําคัญ คานิยมในตนเองมีผลตอการเลือก
แนวทางตาง ๆ  ในชวีติของเราเสมอ การสาํรวจคานิยมในงาน จะชวยชีน้าํไปสูอาชพีทีต่รงกบั
ความตองการของเรา มีโอกาสประสบความสําเร็จในหนาที่การงานสูง แตทั้งนี้เราควรนํา
คุณสมบัติในดานอื่น ๆ  มาประกอบกับคานิยมของตนเองดวย เพื่อชวยใหการพิจารณาอาชีพ
ที่เราควรเลือกทําเมื่อจะไปประกอบอาชีพในอนาคตอีกดวย
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24 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

บุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดานตาง ๆ ทั้งสวนภายนอกและ
ภายใน สวนภายนอกคือสวนที่มองเห็นชัด เชน รูปราง หนาตา กิริยามารยาท การแตงกาย 
สวนภายใน คอืสวนทีม่องเหน็ยาก แตอาจทราบไดโดยการอนมุาน สตปิญญา ลกัษณะอารมณ
ประจําตัว ฯลฯ ลักษณะตาง ๆ ของบุคลิกไมสามารถแยกเปนสวน ๆ ออกจากกันได มีผล
ตอกันประดุจลูกโซ บุคลิกภาพของมนุษยถูกหลอหลอมดวยพันธุกรรม การเรียนรูวิธีปรับตัว
ของบุคคลและสิ่งแวดลอมตองพิจารณาวาอุปนิสัยใจคอของตนเองเปนเชนไร ควรไดรับการ
พัฒนาจนกลายเปนความสามารถและลักษณะเฉพาะตัว ทําใหเราเปนคนมีคุณภาพ ลักษณะ
บางอยางเราอาจนึกไมถึงเพราะเปนจุดเล็ก ๆ แตอาจเปนจุดที่ดีและเดนของเรา การสํารวจ
ตนเองใหถี่ถวนจะทําใหเราเลือกแนวทางชีวิตไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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24 บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง
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25บทที่ 2 : การช่วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง

ทุนทรัพย 
 ดวูาฐานะทางบานเปนอยางไร พอทีจ่ะสงเสยีใหศกึษาตอไดเพยีงใด เพราะการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นไปนั้น บางสาขาวิชาจําเปนตองใชทุนในการศึกษามาก แตบางสาขาวิชา
อาจใชเวลาในการศึกษาระยะสั้น ๆ ใชทุนในการศึกษาไมมาก ทั้งนี้แลวแตสถานศึกษาหรือ
สาขาวิชาที่เลือกเรียน

เปาหมายในอนาคต 
 ควรตัง้เปาหมายในอนาคตวาตองการประกอบอาชีพใด เพือ่จะไดศกึษาตอในสาขา
วิชาที่สอดคลองกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ มีความถนัดและสอดคลองกับบุคลิกภาพของตน
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แบบทดสอบ
เพื่อให้รู้จักตนเอง

บทที่ 3
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ที่เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อใหรูจักตนเอง ประกอบดวยองคประกอบที่สำคัญ 2 สวนไดแก

(Career Planning)

www.doe.go.th/
vgnew หรือทาง http://employmentguide.doe.go.th/ โดยเลือกแบนเนอร “ระบบ

สงเสริมการมีงานทำ”

“สมัครสมาชิกใหม”

“เขาสูระบบ” ไดเลย



2.2 แบบทดสอบความพรอมทางอาชีพ

2.3 แบบทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ

2.4 แบบทดสอบ IQ

2.5 แบบทดสอบ EQ

2

ระบบสงเสริมการมีงานทำ ในเบื้องตนประกอบดวยระบบที่สำคัญ 2 สวน ไดแก
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กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหลงทะเบียนกอน โดยคลิก “สมัครสมาชิก”

เมื่อเลือกเมนู “สมัครสมาชิก” หนาจอจะเปนดังนี้ 

“สมัครสมาชิก” ระบบจะนำเขาสูหนาจอหลักโดย

อัตโนมัติ

1. เลขบัตรประชาชน * 

2. คำนำหนาชื่อ * 

3. เพศ * 

4. ชื่อ * 

5. นามสกุล * 

6. วัน/เดือน/ป เกิด *

7. อายุ (ระบบจะขึ้นเองอัตโนมัติ) 

8. โทรศัพทมือถือ * 

9. อีเมล 

10. รหัสผาน * 

11. ยืนยันรหัสผาน * 

12. บานเลขที่ * 

13. อาคาร 

14. เลขที่หอง 

15. ชั้นที่ 

16. หมูบาน 

17. หมู 

18. ตรอกซอย 

19. ถนน 

20. จังหวัด * 

21. อำเภอ/เขต * 

22. ตำบล * 

23. รหัสไปรษณีย *

30 31
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สงเสริมการมีงานทำ สามารถทำไดโดยเลือกเมนู “จัดการโปรไฟล” หลังจากเลือกเมนู

“เปลี่ยนรหัสผาน” แลว ระบบจะแสดงผลลัพธดังนี้
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สงเสริมการมีงานทำ สามารถทำไดโดยเลือกเมนู “จัดการโปรไฟล” หลังจากเลือกเมนู

“เปลี่ยนรหัสผาน” แลว ระบบจะแสดงผลลัพธดังนี้

1. รหัสผานใหม = ระบุรหัสผานใหมที่ตองการ

2. ยืนยันรหัสผาน = ระบุรหัสผานใหมที่ตองการอีกครั้งเพื่อยืนยัน

จากนั้น เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผาน”
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34 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

การเข้าระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)

 กอนเขาสูระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ มารูจัก Career Planning กันกอน       
Career Planning เปนเอกสารสําหรับใชบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนอาชีพสวนบุคคล โดย
การบนัทกึเปาหมายการประกอบอาชพีและเปาหมายการศกึษาพรอมทัง้ขอมลูสวนตวั ขอมลู
การศึกษา ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เปนจุดเดน 
จุดดอยของตนเอง และนํามาประเมินรวมกับความรู ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
เพื่อใชเปนขอมูลในการคนหาและพัฒนาตนเอง ใหสามารถประกอบอาชีพไดตามเปาหมาย
ทีว่างแผนไวไดชดัเจนยิง่ข้ึน อกีทัง้ยงัสามารถใชเปนเคร่ืองมือหรอืขอมลูสาํหรบัผูใหการแนะแนว
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. อาจใชเปนเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณเขาศึกษา สมัภาษณขอรับทนุเรียน 
หรือสัมภาษณเขาทํางาน รวมทั้งเปนเอกสารอางอิงในการเขียนใบสมัครใหสมบูรณ

  ประโยชนสําหรับผูปกครอง/ผูใหบริการแนะแนว

   1. ไดทราบขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่จําเปน เชน เปาหมายการศึกษา เปาหมาย
การประกอบอาชีพ ความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัด/ทักษะ 
เพือ่ใชประกอบการแนะนํา สนบัสนุน ใหนกัเรียนสามารถเลือกศึกษาตอ หรอืเลือกประกอบอาชีพ

ไดตรงตามความรูความสามารถ และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

  2. สนบัสนุน สงเสรมินักเรยีน นกัศกึษา ใหสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถประกอบ
อาชีพไดตามเปาหมายที่กําหนดไว

2. บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)
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34 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

การเข้าระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning)

 กอนเขาสูระบบการบันทึกการวางแผนอาชีพ มารูจัก Career Planning กันกอน       
Career Planning เปนเอกสารสําหรับใชบันทึกขอมูลเพื่อการวางแผนอาชีพสวนบุคคล โดย
การบนัทกึเปาหมายการประกอบอาชพีและเปาหมายการศกึษาพรอมท้ังขอมลูสวนตวั ขอมลู
การศึกษา ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เปนจุดเดน 
จุดดอยของตนเอง และนํามาประเมินรวมกับความรู ความสนใจ และความถนัดของตนเอง
เพื่อใชเปนขอมูลในการคนหาและพัฒนาตนเอง ใหสามารถประกอบอาชีพไดตามเปาหมาย
ทีว่างแผนไวไดชดัเจนย่ิงขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถใชเปนเครือ่งมอืหรอืขอมูลสาํหรบัผูใหการแนะแนว
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. อาจใชเปนเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณเขาศกึษา สมัภาษณขอรับทนุเรียน 
หรือสัมภาษณเขาทํางาน รวมทั้งเปนเอกสารอางอิงในการเขียนใบสมัครใหสมบูรณ

  ประโยชนสําหรับผูปกครอง/ผูใหบริการแนะแนว

   1. ไดทราบขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่จําเปน เชน เปาหมายการศึกษา เปาหมาย
การประกอบอาชีพ ความรู ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัด/ทักษะ 
เพือ่ใชประกอบการแนะนํา สนบัสนุน ใหนกัเรียนสามารถเลือกศึกษาตอ หรอืเลือกประกอบอาชีพ

ไดตรงตามความรูความสามารถ และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว

  2. สนบัสนนุ สงเสรมินกัเรยีน นกัศกึษา ใหสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถประกอบ
อาชีพไดตามเปาหมายที่กําหนดไว

1. ขอมูลสวนตัว

2. ขอมูลการศึกษา

3. เปาหมายการศึกษา

4. เปาหมายอาชีพ

5. ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

6. ความสามารถพิเศษดานอื่นๆ

7. ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล

8. ประสบการณการฝกงาน/ทำงาน

9. การนัดหมาย

10. ประวัติการฝกอบรม

11. ประวัติการทำแบบทดสอบ

12. ประวัติสวนตัว

12
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1. ขอมูลสวนตัว

ขอมูลสวนตัว
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2. ขอมูลการศึกษา

 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกขอมูลการศึกษาไดโดยเลือกเมนู “ขอมูลการศึกษา”
คลิกปุม         จากนั้นกรอกรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1. จังหวัด * (ระบุจังหวัดซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามที่ไดเลือกไวตั้งอยู)
 2. ระดับการศึกษา * (เลือกระดับการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้...)
  (1) ประถมศึกษา
  (2) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  (5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  (6) ปริญญาตรี
  (7) ปริญญาโท
  (8) ปริญญาเอก
 3. ชื่อสถาบันการศึกษา * (ระบุชื่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 ในระดับตามที่เลือกไว)
 4. คณะ (ระบุสาขาวิชาหรือวิชาเอกที่ศึกษา)
 5. ปการศึกษาที่เริ่ม * (ระบุปการศึกษาที่เริ่มศึกษาในระดับตามที่เลือกไว)
 5. ปการศึกษาที่จบ * (ระบุปการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับตามที่เลือกไว)
 6. เกรดเฉลี่ย (ระบุเกรดเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษา)
 7. ไฟลเอกสาร (เลือกไฟลเอกสารแนบเพื่อเปนหลักฐานยืนยันการสำเร็จการศึกษาใน
ระดับที่เลือกไว)
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ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลการศึกษาตาม

ที่ไดระบุไว

38 39



 ผูใชบริการสามารถเขาไปบันทึกเปาหมายการศึกษาไดโดยเลือกเมนู “เปาหมาย
การศึกษา”คลิกปุม         จากนั้นกรอกรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1. ระดับการศึกษา * (เลือกเปาหมายระดับการศึกษาที่ตนเองตั้งเปาไว)
จากตัวเลือกอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้...
  (1) ประถมศึกษา
  (2) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
  (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  (5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  (6) ปริญญาตรี
  (7) ปริญญาโท
  (8) ปริญญาเอก
 2. คณะ (ระบุคณะวิชาที่ตั้งเปาหมายเอาไว)
 3. สาขา/วิชา * (ระบุสาขา/วิชาที่ตั้งเปาหมายไว)
 4. หมายเหตุ (ระบุรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ชื่อสถานศึกษา ประเภท
การศึกษา สถานที่ศึกษาตอ หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)

3. เปาหมายการศึกษา
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ระบบจะแสดงผลลัพท ของขอมูลเปาหมายการศึกษาตามที่ไดระบุไว
อาจจะระบุ*

ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลเปาหมายการศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการ

สำหรับลบขอมูลเปาหมายการศึกษาที่ไมตองการ
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ระบบจะแสดงผลลัพท ของขอมูลเปาหมายการศึกษาตามที่ไดระบุไว
อาจจะระบุ*

ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลเปาหมายการศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถดำเนินการ

สำหรับลบขอมูลเปาหมายการศึกษาที่ไมตองการ

4. เปาหมายอาชีพ

คลิกปุม         จากนั้นระบุอาชีพที่ใฝฝนหรือตองการทำในอนาคต จากนั้นเลือก
เมนู “บันทึก” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลเปาหมายอาชีพตามที่ไดระบุไว

โดยเลือกเมนู “เปาหมาย
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5. ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ

6. ไฟลเอกสาร (แนบไฟลเอกสารรับรอง (ถามี) )

ระบบจะแสดงผลลัพทของความสามารถในการใชภาษา

1. ความสามารถทางภาษา *

เลือกเมนู คลิกปุม จากนั้นระบุรายละเอียด

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

ตางประเทศตามที่ไดระบุไว
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6. ความสามารถพิเศษดานอื่นๆ
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ระบบจะแสดงผลลัพทความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ
ตามที่ไดระบุไว

ได  โดยเลือกเมนู
คลิกปุม จากนั้นระบุความสามารถพิเศษ เชน

ความสามารถดานกีฬา ดนตรี หรือความสามารถอื่น ๆ
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7. ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล

คลิกปุม

 2. วันที่ * (ระบุวัน เดือน ป ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม

หรือทุนการศึกษา)

 3. ชื่อหนวยงาน * (ระบุหนวยงานที่มอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม

หรือทุนการศึกษาให)

 4. บุคคลอางอิง (ระบุชื่อบุคคลอางอิง)

 5. ไฟล (เลือกไฟลเอกสารแนบเพื่อเปฌนหลักฐานยืนยันการไดรับประกาศ

เกียรติคุณ รางวัล กิจกรรม หรือทุนการศึกษาตามที่ไดระบุไว

จะแสดงผลลัพทของขอมูลประกาศเกียรติคุณ / รางวัลตามที่ไดระบุไว
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สำหรับลบขอมูลประกาศเกียรติคุณ / รางวัล ที่ไมตองการ

8. ประสบการณการฝกงาน / ทํางาน

สำหรับลบขอมูลประสบการณการฝกงาน /ทำงาน ที่ไมตองการ

คลิกปุม           จากนั้นกรอกรายละเอียด

1. ชื่อบริษัท * (ระบุชื่อบริษัท หรือหนวยงาน ที่เคยฝกงาน / ทำงาน)

2. ฝกงาน / ทำงาน * (เลือกประสบการณวาเปนฝกงาน หรือทำงาน)

3. ที่ตั้งหนวยงาน * (ระบุสถานที่ที่ฝกงาน / ทำงาน)

4. เบอรโทร/หนวยงาน * (ระหมายเลขโทรศัพ?ของสถานที่ที่ฝกงาน / ทำงาน)

5. ตำแหนง * (ระบุตำแหนงงานที่เคยฝกงาน / ทำงาน)

6. ชวงเวลาตั้งแต - ถึง / (ระบุชวงเวลาที่ฝกงาน / ทำงาน)

7. ผูรับรอง * (ระบุชื่อผูรับรองวาเคยฝกงาน / ทำงาน ณ สถานที่นั้นๆ)

8. เบอรติดตอผูรับรอง * (ระบุหมายเลขโทรศัทพของผูรับรองการฝกงาน / ทำงาน)

9. รายละเอียดงาน (อธิบายลักษณะของงาน หนาที่รับผิดชอบที่ฝกงาน / ทำงาน)

ระบุหรือไมระบุก็ได จากนั้นเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลประสบการณ

การฝกงาน / ทำงาน ตามที่ไดระบุไว

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

ทำงาน
ทำงาน

ทำงาน
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สำหรับลบขอมูลประสบการณการฝกงาน /ทำงาน ที่ไมตองการ

คลิกปุม           จากนั้นกรอกรายละเอียด

1. ชื่อบริษัท * (ระบุชื่อบริษัท หรือหนวยงาน ที่เคยฝกงาน / ทำงาน)

2. ฝกงาน / ทำงาน * (เลือกประสบการณวาเปนฝกงาน หรือทำงาน)

3. ที่ตั้งหนวยงาน * (ระบุสถานที่ที่ฝกงาน / ทำงาน)

4. เบอรโทร/หนวยงาน * (ระหมายเลขโทรศัพ?ของสถานที่ที่ฝกงาน / ทำงาน)

5. ตำแหนง * (ระบุตำแหนงงานที่เคยฝกงาน / ทำงาน)

6. ชวงเวลาตั้งแต - ถึง / (ระบุชวงเวลาที่ฝกงาน / ทำงาน)

7. ผูรับรอง * (ระบุชื่อผูรับรองวาเคยฝกงาน / ทำงาน ณ สถานที่นั้นๆ)

8. เบอรติดตอผูรับรอง * (ระบุหมายเลขโทรศัทพของผูรับรองการฝกงาน / ทำงาน)

9. รายละเอียดงาน (อธิบายลักษณะของงาน หนาที่รับผิดชอบที่ฝกงาน / ทำงาน)

ระบุหรือไมระบุก็ได จากนั้นเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะแสดงผลลัพทของขอมูลประสบการณ

การฝกงาน / ทำงาน ตามที่ไดระบุไว

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก

ทำงาน
ทำงาน

ทำงาน
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9. การนัดหมาย

1. ครั้งที่   (แสดงครั้งที่ของการนัดหมาย)

2. วันที่นัดหมาย  (แสดงรายละเอียดของวันที่นัดหมาย)

3. รายละเอียดการนัดหมาย (แสดงรายละเอียดหัวขอ/เรื่อง ที่นัดหมาย)

4. การจัดการ  (สามารถเขาไปดูรายละเอียดของการนัดหมายได)
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 ทั้งนี้ เมื่อตองการบันทึกขอมูลประวัติการฝกอบรม เพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการ

ไดโดยระบุรายละเอียดใหครบถวน พรอมบันทึกขอมูลตามที่กลาวไปแลวขางตน นอกจากนี้

หากตองการแกไขหรือลบขอมูลที่ระบุไว สามารถเลือกที่คอลัมนการจัดการซึ่งจะประกอบดวย

2 เมนูที่สำคัญ ไดแก

 ผูใชบริการเขาไปบันทึกประวัติฝกอบรม ไดโดยเลือก เมนู “ประวัติการฝกอบรม” 
จากนั้นกรอกรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
 1. ชื่อหลักสูตรการฝกอบรม * (ระบุชื่อหลักสูตรที่ผานการอบรม)
 2. วันที่ฝกอบรม *   (ระบุวันที่ผานหลักสูตรการฝกอบรมนั้น) 
 3. หนวยที่ฝกอบรม * (ใหระบุหนวยงานที่จัดหลักสูตรฝกอบรม)
 4. รายละเอียดการฝกอบรม (ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร
การฝกอบรมนั้น)
 5. ไฟลเอกสาร  (เลือกไฟลเอกสารแนบเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน
การฝกอบรม ตามที่ไดระบุไว)
 ทั้งนี้ขอมูลในสวนที่มี * จะตองระบุขอมูลใหครบถวน สำหรับขอมูลอื่น ๆ
อาจจะระบุหรือไมระบุก็ไดจากนั้นเลือกเมนู “บันทึก” ระบบจะแสดงผลลัพทของ
ประวัติการฝกอบรม ตามที่ไดระบุไว

สำหรับลบขอมูลประวัติการฝกอบรม ที่ไมตองการ

10. ประวัติการฝกอบรม
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11. ประวัติการทำแบบทดสอบ
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12. ประวัติสวนตัว

 เปนการประมวลผลขอมูลรายละเอียดตางๆ ของผูใชบริการ ไดแก ประวัติสวนตัว

ขอมูลการศึกษา / เปาหมายการศึกษา / เปาหมายอาชีพ / ความสามารถในการใชภาษา

ตางประเทศ / ความสามารถพิเศษดานอื่นๆ / ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล / ประสบการณ

การฝกงาน/ทำงาน / ประวัติการฝกอบรม เปนตน

 ทั้งนี้ ผูใชบริการสามารถพิมพรายละเอียดตาง ๆ สำหรับนำไปใชประกอบในการ

สมัครเขาศึกษาตอ การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา หรือการสมัครงาน เปนตน
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53บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

3. ทําแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพ

    แบบประเมินบุคลิกภาพสําหรับการศึกษาตอและการเลือกประกอบอาชีพชุดนี้ 
จัดทําโดยผูทรงคุณวุฒิดานการแนะแนว ประกอบดวย ประธานสาขาจิตวิทยาและประธาน
หลักสูตรจิตวิทยาการประกอบธุรกิจนานาชาติ คณะศิลปะศาสตร วิทยาลัยเซนตหลุยสและ
คณะ โดยใชแนวอางอิงจาก 2 สวน ที่สําคัญ ๆ ดังนี้    
 1. Basic Assumption หรือ วัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถชวย
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 

บคุคลชอบเก่ียวของกับสิง่ท่ีเปนรปูธรรม (Realistic Type)  กลุม I คอื บคุคลทีช่อบใชความคิด

แกปญหา (Investigative Type) กลุม C คือ บุคคลที่ชอบทําตามระเบียบแบบแผน 
(Conventional Type) กลุม S คือ บุคคลที่ชอบสังคมกับบุคคลอื่น (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 

3. ทำ แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
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54 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

(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. ผานผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการนักบริหารทรัพยากร
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 Coefcient Alpha Coefcient โดยมีคาไมตํ่ากวา 0.8 
และบุคลิกภาพรายกลุมยอย (Subscales) ในแตละกลุมไมตํ่ากวา 0.63
 4. ทวนสอบความเที่ยงแบบคูขนาน (Parallel Reliability) กับแบบวัดความสนใจ

ของ Holland’s Theory โดยใชกลุมตัวอยาง 35 คน
 5. ในการสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือฉบับนี้ดําเนินการโดยอาจารยและ
นักศึกษาจิตวิทยาผูผานการเรียนรายวิชาการทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา ซึ่งมีความ

รูและประสบการณตรงจากการพัฒนาแบบสอบวัดความซื่อสัตยและแบบวัดอื่น ๆ  ไมตํ่ากวา 

3 ครั้ง ในสภาพจริงภาคสนาม
 6. กลุมตวัอยางท่ีใชทดลองเคร่ืองมือ (Try Out) มคีณุลักษณะเปนตวัแทนวัยทีก่าํลงั
ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บัณฑิต ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่โดยมากแลวมีอายุ

ระหวาง 20 – 40 ป
 7. การแปลผลมีความยืดหยุน ละเอียดและงายตอการวิเคราะหผลของบุคลากร 
ใหมมุมอง /ทางเลอืกในการแนะแนวทางการศกึษาตอและการประกอบอาชพีแกกลุมเปาหมาย
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 1. เขาเว็บไซต  https://www.doe.go.th/vgnew  เลือกที่แบนเนอร “ระบบ

สงเสริมการมีงานทำ”

 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหสมัครสมาชิกกอน ขั้นตอนการสมัครสมาชิกตามที่

กลาวขางตน
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เมื่อเลือกเมนู “แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ” จะปรากฏหนาจอ

หลักของระบบ วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ” โดยเปนรายละเอียด

เกี่ยวกับความหมายของบุคลิกภาพ ประโยชนของแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ

การเลือกอาชีพ เหตุผลของการสรางแบบวัดบุคลิกภาพฯ และคำชี้แจงการทำแบบทดสอบ

ดังกลาว
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เมื่อเลือกเมนู “แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ” จะปรากฏหนาจอ

หลักของระบบ วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ” โดยเปนรายละเอียด

เกี่ยวกับความหมายของบุคลิกภาพ ประโยชนของแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ

การเลือกอาชีพ เหตุผลของการสรางแบบวัดบุคลิกภาพฯ และคำชี้แจงการทำแบบทดสอบ

ดังกลาว
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 1. หนวยงานที่เขารับทำแบบทดสอบ : ใหเลือก “จังหวัด หรือสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือหนวยงานที่ทำการทดสอบ”

 2. โครงการ/กิจกรรม ที่เขารวมการทดสอบ : ใหเลือก “การดำเนินงานตามมติ ครม.”

 3. โครงการ/กิจกรรมยอย : จะมีตัวเลือกปรากฎในชองใหเลือก ใหเลือกชื่อโรงเรียน

ที่ตองการ

 4. สถานะของผูทดสอบ : ใหเลือก นักเรียน/นักศึกษา

 5. ระดับการศึกษาของผูทดสอบ : เลือกระดับการศึกษาปจจุบัน

 6. สาขาการศึกษาของผูทดสอบ : ใหเลือกสาขาการศึกษาของผูทดสอบ โดยเลือก

จากสาขาการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระบบจะแสดงตามระดับการศึกษาใหโดยอัตโนมัติ

 ทั้งนี้ เมื่อกรอกรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนแลว ใหเลือกเมนู “เริ่มทำขอสอบ”
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ตัวอยางขอคำถามและตัวเลือก

 นอกจากนี้ หากระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาหรือผูทดสอบออกจากการทดสอบโดย

ยังทำการทดสอบไมแลวเสร็จ เมื่อเขาทำแบบทดสอบในครั้งถัดไป ระบบจะแสดงรายการ

แบบทดสอบที่ทำคางอยู โดยผูทดสอบสามารถเลือกไดวา จะทำตอจากของเดิมหรือจะเริ่ม

ทำแบบทดสอบใหมทั้งหมด
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นอกจากนี้ผูทดสอบยังสามารถตรวจสอบประวัติการทำแบบทดสอบยอนหลังได โดยเขาที่

ระบบบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) และเลือกเมนู “ประวัติการทำแบบ

ทดสอบ”
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วิธีการวิเคราะห์

  ใหพิจารณาจากผลการวัดบุคลิกภาพท่ีมีคะแนนสูง และดูเขาบุคลิกภาพเดน
อนันาํไปสูการเลอืกอาชพี กลุมคณะ ประเภทสาขาทีจ่ะเขาศึกษาตอ ทัง้ในสวนของภาคอดุมศกึษา
 สายอาชีพ และการฝกอาชีพระยะสั้น โดยใชจุดเชื่อมโยงการวิเคราะหคือ เสนกราฟที่แสดง 
ดังนี้
 1. ถาเสนกราฟอยูเลยขอบบน แสดงถึงมีความชัดเจนของบุคลิกภาพในเรื่องของ
ความสนใจในกลุมอาชีพในบุคลิกภาพนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขสนุก
กับงานและมีการขับเคลื่อนทางความคิด การตัดสินใจไดอยางเฉลียวฉลาด ฉับไว ทําใหงาน

ที่ออกมามีคุณภาพ และทํางานหรือประกอบอาชีพในกลุมนั้นๆ ไดอยางยั่งยืน เปนตน

 2. เสนกราฟอยูระหวางกลาง แสดงถึงมีบุคลิกภาพในเร่ืองของการขับเคล่ือน
ความสนใจในดานกลุมประเภทอาชีพนั้นๆ อยูในระดับปานกลาง ควรมีการไดรับบริการ
ตามกระบวนการแนะแนว/บริการปรึกษาเพ่ิมเติม จะทําใหเกิดความชัดเจนในการตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอหรือเลือกประกอบอาชีพไดดียิ่งขึ้นและแมนตรงกับตัวเด็กมากขึ้น

 3. เสนกราฟอยูใตขอบลาง แสดงถึงบุคลกิภาพหรือความสนใจในกลุมประเภทอาชีพ
นัน้ๆ ผูรบับริการอาจขาดทักษะหรือไมชอบ ไมสนใจประกอบอาชีพประเภทกลุมอาชีพดานน้ี
ที่ไมดีเทาที่ควร ในกลุมประเภทอาชีพดังกลาว หากสนใจในกลุมประเภทนี้อาจจะตองใช

ความพยายามในการฝกทีต่องใชเวลามาก และผลสดุทายอาจจะไดประสทิธภิาพนอยมาก ทาํให
ผลการทาํงานหรอืประกอบอาชพีกลุมหรอืประเภทงานดานน้ีไมด/ีไมสาํเร็จเทาทีค่วร เปนตน
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63บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

ลักษณะบุคลิกภาพ 

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

Type)
 2. กลุม I คือ บุคคลชอบคนหา ชอบใชความคิดแกปญหา (Investigative Type)
 3. กลุม A คือ บุคคลใฝศิลปะ ชอบความสุนทรีและความงาม  (Artistic Type)

 4. กลุม S คือ บุคคลชอบสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น (Social Type)

 5. กลุม E คือ บุคคลที่มีความคลองแคลววองไว ทะเยอทะยาน (Enterprising 
Type)
 6. กลุม C คือ บุคคลอนุรักษนิยม ชอบทําตามระเบียบแบบแผน (Conventional 

Type)
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64 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

วัตถุประสงคในการสรางแบบสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและอาชีพ
 1. เพื่อสรางบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและอาชีพที่สามารถใชสอบวัดบุคลิกภาพ
ไดรวดเรว็ และสะดวกในการประเมนิบุคลกิภาพเพือ่การศกึษาตอและอาชพีของกลุมเปาหมาย
อายุตั้งแต 15-60 ป
 2. เพ่ือใหเจาหนาทีข่องกองสงเสรมิการมงีานทาํ  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน
ทัง้ในสวนกลางและสวนภูมภิาคท่ัวประเทศ สามารถนําแบบสอบวัดบคุลกิภาพเพ่ือการศึกษาตอ
และอาชพีไปทดสอบ วดั และประเมินเพือ่ประกอบการใหสารสนเทศ ในทางอาชีพและศกึษา
การแปลผลคะแนน 
 แบบประเมนิบุคลกิภาพฉบบัน้ี แปลผลโดยแบงบคุลิกภาพออกเปน 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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65บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 การแปลผลเปนการแสดงคาเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพแตละดานวา บุคลิกภาพ
ดานใดมีคะแนนสูงที่สุด และบุคลิกภาพดานใดมีคะแนนสูงหรือตํ่ากวาชวงคะแนนเฉล่ีย 
โดยจะพจิารณาคะแนนดานที ่1 ถงึ ดานที ่7 กอน เพือ่จาํแนกบคุลิกภาพดานอาชพี หลงัจากนัน้

จะพิจารณาบุคลิกภาพดานที่ 8  ดานที่ 9 และดานที่ 10
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66 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 ผลการแปลลักษณะบุคลิกภาพตาม “แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและ
การเลือกอาชีพ” มีมีทั้งหมด 28 แบบ ดังนี้

1. นิยมความจริง (Realistic Type)

บุคลิกภาพ
 มีแนวโนมจะเปนคนพูดนอย  ไมชอบเขาสังคมมากนัก แตก็สามารถปรับตัวไดดี  
เปดเผย จริงใจ มักประหมาอายเมื่อตองรวมกิจกรรมกับบุคคลอื่น  ใหความสําคัญกับสิ่ง

ทีเ่ปนรปูธรรมมากกวานามธรรม  ชอบทีจ่ะลงมอืทาํมากกวานัง่คดิพจิารณา  มคีวามอตุสาหะ 

พากเพียร อดทน บากบั่น สภาวะทางจิตใจมั่นคง เสมอตนเสมอปลาย แตอาจขาด
ความยดืหยุนในบางครัง้ ชอบกจิกรรมท่ีใชแรงกายมากกวากจิกรรมทีต่องคดิ วเิคราะห  ชอบทํา
กิจกรรมกลางแจงและการออกภาคสนาม

อาชีพที่เหมาะสม
 • วิศวกรเครื่องกล  วิศวกรเครื่องยนต  วิศวกรโยธา  ทหาร  ตํารวจ
 • ชางไฟฟา  ชางประปา  ชางฟต  ชางเทคนิค  ชางไม  ชางยนต  ชาวประมง  

นักปาไม
 • นักกีฬา  ชาวนา  คนขับรถ  นักการภารโรง ชางซอมรองเทา  ชางตัดเย็บเสื้อผา  
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67บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาเกษตรศาสตร  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาพืชศาสตร  สาขาสัตวศาสตร  
สาขาชางกลเกษตร  สาขาเพาะเล้ียงสตัวนํา้  สาขากอสราง  สาขาเคร่ืองกล  สาขาไฟฟากาํลงั  
สาขาสํารวจ  สาขาอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนกีฬา  โรงเรียนเตรียมทหาร / ตํารวจ
 • ระดับอุดมศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะพละศึกษา  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
โรงเรียนนายรอยทหาร / นายรอยตํารวจ
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68 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

2. ชอบคนหา (Investigative Type)

บุคลิกภาพ
 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  มีความมุงมั่น วิริยะอุตสาหะ และคอนขางเก็บตัว  
ไมชอบการเขาสงัคมมากนกั รกัอสิระ ใหความสาํคญักบันามธรรมมากกวารปูธรรม  มคีวามคดิ
สรางสรรคบางในบางครั้ง ชอบที่จะคิด วิเคราะห และมักจะพิจารณาวางแผนเปนเวลานาน
กอนลงมือปฏิบัติ ชอบการศึกษาหาความรู  มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง

อาชีพที่เหมาะสม

 • 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

บุคลิกภาพ
	 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง	 มีความมุ่งมั่น	 วิริยะอุตสาหะ	 และค่อนข้างเก็บตัว
ไม่ชอบการเข้าสงัคมมากนกั	รกัอสิระ	ใหค้วามสำาคญักบันามธรรมมากกวา่รปูธรรม	มคีวามคดิ
สรา้งสรรคบ์า้งในบางคร้ัง	ชอบท่ีจะคิด	วเิคราะห	์และมกัจะพจิารณาวางแผนเปน็เวลานาน
ก่อนลงมือปฏิบัติ	ชอบการศึกษาหาความรู้	มีความคิดเชิงเหตุและผลสูง
อาชีพที่เหมาะสม
	 •	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์	โปรแกรมเมอร์	ช่างอิเล็กทรอนิกส์
	 •	นกัเศรษฐศาสตร	์นกัวทิยาศาสตร	์นกัคณติศาสตร	์นกัอตุนุยิมวทิยา	นกัจติวทิยา
นักสังคมสงเคราะห์
	 •	แพทย	์สัตวแพทย	์ทนัตแพทย	์นกัเทคนคิการแพทย	์เภสชักร	นกักายภาพบำาบดั
พยาบาล	นักวิจัย	นักวิชาการ
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
	 •	ระดับ	ปวช.	/	ปวส.
	 สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร	สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	/	ภูมิทัศน์	สาขาเคมี
	 อุตสาหกรรม	สาขาปิโตรเคมี	สาขาเทคนิคแว่นตาและเลนส์	ผู้ช่วยพยาบาล
	 •	ระดับอุดมศึกษา
	 คณะแพทยศาสตร์	คณะทันตแพทย์	คณะเทคนิคการแพทย์	คณะเภสัชกร
	 คณะกายภาพบำาบดั	คณะพยาบาลศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์	สาขาเคมอุีตสาหกรรม
	 สาขาปิโตรเคมี	คณะเศรษฐศาสตร์	คณะจิตวิทยา	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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70 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

3. ใฝศิลปะ (Artistic Type)

บุคลิกภาพ
 ไมใหความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ  ใหความสําคัญกับอารมณมากกวาเหตุผล  
มอีารมณเพอฝน จติใจละเอียดออน ออนไหวและมีอารมณสนุทร ีไมชอบความจริงจงัตงึเครียด  
รกัอสิระ ชางจนิตนาการ ไมชอบเลยีนแบบใคร มคีวามคดิสรางสรรคสงู มคีวามเปนตวัของตวัเอง
ไมยดึตดิในกรอบธรรมเนียมประเพณี มกัมคีวามคิดคาํนงึโดยลําพงัแมอยูทามกลางสังคม ชอบ
กิจกรรมอิสระที่มีลักษณะเปนโลกสวนตัว ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมเก็บตัวอยูบาง

อาชีพที่เหมาะสม
 • ศลิปน  ดารา  นกัแสดง  นกัรอง  นกัดนตรี  นายแบบ / นางแบบ  ผูกาํกบัการแสดง
 • นักออกแบบ  กราฟกดีไซน  สถาปนิก  ประติมากร  นักถายภาพ

 • นักเขียนเรื่องสั้น  นักประพันธบทละคร  คอลัมนิสต  นักแตงเพลง  นักวาดภาพ
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70 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

3. ใฝศิลปะ (Artistic Type)

บุคลิกภาพ
 ไมใหความสําคัญกับระเบียบกฎเกณฑ  ใหความสําคัญกับอารมณมากกวาเหตุผล  
มอีารมณเพอฝน จติใจละเอียดออน ออนไหวและมีอารมณสนุทร ีไมชอบความจริงจงัตงึเครียด  
รกัอสิระ ชางจนิตนาการ ไมชอบเลยีนแบบใคร มคีวามคดิสรางสรรคสงู มคีวามเปนตวัของตวัเอง
ไมยดึตดิในกรอบธรรมเนียมประเพณี มกัมคีวามคิดคาํนึงโดยลําพงัแมอยูทามกลางสังคม ชอบ
กิจกรรมอิสระที่มีลักษณะเปนโลกสวนตัว ในบางครั้งอาจมีพฤติกรรมเก็บตัวอยูบาง

อาชีพที่เหมาะสม
 • ศลิปน  ดารา  นกัแสดง  นกัรอง  นกัดนตรี  นายแบบ / นางแบบ  ผูกาํกับการแสดง
 • นักออกแบบ  กราฟกดีไซน  สถาปนิก  ประติมากร  นักถายภาพ

 • นักเขียนเรื่องสั้น  นักประพันธบทละคร  คอลัมนิสต  นักแตงเพลง  นักวาดภาพ

71บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาวิจิตรศิลป สาขาการออกแบบ สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยี
 การถายภาพและวีดีทัศน สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
 อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สาขาเครื่องประดับอัญมณี สาขาคหกรรม
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
 เทคโนโลยี วิทยาลัย ดุริยางคศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ
 คณะมัณฑนศิลป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะวิจิตรศิลป  
 คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปะการแสดง
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72 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

4. ชอบสังคม (Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลือผู อื่น เขาใจผู อื่นไดดีมีไมตรีจิต เปนผู กวางขวางอารีอารอบ 
ชอบบาํเพญ็ประโยชน ชอบเขาสงัคม รูจกักาลเทศะ มคีวามเขาใจเพือ่นมนษุย มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัเขากับสงัคม มกีารวางตวัทีเ่หมาะสม ออมชอม ประนปีระนอม ใหความสาํคัญ
ในเรื่องการสรางและรักษามิตรภาพระหวางบุคคลมากกวาสิ่งอื่น ๆ

อาชีพที่เหมาะสม

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

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาธรุกจิประกนัภยั สาขาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ  

สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว
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72 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

4. ชอบสังคม (Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลือผู อื่น เขาใจผู อื่นไดดีมีไมตรีจิต เปนผู กวางขวางอารีอารอบ 
ชอบบาํเพญ็ประโยชน ชอบเขาสงัคม รูจกักาลเทศะ มคีวามเขาใจเพือ่นมนษุย มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัเขากบัสงัคม มกีารวางตวัทีเ่หมาะสม ออมชอม ประนปีระนอม ใหความสาํคญั
ในเรื่องการสรางและรักษามิตรภาพระหวางบุคคลมากกวาสิ่งอื่น ๆ

อาชีพที่เหมาะสม

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

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาธรุกจิประกนัภยั สาขาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ  

สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว

73บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 สาขาการตลาด สาขาการทองเที่ยวและโรงแรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 และองคการ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว 
 คณะศึกษาศาสตร / ครุศาสตร
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74 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

5. อนุรักษนิยม (Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการปฏิบัติตามประเพณีนิยม รักษาวัฒนธรรมและธรรมเนียมของสังคม 
มคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย มคีวามสามารถเชงิคณิตศาสตรและตรรกศาสตร ใหความสาํคญั
กบัเหตผุลมากกวาอารมณความรูสกึ มคีวามเยือกเยน็ มคีวามรบัผิดชอบสูง  ยดึถอืกฎระเบยีบ
อยางเครงครัด ไมมีการยืดหยุ น มีลักษณะเปนผูตามที่ดี มีวินัย มีความคิดสรางสรรค
และจินตนาการไมมากนัก ไมชอบความเปลี่ยนแปลง ไมชอบความเสี่ยงแตชอบความมั่นคง 

แนนอน บางครั้งขาดความมั่นใจในตนเอง จึงมักยึดแนวทางปฏิบัติตามแบบแผน มีแนวโนม

ไมชอบการรวมกิจกรรมสรางสรรคทางสังคมมากนัก

อาชีพที่เหมาะสม

 • พนักงานคลังสินคา พนักงานควบคุมคุณภาพ แคชเชียร เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย
 • เสมียน ธุรการ นายทะเบียน พนักงานราชทัณฑ บรรณารักษ เลขานุการ
 • นกัสถติ ินกับัญช ีนกัการเงิน การธนาคาร พนกังานสํานักงาน ผูควบคุมเคร่ืองจกัร  

พนักงานพิสูจนอักษร
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75บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการบญัช ีสาขาการเลขานกุาร สาขาการเงนิและธนาคาร สาขาการจดัการทัว่ไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน
 สาขาการธนาคาร สาขาโลจิสติกส สาขาบรรณารักษ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
  สาขาคณิตศาสตร
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76 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

6. แคลวคลองวองไว (Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด
กลาพูด กลาทาํ และกลาทีจ่ะแสดงออก มกัไมชอบงานทีต่องยึดระเบียบแบบแผนมากเกนิไป
มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ตองการความมีอิทธิพลเหนือความคิดผูอื่น  

ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย

อาชีพที่เหมาะสม
 • 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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76 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

6. แคลวคลองวองไว (Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด
กลาพดู กลาทาํ และกลาทีจ่ะแสดงออก มกัไมชอบงานทีต่องยดึระเบยีบแบบแผนมากเกินไป
มีความกลาและพรอมที่จะเส่ียงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ตองการความมีอิทธิพลเหนือความคิดผูอื่น  

ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย

อาชีพที่เหมาะสม
 • 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

77บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและ
 สื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาจิตวิทยา
 อุตสาหกรรมและองคการ
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78 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

7. มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 
(freelance)

 • ทีป่รกึษาทางธรุกจิ ทีป่รกึษาทางการเงนิ นายธนาคาร นกัเกง็กาํไรอสงัหารมิทรพัย 

นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย 
 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย
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78 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

7. มุงเนนประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurial Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 
(freelance)

 • ทีป่รกึษาทางธรุกจิ ทีป่รกึษาทางการเงนิ นายธนาคาร นกัเก็งกาํไรอสงัหารมิทรพัย 

นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย 
 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย

79บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
 สาขาภาษาตางประเทศธุรกจิ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ สาขาการจัดการ
 ธุรกิจคาปลีก สาขาการจัดการผลิตภัณฑ สาขาการเงินและการธนาคาร 
 สาขาธุรกิจรับจัดงาน
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาจิตวทิยา
 การประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาต ิสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
 คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
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80 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

8. ศิลปนใฝสังคม (Artist & Social Type)

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

อยูบาง

อาชีพที่เหมาะสม
 • ดารา นักแสดง ผูกํากับการแสดง นักรอง

 • นักออกแบบ กราฟกดีไซน อาจารย/ครูสอนศิลปะ

 • นักบริหารการตลาด

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาการออกแบบ สาขาศิลปหตัถกรรม สาขาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดทิศัน
  สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาการตลาด สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
 สาขาการจัดการผลิตภัณฑ

78 79



81บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน 
 คณะศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร
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82 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

9. ศิลปนเจาระเบียบ (Artist & Conventional Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม

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

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดิทัศน สาขาการตลาด สาขาการโฆษณา

 และประชาสัมพันธ
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83บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
 เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวารสารศาสตร
 และสื่อสารมวลชน คณะศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร
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84 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

10. ผูบริหารนอกกรอบ (Artist & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 มคีวามเชือ่มัน่ในตนเองสูง กลาแสดงออก มคีวามยดืหยุนทางความคิดสงู จงึมกัไมชอบ
งานที่ตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป และมีความคิดสรางสรรคสูง ในขณะเดียวกัน
ก็มีจิตใจที่ออนไหว มีความตองการเสพความสุนทรียในชีวิต พรอมที่จะคิดและทําในส่ิง
ทีแ่ตกตางจากผูอืน่ และพรอมท่ีจะยอมรบัความแตกตางของผูอืน่ดวย นอกจากนัน้ยงัเปนผูที่
สามารถจัดการกับความกดดันไดดี ชอบแสวงหาความทาทายใหมๆ

อาชีพที่เหมาะสม
 • 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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84 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

10. ผูบริหารนอกกรอบ (Artist & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองสูง กลาแสดงออก มคีวามยืดหยุนทางความคดิสงู จงึมกัไมชอบ
งานที่ตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป และมีความคิดสรางสรรคสูง ในขณะเดียวกัน
ก็มีจิตใจที่ออนไหว มีความตองการเสพความสุนทรียในชีวิต พรอมท่ีจะคิดและทําในสิ่ง
ทีแ่ตกตางจากผูอืน่ และพรอมทีจ่ะยอมรบัความแตกตางของผูอืน่ดวย นอกจากนัน้ยงัเปนผูที่
สามารถจัดการกับความกดดันไดดี ชอบแสวงหาความทาทายใหมๆ

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักขาย นักการตลาด นักลงทุน ผูบริหารฝายการตลาด
 • เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว นักธุรกิจดานวรรณศิลป เจาของสํานักพิมพ

 • นักประดิษฐ นักออกแบบผลิตภัณฑ นักเขียน คอลัมนิสต บรรณาธิการหนังสือ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการคาระหวางประเทศ สาขาการโฆษณาและ
 ประชาสัมพันธ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ

85บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 คณะวิจิตรศิลป
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86 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

11. ผูสรางสรรคศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง กลาแสดงออก มีความยืดหยุนทางความคิดสูง และ
มีความคิดสรางสรรคสูง จึงมักไมชอบงานที่ตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป มีความกลา
และพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุมคาเปนอยางดีแลว มีความเปนผูนํา เปดกวาง
ดานนวัตกรรม ชอบเรียนรูและทดลองสิ่งใหม ปรับตัวไดดี เปดรับการเปลี่ยนแปลง มักทํา
ในสิ่งที่แตกตางจากผูอื่น 

อาชีพที่เหมาะสม
 • กราฟกดีไซน นักเขียน คอลัมนิสต
 • นักประดิษฐ นักออกแบบผลิตภัณฑ

 • เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว เจาของแกลเลอรี่ ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือ

การแสดงสินคา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ สาขาการออกแบบผลติภัณฑ
  สาขาคอมพิวเตอรกราฟก
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86 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

11. ผูสรางสรรคศิลปะ (Artist & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง กลาแสดงออก มีความยืดหยุนทางความคิดสูง และ
มีความคิดสรางสรรคสูง จึงมักไมชอบงานที่ตองยึดระเบียบแบบแผนมากเกินไป มีความกลา
และพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุมคาเปนอยางดีแลว มีความเปนผูนํา เปดกวาง
ดานนวัตกรรม ชอบเรียนรูและทดลองส่ิงใหม ปรับตัวไดดี เปดรับการเปลี่ยนแปลง มักทํา
ในสิ่งที่แตกตางจากผูอื่น 

อาชีพที่เหมาะสม
 • กราฟกดีไซน นักเขียน คอลัมนิสต
 • นักประดิษฐ นักออกแบบผลิตภัณฑ

 • เจาของกิจการ ธุรกิจสวนตัว เจาของแกลเลอรี่ ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือ

การแสดงสินคา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการโฆษณาและประชาสมัพนัธ สาขาการออกแบบผลติภณัฑ
  สาขาคอมพิวเตอรกราฟก

87บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
 สาขาจิตวิทยาการประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 และองคการ
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88 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

12. นักจัดระเบียบสังคม (Social & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบความเปนระเบียบเรียบรอย มีความผิดชอบ มีวินัย รักษากฎระเบียบ 
และใหความสําคัญกับเหตุผลกวาอารมณความรูสึก มีแนวโนมขาดจินตนาการและความคิด
สรางสรรค จึงมักปฏิบัติตามแบบแผนที่ถูกกําหนดไว อยางไรก็ตามก็ยังใหความสําคัญ
ในเร่ืองมนุษยสัมพันธ มีความเขาใจเพ่ือนมนุษย มีไมตรีจิต สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
รูจักประนีประนอม

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

ผูควบคุมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

 • ครู อาจารย วิทยากร นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ฝายบริหารทรัพยากร
มนุษย
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89บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจดัการทัว่ไป
 สาขาการบัญชี สาขาการเลขานุการ
 • ระดับอุดมศึกษา
 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
 คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร สาขาจติวทิยาการศกึษาแนะแนว คณะศกึษาศาสตร/
 ครุศาสตร
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90 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

13. นักสังคมผูคลองแคลว (Social & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลอืผูอืน่ มไีมตรจีติ เปนผูกวางขวาง ชอบบาํเพญ็ประโยชน มคีวามมัน่ใจ
ในตนเอง กลาแสดงออก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ใหความสําคัญ
ในเรือ่งความสัมพนัธระหวางบุคคล และการทํางานเพ่ือสังคมในระดับสงู มแีรงจงูใจในตนเองสูง
และมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นดวย นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีความคิดยืดหยุน ไมยึดติด 
และสามารถปรบัตามสถานการณไดอยางถกูกาลเทศะ พรอมทัง้สามารถยอมรบัความคิดเหน็

ของผูอื่นได

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักขาย นักการตลาด นักประชาสัมพันธ

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย นายสมาคม/

สโมสร/ชมรม
 • คร ูอาจารย วทิยากร นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา หวัหนา/เจาหนาทีอ่งคกรอสิระ
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90 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

13. นักสังคมผูคลองแคลว (Social & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบชวยเหลอืผูอืน่ มไีมตรจีติ เปนผูกวางขวาง ชอบบาํเพญ็ประโยชน มคีวามมัน่ใจ
ในตนเอง กลาแสดงออก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม ใหความสําคัญ
ในเรือ่งความสัมพนัธระหวางบคุคล และการทํางานเพ่ือสงัคมในระดับสงู มแีรงจงูใจในตนเองสูง
และมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นดวย นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีความคิดยืดหยุน ไมยึดติด 
และสามารถปรบัตามสถานการณไดอยางถกูกาลเทศะ พรอมท้ังสามารถยอมรบัความคดิเหน็

ของผูอื่นได

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักขาย นักการตลาด นักประชาสัมพันธ

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบริหารองคการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย นายสมาคม/

สโมสร/ชมรม
 • คร ูอาจารย วทิยากร นกัสงัคมสงเคราะห นกัจติวทิยา หวัหนา/เจาหนาทีอ่งคกรอสิระ

91บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการจดัการทรพัยากรมนษุย สาขาโฆษณาและประชาสมัพนัธ
สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาการจัดการทั่วไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะจิตวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร
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92 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

14. นักธุรกิจผูกวางขวาง (Social & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มแีรงจูงใจในตนเองสูง มคีวามม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก กลาตดัสนิใจ สามารถ
อยูทามกลางความกดดันไดดี ชอบการเขาสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคม มักเปนผูประนีประนอมความขัดแยงตางๆ มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เปนผูที่
ยอมรบัความแตกตางระหวางบุคคล ไมชอบการแขงขนัเพือ่เอาชนะ แตชอบทีจ่ะแลกเปล่ียน
ใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 
ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือการแสดงสินคา

 • นักขาย นักการตลาด นักเจรจาตอรองทางธุรกิจ พัฒนากร นักพัฒนาชุมชน 

นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาองคการ
 • ครู อาจารย วิทยากร นักการศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง นักปกครอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาการจัดการทั่วไป
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92 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

14. นักธุรกิจผูกวางขวาง (Social & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 มแีรงจูงใจในตนเองสูง มคีวามม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก กลาตดัสนิใจ สามารถ
อยูทามกลางความกดดันไดดี ชอบการเขาสังคม และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับ
สังคม มักเปนผูประนีประนอมความขัดแยงตางๆ มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เปนผูที่
ยอมรบัความแตกตางระหวางบคุคล ไมชอบการแขงขันเพือ่เอาชนะ แตชอบทีจ่ะแลกเปล่ียน
ใหทุกฝายไดรับประโยชนรวมกัน

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 
ผูออกแบบจัดงานมหกรรมหรือการแสดงสินคา

 • นักขาย นักการตลาด นักเจรจาตอรองทางธุรกิจ พัฒนากร นักพัฒนาชุมชน 

นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาองคการ
 • ครู อาจารย วิทยากร นักการศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง นักปกครอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาการจัดการทั่วไป

93บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบริหารธุรกจิ สาขาการตลาด คณะจิตวทิยา คณะสังคมสงเคราะห คณะศึกษา
ศาสตร/ครุศาสตร สาขาจิตวิทยาการศึกษาแนะแนว สาขาจิตวิทยาการประกอบการ 
สาขาธุรกิจนานาชาติ คณะรัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร สาขาการพัฒนาชุมชน
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94 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

15. นักบริหารผูเครงครัด (Enterprising & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผู มีความม่ันใจในตนเอง กลาตัดสินใจ และกลาที่จะแสดงออก มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยานและแรงจูงใจใฝอํานาจคอนขางสูง เปนผูที่
ตดัสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ  ในขณะเดยีวกนักเ็ปนผูทีม่คีวามรับผิดชอบสูง
และยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ยึดถือความม่ันคงแนนอนเปนหลักการ จนบางคร้ัง
อาจเรียกไดวาเปนผูที่ขาดความยืดหยุนทางความคิด

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักบริหารการตลาด นักธุรกิจ ผูตรวจสอบคุณภาพ
 • ผูบริหารฝายบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูบริหารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป ทนาย 

อัยการ ผูพิพากษา

 • นกัปกครอง นกักฎหมาย หวัหนาผูควบคมุการผลติในภาคอตุสาหกรรม ผูตรวจสอบ
ระบบคุณภาพ ผูตรวจมาตรฐานสินคา
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94 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

15. นักบริหารผูเครงครัด (Enterprising & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูมีความม่ันใจในตนเอง กลาตัดสินใจ และกลาที่จะแสดงออก มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยานและแรงจูงใจใฝอํานาจคอนขางสูง เปนผูที่
ตดัสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ  ในขณะเดียวกันก็เปนผูทีม่คีวามรบัผดิชอบสงู
และยึดถือกฎระเบียบอยางเครงครัด ยึดถือความม่ันคงแนนอนเปนหลักการ จนบางคร้ัง
อาจเรียกไดวาเปนผูที่ขาดความยืดหยุนทางความคิด

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักบริหารการตลาด นักธุรกิจ ผูตรวจสอบคุณภาพ
 • ผูบริหารฝายบัญชี ผูตรวจสอบบัญชี ผูบริหารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป ทนาย 

อัยการ ผูพิพากษา

 • นกัปกครอง นกักฎหมาย หวัหนาผูควบคมุการผลติในภาคอตุสาหกรรม ผูตรวจสอบ
ระบบคุณภาพ ผูตรวจมาตรฐานสินคา

95บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาการบัญช ีสาขาการเลขานุการ 
สาขาการจัดการทั่วไป
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะบรหิารธรุกจิ คณะรฐัศาสตร คณะนติศิาสตร 
คณะเศรษฐศาสตร สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
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96 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

16. เนนวินัยใฝประกอบการ (Entrepreneurial & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีเ่ปดกวางดานนวัตกรรม ชอบทดลองส่ิงใหม ปรับตัวได เปดรบัการเปล่ียนแปลง
ชอบเรยีนรูสิง่ใหมๆ  มคีวามมัน่ใจในตนเอง มแีรงจงูใจในตนเองสงู กระตอืรอืรน และมคีวามคดิ
สรางสรรคพอสมควร และเปนผูทีต่ดิสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ ในขณะเดยีวกนั
กเ็ปนผูทีย่ดึถอืกฎระเบยีบอยางเครงครดั ยดึถอืความมัง่คงแนนอนเปนหลกัการ มคีวามเดด็ขาด
และหนักแนนในการตัดสินปญหาตางๆ สามารถรวมกลุมหรือกิจกรรมทางสังคมไดบาง 

แตในบางครั้งก็อาจตองการความสงบสวนตัวบาง เพื่อใชเวลาในการครุ นคิดถึงบางสิ่ง

ที่จําเปน 

อาชีพที่เหมาะสม

 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 

(freelance)
 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ ผูรับเหมาชวง
 • ผูตรวจสอบคุณภาพ ผูบริหารฝายบัญชี ผูบริหารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป
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96 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

16. เนนวินัยใฝประกอบการ (Entrepreneurial & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีเ่ปดกวางดานนวัตกรรม ชอบทดลองส่ิงใหม ปรับตัวได เปดรบัการเปล่ียนแปลง
ชอบเรยีนรูสิง่ใหมๆ  มคีวามมัน่ใจในตนเอง มแีรงจงูใจในตนเองสงู กระตอืรอืรน และมคีวามคดิ
สรางสรรคพอสมควร และเปนผูทีต่ดิสนิปญหาดวยเหตผุลมากกวาการใชอารมณ ในขณะเดยีวกัน
กเ็ปนผูทีย่ดึถอืกฎระเบยีบอยางเครงครดั ยดึถอืความมัง่คงแนนอนเปนหลกัการ มคีวามเดด็ขาด
และหนักแนนในการตัดสินปญหาตางๆ สามารถรวมกลุมหรือกิจกรรมทางสังคมไดบาง 

แตในบางครั้งก็อาจตองการความสงบสวนตัวบาง เพื่อใชเวลาในการครุ นคิดถึงบางสิ่ง

ที่จําเปน 

อาชีพที่เหมาะสม

 • ผูประกอบการ นักประดิษฐ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ 

(freelance)
 • นักบริหารการตลาด นักบริหารการเงิน นักบริหารองคการ ผูรับเหมาชวง
 • ผูตรวจสอบคุณภาพ ผูบริหารฝายบัญชี ผูบรหิารฝายการเงิน ผูจัดการทั่วไป

97บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ สาขาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาการตัดการธุรกิจคาปลีก สาขา
การจัดการผลิตภัณฑ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจรับจัดงาน
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะบริหารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงนิ
และการธนาคาร สาขาจิตวิทยาการประกอบการ สาขาธุรกิจนานาชาติ สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ สาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
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98 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

17. นักธุรกิจยุคใหม (Enterprising & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม การมีปฏิสัมพันธกับผู อื่น และมักจะจูงใจและมีอิทธิพล
เหนือความคิดผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก 
มีความกลาและพรอมที่จะเสี่ยงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย 
มีความอดทน สามารถรับความกดดันไดสูง เปดกวางดานนวัตกรรม เปดรับการเปลี่ยนแปลง

และกาวทันโลกสมัยใหมอยูเสมอ

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 

นักเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย ตัวแทนเจรจาการคา

 • นักขาย นักการตลาด นักการเงินการธนาคาร นายหนาคาหุน นายหนาคาที่ดิน
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
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98 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

17. นักธุรกิจยุคใหม (Enterprising & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเขาสังคม การมีปฏิสัมพันธกับผู อื่น และมักจะจูงใจและมีอิทธิพล
เหนือความคิดผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิดสูง มีความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก 
มีความกลาและพรอมที่จะเส่ียงหลังจากประเมินความคุ มคาเปนอยางดีแลว มีความ
กระตือรือรนและแรงจูงใจ มีความทะเยอทะยาน ชอบตั้งเปาหมายที่มีความยากและทาทาย 
มีความอดทน สามารถรับความกดดันไดสูง เปดกวางดานนวัตกรรม เปดรับการเปลี่ยนแปลง

และกาวทันโลกสมัยใหมอยูเสมอ

อาชีพที่เหมาะสม
 • ผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัย ผูรับจางงานอิสระ (freelance) 

นักเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย นักเก็งกําไรตลาดหลักทรัพย ตัวแทนเจรจาการคา

 • นักขาย นักการตลาด นักการเงินการธนาคาร นายหนาคาหุน นายหนาคาที่ดิน
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน

99บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการตลาด สาขาการจดัการธรุกิจคาปลกี สาขาธรุกจิรบัจดังาน สาขาการจดัการทัว่ไป
สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาธรุกิจการคาระหวางประเทศ สาขาภาษาตางประเทศธรุกจิ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด สาขาจติวทิยาการประกอบการ ธรุกจินานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
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100 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

18. นักวิทยาศาสตรผูลงแรง (Realistic & Investigative Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีม่คีวามอุตสาหะ พากเพียร อดทน บากบ่ัน สภาวะทางจิตใจม่ันคง เสมอตน
เสมอปลาย ชอบทาํงานทีต่องใชความคดิแบบมีเหตมุผีลบนพืน้ฐานของตรรกะทางวทิยาศาสตร
รูจักวิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเองผสมผสานกับความมุงมั่น ชอบทํางานที่มีลักษณะ
เปนโครงการ ชอบคิดโดยลําพังและไมเนนสัมพันธภาพกับผูคน มีนิสัยเก็บตัว มุงมั่นทํางาน
ในเชิงชางฝมือกับกลุมงานวิทยาศาสตร

อาชีพที่เหมาะสม
 • เทคโนโลยีทางการเกษตร ผูผลิตชิ้นงาน ผูสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร
 • ชางอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน นักกลศาสตร นักสํารวจ นักโบราณคดี 

ชาวประมง นักพัฒนาสายพันธุพืชและสัตว

 • นักวิทยาศาสตรการกีฬา นักกายภาพบําบัด แพทย

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 ชางกลโรงงาน ชางยนต ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเคร่ืองจักรกลเกษตร 
ชางสํารวจ เทคโนโลยีเกษตรกรรม

101บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตรการกฬีา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะโบราณคด ีคณะกายภาพบาํบัด
คณะแพทยศาสตร
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101บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 วทิยาศาสตรการกฬีา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร คณะโบราณคด ีคณะกายภาพบาํบดั
คณะแพทยศาสตร
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102 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

19. ศิลปนผูขยัน (Realistic & Artist Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผู ที่มีความคิดเชิงสรางสรรค คิดนอกกรอบ ชอบงานดานดนตรี กวี ศิลป
รกัอสิระ มแีนวคดิเปนของตนเอง มคีวามตองการทีจ่ะสรางชิน้งาน ซึง่จะทาํใหสาํเรจ็ในระยะสัน้
ไมชอบผูกมัดตนเองกับการคิดอะไรที่ซับซอนมากนัก งานที่ชอบสวนใหญเนนงานฝมือ
เชิงชางและเชิงศิลปะควบคูกัน ในดานสังคมจะไมกวางขวางมากนัก เนื่องจากไมชอบสังคม
กับบุคคลอื่น

อาชีพที่เหมาะสม
 • งานประเภทกลุมชางสิบหมู ชางแกะสลัก ชางหัตถกรรม
 • ประติมากร ชางปน ชางหลอ นักวิจิตรศิลป

 • นักคหกรรม นักศิลปาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สารพัดชาง ชางศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ โรงเรียนพระดาบส

103บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยทางดานศิลปะ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร
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103บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยทางดานศิลปะ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศิลปกรรมศาสตร
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104 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

20. นักลงมือทําใฝสังคม (Realistic & Social Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูที่มีความวิริยะอุตสาหะสูง ชอบทํางานใหเสร็จสมบูรณ และมีผลงานเปนชิ้น
เปนอนั ในขณะเดยีวกันก็มทีกัษะทางดานมนษุยสมัพนัธดวย แมวาในการทาํงานมกัจะทาํงาน
ตามลาํพงั แตกส็ามารถทาํงานรวมงานกบัผูอืน่ไดด ีมลีกัษณะของการทาํงานเปนทมีแบบรวมมือ
รวมใจในการปฏิบัติหนาที่ ชอบการทํางานเพื่อบริการสังคม มีความตองการการยอมรับจาก
สังคม ดังนั้นจึงมักจะเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับผูคนดวย

อาชีพที่เหมาะสม
 • ชางกลโรงงานฝายประสานงานกับทีมงานอื่นๆ ตามโครงการใหญๆ
 • คนขบัรถประจําทาง คนขบัรถรับจาง ปราชญชาวบาน เชน หมอดิน เกษตรกรตนแบบ

ที่ทําหนาที่แนะนําโครงการ พนักงานบริการดานอะไหลเครื่องจักรกล เกษตรกรรม

 • ครผููสอนสารพัดชาง ชางกล ชางซอมบํารงุ ผูใหบรกิารสําหรบัลกูคาตามศูนยตางๆ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเกษตรกรรม
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104 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

20. นักลงมือทําใฝสังคม (Realistic & Social Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม
 • ชางกลโรงงานฝายประสานงานกับทีมงานอื่นๆ ตามโครงการใหญๆ
 • คนขบัรถประจําทาง คนขบัรถรับจาง ปราชญชาวบาน เชน หมอดิน เกษตรกรตนแบบ

ที่ทําหนาที่แนะนําโครงการ พนักงานบริการดานอะไหลเครื่องจักรกล เกษตรกรรม

 • ครผููสอนสารพัดชาง ชางกล ชางซอมบํารงุ ผูใหบรกิารสาํหรบัลกูคาตามศูนยตางๆ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเกษตรกรรม

105บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร  
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106 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

21. นักลงมือทําผูเครงครัด (Realistic & Conventional Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม
 • พนักงานดูแลรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาแบบลําเลียงสายพาน นักตรวจสอบ

และควบคมุคณุภาพสินคา (QC) ชางประกอบชิน่สวนอเิล็กทรอนกิสหรอืชิน้สวนอตุสาหกรรม

ที่เนนความเที่ยงตรงสูง ชางเจียระไนเพชรพลอย
 • พนกังานอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการทาํงาน พนักงานควบคมุมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นักสิ่งแวดลอม ชางฝมือทหาร
 • ผูตรวจคุณภาพและมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม เจาหนาที่รังวัดที่ดิน
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107บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางสํารวจ ชางโยธา โรงเรียนชางฝมือทหาร 
โรงเรียนขนสงทหารบก
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะครศุาสตรอตุสาหกรรม สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย สาชาอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย
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108 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

22. ผูนําภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีม่วีาทศลิป ชอบใชอทิธพิลในการโนมนาวจติใจผูอืน่ มลีกัษณะชอบใชอาํนาจ
ควบคุมสั่งการผูอื่น ในขณะเดียวกันก็มักจะลงมือจัดการปญหาตางๆ ดวยตนเอง ชอบงาน
ที่มีลักษณะเปนโครงการระยะสั้น ชอบรวมปฏิบัติงานกับทีมงาน พรอมทั้งกํากับควบคุม
การปฏิบตังิานผูอืน่ดวย จากการท่ีชอบมีอทิธพิลเหนือผูอืน่ทาํใหมกัจะเปนผูนาํโดยใชความรู
ความชํานาญจากประสบการณในการบริหารทีมงาน

อาชีพที่เหมาะสม
 • หัวหนาควบคุมงาน โฟรแมน หัวหนาควบคุมไซตงาน หัวหนาชาง
 • หัวหนาศูนยรักษาความปลอดภัย หัวหนาสถานีบริการ หัวหนาศูนยควบคุม

การเดินรถ

 • หัวหนางานระดับตน กลุ มงานรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การรถไฟ การไฟฟา 
การประปา เปนตน หัวหนางานสํารวจภาคสนามตามโครงการตางๆ
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108 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

22. ผูนําภาคสนาม (Realistic & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 เปนผูทีม่วีาทศลิป ชอบใชอทิธพิลในการโนมนาวจติใจผูอืน่ มลีกัษณะชอบใชอาํนาจ
ควบคุมสั่งการผูอื่น ในขณะเดียวกันก็มักจะลงมือจัดการปญหาตางๆ ดวยตนเอง ชอบงาน
ที่มีลักษณะเปนโครงการระยะสั้น ชอบรวมปฏิบัติงานกับทีมงาน พรอมทั้งกํากับควบคุม
การปฏิบตังิานผูอืน่ดวย จากการท่ีชอบมีอทิธพิลเหนือผูอืน่ทาํใหมกัจะเปนผูนาํโดยใชความรู
ความชํานาญจากประสบการณในการบริหารทีมงาน

อาชีพที่เหมาะสม
 • หัวหนาควบคุมงาน โฟรแมน หัวหนาควบคุมไซตงาน หัวหนาชาง
 • หัวหนาศูนยรักษาความปลอดภัย หัวหนาสถานีบริการ หัวหนาศูนยควบคุม

การเดินรถ

 • หัวหนางานระดับตน กลุมงานรัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การรถไฟ การไฟฟา 
การประปา เปนตน หัวหนางานสํารวจภาคสนามตามโครงการตางๆ

109บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน ชางอุตสาหกรรม ชางเทคโนโลยีการเกษตร
 • ระดับอุดมศึกษา
 วศิวกรรมเคร่ืองกลม วศิวกรรมโรงงาน วศิวกรรมอุตสาหการ คณะรัฐศาสตร สาขา
บริหารรัฐกิจ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานบุคคล
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110 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

23. ศิลปนชางคิด (Investigative & Artist Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานที่มีลักษณะซับซอนและลึกซ้ึง ในขณะเดียวกันก็มีความเปนศิลปนอยูดวย 
ชอบลักษณะของานจําพวกดนตรี กวี ศลิป มคีวามคิดสรางสรรคผลงานประเภทส่ิงประดิษฐหรอื

นวตักรรมทางดานวทิยาศาสตร ชอบคดิวิจยั/ประดษิฐสิง่ใหมๆ  มคีวามคดิรเิริม่เปนของตนเอง

อาชีพที่เหมาะสม
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ นักออกแบบบรรจุภัณฑ นักพัฒนานวัตกรรม

 • สถาปนิก นกัภมูสิถาปตย นกันิเทศศิลป นกัพฒันาวัสดศุาสตร นกัออกแบบภายใน 

นักออกแบบกลศาสตร
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบสื่อสารภาพยนตร นักออกแบบโฆษณา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ สาขาวิจิตรศิลป สาขาการออกแบบ สาขา
ศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยีการถานภาพและวีดิทัศน สาขาคอมพิวเตอรกราฟก สาขา
เทคโนโลยีผลิตภัณฑเครื่องหนัง สาขาเครื่องประดับอัญมณี สาขาคหกรรม
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111บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาศาสตร 
สาขาวัสดุศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตรการผลิตสื่อทางดานเทคโนโลยี
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112 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

24. นักวิทยาศาสตรใฝสังคม (Investigative & Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคดิอานทีม่ลีกัษณะซบัซอนและลกึซึง้ ในขณะเดยีวกนักช็อบพบปะผูคน มทีกัษะทางดาน
มนุษยสัมพันธดี จัดอยูในประเภทเกงวิทยาศาสตรและเกงการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น

อาชีพที่เหมาะสม

 • นกัประชากรศาสตร นกัสงัคมวทิยา นกัวิจยัทางดานสงัคมศาสตร นกัเศรษฐศาสตร
แรงงาน นักจิตวิทยามวลชน
 • นกัจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ นกัจติวทิยาคลนิกิ นกัจติวทิยาการปรกึษา 

นักพฤติกรรมศาสตร นักรัฐศาสตรดานความสัมพันธระหวางประเทศ

 • ตํารวจทองเท่ียวหรือตํารวจชุมชนสัมพันธ นักกายภาพบําบัดหรือสหเวช 
นักเทคโนโลยีสังคม นักอาชญาวิทยา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/ภูมิทัศน
 • ระดับอุดมศึกษา
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112 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

24. นักวิทยาศาสตรใฝสังคม (Investigative & Social Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคดิอานทีม่ลีกัษณะซบัซอนและลกึซึง้ ในขณะเดยีวกนักช็อบพบปะผูคน มทีกัษะทางดาน
มนุษยสัมพันธดี จัดอยูในประเภทเกงวิทยาศาสตรและเกงการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น

อาชีพที่เหมาะสม

 • นกัประชากรศาสตร นกัสังคมวทิยา นกัวิจยัทางดานสงัคมศาสตร นกัเศรษฐศาสตร
แรงงาน นักจิตวิทยามวลชน
 • นกัจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ นกัจติวทิยาคลนิกิ นกัจติวทิยาการปรกึษา 

นักพฤติกรรมศาสตร นักรัฐศาสตรดานความสัมพันธระหวางประเทศ

 • ตํารวจทองเที่ยวหรือตํารวจชุมชนสัมพันธ นักกายภาพบําบัดหรือสหเวช 
นักเทคโนโลยีสังคม นักอาชญาวิทยา

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ

 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม/ภูมิทัศน
 • ระดับอุดมศึกษา

113บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา 
คณะรัฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร
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114 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

25. นักวิทยาศาสตรเจาระเบียบ (Investigative & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานท่ีมลีกัษณะซับซอนและลึกซึง้ ในขณะเดียวกันกย็ดึกฎระเบียบและกฎเกณฑตางๆ
ในการทํางาน ไมชอบคิดนอกกรอบ มีความละเอียดรอบคอบ ไมชอบความยืดหยุน

อาชีพที่เหมาะสม

 • นักการทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
 • เจาหนาท่ีกองวิทยาการและพิสูจนหลักฐาน พยาบาล นักสถิติ นักวิจัยในหอง
ปฏิบัติการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่ผังเมือง

 • นักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ นักฟสิกส นักเคมี นักคณิตศาสตร แพทย สัตวแพทย 

พยาบาล นักวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาเคมอีตุสาหกรรม สาขาปโตรเคม ีสาขาเทคนคิแวนตาและเลนส ผูชวยพยาบาล
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114 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

25. นักวิทยาศาสตรเจาระเบียบ (Investigative & Conventional Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานท่ีมลีกัษณะซับซอนและลึกซึง้ ในขณะเดียวกันก็ยดึกฎระเบียบและกฎเกณฑตางๆ
ในการทํางาน ไมชอบคิดนอกกรอบ มีความละเอียดรอบคอบ ไมชอบความยืดหยุน

อาชีพที่เหมาะสม

 • นักการทหาร ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
 • เจาหนาที่กองวิทยาการและพิสูจนหลักฐาน พยาบาล นักสถิติ นักวิจัยในหอง
ปฏิบัติการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาที่ผังเมือง

 • นักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ นักฟสิกส นักเคมี นักคณิตศาสตร แพทย สัตวแพทย 

พยาบาล นักวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.

 สาขาเคมอีตุสาหกรรม สาขาปโตรเคม ีสาขาเทคนคิแวนตาและเลนส ผูชวยพยาบาล

115บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 • ระดับอุดมศึกษา
 โรงเรียนทหาร 3 เหลาทัพ คณะวิทยาศาสตร วชิาเอกฟสกิส เคมี สถติ ิคณติศาสตร 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเศรษฐศาสตร สาขาการเงิน การคลัง 
คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย
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116 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

26. ผูนํานักคนหา (Investigative & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานท่ีมีลักษณะซับซอนและลึกซ้ึง ในขณะเดียวกันก็มีวาทศิลปในการจูงใจหรือ
โนมนาวผูอื่น มีศิลปะในการบังคับบัญชาผูอื่น

อาชีพที่เหมาะสม

 • 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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116 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

26. ผูนํานักคนหา (Investigative & Enterprising Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานที่มีลักษณะซับซอนและลึกซ้ึง ในขณะเดียวกันก็มีวาทศิลปในการจูงใจหรือ
โนมนาวผูอื่น มีศิลปะในการบังคับบัญชาผูอื่น

อาชีพที่เหมาะสม

 • 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

117บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

27. นายชางนักธุรกิจ (Realistic & Entrepreneurial Type)

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

อาชีพที่เหมาะสม

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

 • เกษตรกรแบบพ่ึงพาตนเอง จัดระบบการคาการขายของตนเองต้ังแตการลงทุน 

ลงมือเพาะปลูก และบริหารการตลาดเอง
 • นักออกแบบสวน สวนเกษตรเชงิพาณิชย นักประดิษฐ ออกแบบงานชาง
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118 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 ชางกลโรงงาน อุตสาหกรรม ไฟฟา ชางเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตร 
โรงเรียนหลักสูตรระยะสั้นประเภทสารพัดชาง
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาจิตวิทยาการ
ประกอบการ
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119บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

28. นักวิทยาศาสตรรักอิสระ (Investigative & Entrepreneurial Type)

บุคลิกภาพ
 ชอบการเสาะแสวงหาความรูทางดานวิทยาศาสตร มีตรรกะการใชเหตุผลที่ดี 
ชอบการคิดอานท่ีมลีกัษณะซับซอนและลึกซึง้ พรอมท้ังมีความกลาเส่ียงในการลงทุน ตองการ
มีธุรกิจเปนของตัวเอง รักอิสระ ชอบทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูงประเภท
สิ่งประดิษฐพาณิชย สินคาอุตสาหกรรม มีลักษณะมุงมั่นความสําเร็จสูง ชอบคิดคนอะไร
แปลกใหม เปนนักประดิษฐผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตามสไตลของตนเอง

ในรูปแบบอาชีพ สามารถทํางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของการชายช้ินงาน

หรือขายสิทธิบัตร หรือประมูลโครงการ หรือรับเหมาบริหารโครงการแบบแบงสัดสวน
ของผลกําไรกับบริษัทตางๆ

อาชีพที่เหมาะสม

 • นกัวทิยาศาสตรอสิระ นกัวทิยาศาสตรแบบรบัเงนิทนุสนบัสนนุจากหนวยงานตาม
สถาบันการวิจัยทางดานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยทางดานเกษตรกรรม นักเทคโนโลยี นักประดิษฐเชิงพาณิชย
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120 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

สาขาวิชาที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
 • ระดับ ปวช. / ปวส.
 สาขาวิชานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ สาขาวัสดุศาสตรและวัสดุทดแทน ออกแบบ
ผลิตภัณฑ
 • ระดับอุดมศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาจิตวิทยาการประกอบการ 
คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

       แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (Vocation Readiness Test) ชุดนี้ จัดทำาโดย 

MR.YASUO TANAKA ผู้เชี่ยวชาญ ILO/JICA จากประเทศญี่ปุ่น ได้นำาแบบทดสอบความ

พร้อมทางอาชีพของญี่ปุ่น 3 แบบ  (Vocational Readiness Test) จัดทำาเป็นภาษา

อังกฤษ ให้กรมการจัดหางานใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเมื่อเดือนมิถุนายน 2534 

และกองส่งเสริมการมีงานทำา กรมการจัดหางาน ได้ใช้แบบทดสอบทั้ง 3 แบบกับผู้รับ

บริการแนะแนวอาชีพ

 แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพมีทั้งหมด 3 Test 126 ข้อ โดยแบ่งเป็น

TEST A แบบทดสอบความสนใจด้านอาขีพ (VOCATIONAL INTEREST)

 ซึ่งเมื่อทำา TEST น้ีแล้ว จะสามารถแปลผลออกมาให้ทราบถึงบุคลิกภาพ 6 

ลกัษณะ ทีม่สีว่นชว่ยให้บคุคลตดัสนิใจเลอืกแนวทางชวีติ การศกึษาและอาชพีไดส้อดคลอ้ง

กับตนเองได้อย่างดียิ่ง แบบทดสอบชุดนี้จะมีข้อคำาถามทั้งหมด 54 ข้อ

4. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
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       แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (Vocation Readiness Test) ชุดนี้ จัดทำาโดย 

MR.YASUO TANAKA ผู้เชี่ยวชาญ ILO/JICA จากประเทศญี่ปุ่น ได้นำาแบบทดสอบความ

พร้อมทางอาชีพของญี่ปุ่น 3 แบบ  (Vocational Readiness Test) จัดทำาเป็นภาษา

อังกฤษ ให้กรมการจัดหางานใช้ประกอบการแนะแนวอาชีพเมื่อเดือนมิถุนายน 2534 

และกองส่งเสริมการมีงานทำา กรมการจัดหางาน ได้ใช้แบบทดสอบทั้ง 3 แบบกับผู้รับ

บริการแนะแนวอาชีพ

 แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพมีทั้งหมด 3 Test 126 ข้อ โดยแบ่งเป็น

TEST A แบบทดสอบความสนใจด้านอาขีพ (VOCATIONAL INTEREST)

 ซึ่งเมื่อทำา TEST นี้แล้ว จะสามารถแปลผลออกมาให้ทราบถึงบุคลิกภาพ 6 

ลกัษณะ ทีม่สีว่นชว่ยใหบ้คุคลตดัสนิใจเลอืกแนวทางชีวิต การศกึษาและอาชีพไดส้อดคล้อง

กับตนเองได้อย่างดียิ่ง แบบทดสอบชุดนี้จะมีข้อคำาถามทั้งหมด 54 ข้อ

4. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 4. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
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TEST B แบบทดสอบความถนดัทางอาชพี (BASIC VOCATIONAL ORIENTATION)

  ลักษณะของแบบทดสอบจะสามารถแปลผลออกมาให้ทราบถึงความถนัดทาง

อาชีพใน 3 ด้าน คือ ความถนัดทางด้านข้อมูล, ความถนัดทางด้านบุคคล และความถนัด

ทางด้านเครื่องมือ เมื่อนำาเอาผลที่ได้จากการทำา TEST B นี้ ไปวิเคราะห์ร่วมกับ TEST 

A และ TEST C แล้ว สามารถเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการช่วยให้บุคคลตัดสินใจเลือก

แผนการศึกษาต่อ หรือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพให้ตรงกับความชอบ ความสนใจตามความถนัดและทักษะของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง

แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมดจำานวน 18 ข้อ

TEST C แบบทดสอบความมั่นใจในตัวเอง (SELF-CONFIDENCE TEST)

  ลักษณะของแบบทดสอบชุดนี้ จะมีส่วนที่เหมือนกันกับ TEST A คือ ในเรื่อง

ของข้อคำาถามทั้งหมด 54 ข้อ เท่ากัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของกติกาหรือวิธีการทำา 

TEST ซึ่งเมื่อทำาแบบทดสอบชุดนี้แล้วจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงความชัดเจนของแต่ละ

บุคคลในส่วนของความมั่นใจว่าอาชีพใดที่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับ

ตนเองได้มากที่สุด

 แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ (Vocation Readiness Test) เป็นแบบวัด

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำาแบบทดสอบได้รู้ถึงบุคลิกภาพ ความสนใจ 

ความถนัด ความมั่นใจและอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพในแต่ละบุคลิกภาพ เพ่ือให้

เกิดแนวคิดในการเลือกอาชีพหรือเลือกศึกษาต่อที่ตรงบุคลิกภาพ ความสนใจ และความ

ถนัดของตนเอง 

 ผูป้ระสงคจ์ะทำาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชพี (Vocation Readiness Test) 

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องกองสง่เสรมิการมงีานทำา กรมการจดัหางาน มขีัน้ตอนและวิธีการเขา้

ใช้ระบบ ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/vgnew เลือกที่แบนเนอร์ “ระบบ

ส่งเสริมการมีงานทำา”

  2. กรณีเขา้ใชง้านคร้ังแรก ใหส้มคัรสมาชกิก่อน ขัน้ตอนการสมคัรสมาชกิ ตาม

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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 3. กรณีเคยสมัครสมาชกิไวแ้ล้ว การเข้าใชง้านใหด้ำาเนนิการ ใสร่หสับตัรประจำาตวั

ประชาชน และรหสัผา่น (Password)  ตามทีไ่ด ้ลงทะเบยีนไว้ จากนัน้เลือกเมน ู“เขา้สูร่ะบบ”
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จากนั้นเลือกเมนู แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

122 123



จากนั้นเลือกเมนู แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  ก่อนเร่ิมทำาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูล

รายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. หนว่ยงานทีเ่ขา้รับทำาแบบทดสอบ : ใหเ้ลอืก “จงัหวดัหรอืสำานกังานจดัหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ทำาการทดสอบ”

 2. โครงการ/กิจกรรม : จะมีตัวเลือก “การดำาเนินงานตามมติ ครม.”

 3. โครงการ/กิจกรรมย่อย : จะมีตัวเลือกปรากฎในช่องให้เลือก ให้เลือกชื่อ

โรงเรียนที่ต้องการ

 4. สถานะของผู้ทดสอบ : ให้เลือกสถานะของผู้ทดสอบ

 5. ระะดับการศึกษาของผู้ทดสอบ : เลือกระดับการศึกษาปัจจุบัน

 6. สาขาการศกึษาของผู้ทดสอบ : ใหเ้ลือกสาขาการศกึษาของผูท้ดสอบโดยเลอืก

จากสาขาการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งระบบจะแสดงตามระดับการศึกษาให้อัตโนมัติ

 ทัง้นี ้เมือ่กรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ  ครบถว้นแลว้ ใหเ้ลอืกเมน ู“เริม่ทำาขอ้สอบ”
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โดยแต่ละ Test จะมีคำาอธิบายวิธีทำาแบบทดสอบ
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ตัวอย่างข้อคำาถามและตัวเลือก
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สรุปผลการทำาแบบทดสอบ

 ซึง่จากผลการทำาแบบทดสอบ สามรถแปลผลเปน็บคุลิกภาพทีโ่ดดเดน่ แปลผล

ความถนัดด้านใด แบ่งความถนัดออกเป็น 3 ด้าน 

 1.ความถนัดด้านข้อมูล 

 2.ความถนัดด้านบุคคล 

 3.ความถนัดด้านเครื่องมือ

 แปลผลความสนใจ และความมั่นใจ ออกมาเป็นคะแนนแต่ละบุคลิกภาพ ทั้ง 6 

กลุ่มบุคลิกภาพ และความถนัด ทั้ง 3 ด้าน อาชีพที่เหมาะสม และสาขาวิชาที่สอดคล้อง
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สรุปผลการทำาแบบทดสอบ

 ซึง่จากผลการทำาแบบทดสอบ สามรถแปลผลเปน็บคุลกิภาพทีโ่ดดเดน่ แปลผล

ความถนัดด้านใด แบ่งความถนัดออกเป็น 3 ด้าน 

 1.ความถนัดด้านข้อมูล 

 2.ความถนัดด้านบุคคล 

 3.ความถนัดด้านเครื่องมือ

 แปลผลความสนใจ และความมั่นใจ ออกมาเป็นคะแนนแต่ละบุคลิกภาพ ทั้ง 6 

กลุ่มบุคลิกภาพ และความถนัด ทั้ง 3 ด้าน อาชีพที่เหมาะสม และสาขาวิชาที่สอดคล้อง

 1) ศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และ ปที่ 6 

 2) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และปที่ 6 และ 

 3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการแนะแนวอาชีพของกรมการ

จัดหางาน

5.5. แบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ) และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
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122 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 เปนการวจิยั เชงิสาํรวจ (Survey Research) ตัวอยางในการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัเรยีน
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,610 คน และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 1,358 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติทดสอบไคสแควร(Chi-square : X2) ผลการศึกษา พบวา นกัเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09) จะศึกษาตอในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 4 
(สายสามญั) และมีรอยละ 19.91 จะศกึษาตอในระดบั ปวช. ในดานการกาํหนดเปาหมาย ในชวีติ
พบวา มีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด รอยละ 36.03 
อยางไรก็ตาม มจีาํนวน ถงึรอยละ31.18 ทีย่งัไมไดกาํหนดเปาหมายในชีวติ เมือ่พจิารณาแยกกลุม
ระหวางกลุมที่จะศึกษาตอในสายสามัญกับกลุมที่จะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา พบวา 
นักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสายสามัญมีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
มากทีส่ดุ สวนนกัเรยีนทีเ่ลอืกศกึษาตอสายอาชวีศกึษา  มเีปาหมายเพือ่ทาํงานในบรษิทัเอกชน
และประกอบธรุกจิสวนตัวมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบวา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ปที่ 3 ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือสวนใหญ
ไมเคยทดสอบ IQ และ ไมเคยทดสอบ EQ รวมทั้งไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และ
ไมไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ศกึษาตอของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 คอื เพศ เกรดเฉลีย่ สะสม อาชพีของผูปกครอง 
รายไดของผูปกครอง หนีส้นิของครอบครัว การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ
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122 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 เปนการวจิยั เชงิสํารวจ (Survey Research) ตัวอยางในการวจิยัครัง้นีค้อื นกัเรียน
ที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1,610 คน และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 1,358 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติทดสอบไคสแควร(Chi-square : X2) ผลการศึกษา พบวา นกัเรียนระดบั
มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญ (รอยละ 80.09) จะศึกษาตอในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 4 
(สายสามญั) และมรีอยละ 19.91 จะศกึษาตอในระดบั ปวช. ในดานการกาํหนดเปาหมาย ในชวีติ
พบวา มีเปาหมายท่ีจะรับราชการหรือทํางานในรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด รอยละ 36.03 
อยางไรก็ตาม มจีาํนวน ถงึรอยละ31.18 ทีย่งัไมไดกาํหนดเปาหมายในชีวติ เม่ือพิจารณาแยกกลุม
ระหวางกลุมที่จะศึกษาตอในสายสามัญกับกลุมท่ีจะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา พบวา 
นักเรียนที่จะเลือกศึกษาตอในสายสามัญมีเปาหมายที่จะรับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
มากทีส่ดุ สวนนกัเรยีนทีเ่ลือกศึกษาตอสายอาชวีศกึษา  มเีปาหมายเพือ่ทาํงานในบริษทัเอกชน
และประกอบธุรกจิสวนตวัมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ผลการศกึษาพบวา นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ปที่ 3 ยังไมไดรับการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอเทาที่ควร กลาวคือสวนใหญ
ไมเคยทดสอบ IQ และ ไมเคยทดสอบ EQ รวมท้ังไมเคยทดสอบความถนัดทางอาชีพ และ
ไมไดรับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพสําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ศกึษาตอของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปที ่3 คอื เพศ เกรดเฉลีย่ สะสม อาชพีของผูปกครอง 
รายไดของผูปกครอง หน้ีสนิของครอบครัว การทดสอบ IQ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ

123บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญจะศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
โดยมเีพียงรอยละ 9.87 ที่จะ ศกึษาตอในระดบั ปวส. (สายอาชวีศึกษา) โดยภาพรวมนกัเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีเปาหมายท่ีจะรับราชการ หรือทํางานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว และรอยละ 15.61 ยังไมไดกําหนดเปาหมาย เมื่อพิจารณาแยกกลุม

ระหวางกลุมที่จะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) กับกลุมที่จะศึกษาตอในระดับ 

ปริญญาตรี พบวา นักเรียนที่จะศึกษาตอในระดับ ปวส. (สายอาชีวศึกษา) มีเปาหมาย
เพ่ือประกอบธรุกจิสวนตวั มากทีส่ดุ สวนนกัเรยีนทีจ่ะเรยีนตอในระดบัปรญิญาตรมีเีปาหมาย
ทีจ่ะรับราชการหรือทาํงานรัฐวสิาหกิจมากท่ีสดุ ในประเด็นการเตรียมความพรอมเพ่ือการศึกษาตอ

พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญเคยทดสอบ IQ และ EQ รวมทั้งเคยทดสอบ

ความถนดัทางอาชพี และเคยไดรบัการแนะแนวการศกึษาและอาชพี สาํหรบัปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ
กับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 คือเกรดเฉลี่ยสะสม
จํานวนพี ่นองรวมบิดามารดา อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง การทดสอบ EQ 
การทดสอบความถนัด ทางอาชีพ และการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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124 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ 
 ประการแรก ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและ มาตรการที่ชัดเจนในการบริหาร
การศกึษาของประเทศ ใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน เพราะจากผลการวิจยั
พบวานกัเรียนสวนใหญตองการทีจ่ะศกึษาตอในสายสามญั หรอืศึกษาตอในระดบัปริญญาตรี
มากกวาที่จะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา ซึ่งจะทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศึกษายังคงอยูและจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต  
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124 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ 
 ประการแรก ภาครัฐควรกําหนดนโยบายและ มาตรการที่ชัดเจนในการบริหาร
การศกึษาของประเทศ ใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน เพราะจากผลการวิจยั
พบวานกัเรยีนสวนใหญตองการทีจ่ะศึกษาตอในสายสามญั หรอืศกึษาตอในระดบัปรญิญาตรี
มากกวาที่จะศึกษาตอในสายอาชีวศึกษา ซึ่งจะทําใหปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับ
อาชีวศึกษายังคงอยูและจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต  

125บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 ประการที่สอง ควรท่ีจะมีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักเรียนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตนอยางทั่วถึง โดยเนนใหนักเรียนไดรูจักตนเองอยางแทจริงดวยการจัดให
มีกิจกรรมการทดสอบ IQ EQ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ เพราะนักเรียนในระดับนี้อยูในชวง “หัวเลี้ยวหัวตอ” ในการตัดสินใจดําเนินชีวิต

ในภายภาคหนาวาจะเลือกไปทางใด ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีจํานวนมาก ที่ยังไมไดกําหนด
เปาหมายในชวีติหรอืกําหนดเปาหมายทีไ่มสอดคลองกบัสภาพความเปนจรงิของตลาดแรงงาน 
สวนหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไมรูจักตนเอง ไมรูจักโลกของอาชีพ รวมตลอดถึงขอมูล

เกี่ยวกับอาชีพและทิศทางของตลาดแรงงาน
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การมีขอตกลง
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127บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

แบบทดสอบระดับสติปัญญา (IQ)

 ระดับสติปญญา หรือ ไอคิว (IQ ยอจาก Intelligence quotient) หมายถึง 
ความฉลาดทางเชาวนปญญา การคดิ การใชเหตผุล การคาํนวณ การเชือ่มโยง ไอควิ เปนศักยภาพ
ทางสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก ไอคิว สามารถวัดออกมาเปน
คาสัดสวนตัวเลขได โดยสามารถวัดออกมาเปนคา-สวนตัวเลขที่แนนอนดวยแบบทดสอบ
ทางสติปญญา คนสวนใหญมีไอคิวชวง 90-110 สวนคนที่มีไอคิวเกิน 120 ถือวาเปนคนที่มี

ไอคิวในระดับสูง 

 เนื่องจากไอคิวสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขได จึงมีผู ใหความสําคัญกับไอคิว
มาโดยตลอด เด็กที่เรียนเกงจะมีแตคนช่ืนชม พอแมครูอาจารยรักใคร ตางจากเด็กที่เรียน
ปานกลางหรือเด็กที่เรียนแยมักไมคอยเปนที่สนใจ หรือถูกดุวา ทั้ง ๆ ที่เด็กเหลานี้อาจจะมี

ความสามารถทางดานอืน่ เชน ดนตร ีกฬีา ศลิปะ เพยีงแตไมมคีวามถนดัเชงิวชิาการเทานัน้เอง

มาในชวงหลัง ๆ  ความเชื่อม่ันในไอคิวเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการวัด
และความสาํคญัของไอควิ จนในทีส่ดุเมือ่ 10 ปทีผ่านมาจงึยอมรบักนัวา แทจัรงิแลว ในความเปนจรงิ

ชีวิตตองการทักษะและความสามารถในดานอื่น ๆ อีกมากมายที่นอกเหลือไปจากการจําเกง
การคิดเลขเกง หรือการเรียนเกง ความสามารถเหลาน้ีอาจจะชวยใหคน ๆ หนึ่งไดเรียน
ไดทํางานในสถานที่ดี ๆ แตคงไมสามารถเปนหลักประกันถึงชีวิตที่มีความสุขได
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 สำหรับแบบทดสอบระดับสติปญญา (IQ) ที่กรมการจัดหางานนำมาใชนี้เปนแบบ

ทดสอบของ www.iqtest.dk ที่กรมการจัดหางานนำมาเชื่อมกับระบบสงเสริมการมีงานทำ

เปนแบบทดสอบที่มีการวัดผูทดสอบในเชิงของทักษะดานตาง ๆ  ไดแก ทักษะดานคณิตศาสตร

ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ทักษะดานการมองเห็น ทักษะดานการจัดหมวดหมู ทักษะดานความจำ

ในระยะสั้นๆ ทักษะดานความรูทั่วไป และทักษะความเร็วในการคำนวณจึงเปนแบบที่มีความ

เหมาะสมที่จะใชกับนักเรียน นักศึกษา แบบทดสอบมีจำนวนทั้งหมด 39 ขอ

 การทำแบบการทดสอบระดับสติปญญา (IQ) ผานทางเว็บไซตของกองสงเสริม

การมีงานทำ กรมการจัดหางาน มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้

 1. เขาเว็บไซต https://www.doe.go.th/vgnew เลือกที่แบนเนอร ระบบ

สงเสริมการมีงานทำ

 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหสมัครสมาชิกกอน โดยใสเลขประจำตัวประชาชน และ

ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “สมัครสมาชิก” (ขั้นตอนเหมือนการสมัครสมาชิก

วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ)

 กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดำเนินการ ดังนี้

 ใสรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดสมัครสมาชิก

ไวจากนั้นเลือกเมนู
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130 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เลือกเมนู English (แบบทดสอบทั้งหมดมี 39 ขอ)
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130 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เลือกเมนู English (แบบทดสอบทั้งหมดมี 39 ขอ)

131บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เลือกเมนู Start
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132 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

คลิ๊ก Start
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133บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เริ่มทําแบบทดสอบ (แบบทดสอบทั้งหมดมี 39 ขอ)
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134 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 39 ขอแลว คลิ๊กที่ Menu
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134 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 39 ขอแลว คลิ๊กที่ Menu

135บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เลือกเมนู Send
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136 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 จากน้ันระบบจะทําการประเมินผลการทดสอบ ในรปูแบบกราฟ ผลการประเมินจะ
มีทั้งหมด 5 level ไดแก Very Low, Low, Normal, High และ Mensa level
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136 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 จากน้ันระบบจะทําการประเมินผลการทดสอบ ในรปูแบบกราฟ ผลการประเมินจะ
มีทั้งหมด 5 level ไดแก Very Low, Low, Normal, High และ Mensa level

137บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 คําวา EQ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Emotional Quotient ซึ่งมีคําแปล

ภาษาไทยมากมาย เชน เชาวอารมณ, ความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ, อจัฉรยิะทางอารมณในที่
นี้ขอใชคําแปลวา“ความฉลาดทางอารมณ”หรือEmotional Intelligence หมายถึง
ความสามารถของบคุคลทีจ่ะตระหนกัถงึความรูสกึของอารมณตนเองและของผูอืน่สามารถควบคมุ

อารมณตนเองไดสามารถรอคอยการตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม

ถูกกาลเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองในการเผชิญปญหาอุปสรรคขอขัดแยงตางๆ ไดอยาง
ไมคบัของใจ รูจกัขจดัความเครียดทีจ่ะขดัขวางคดิรเิริม่สรางสรรค ์อนัมคีาของตน สามารถทาํงาน
รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีความสุขจนประสบความสําเร็จในการเรียน

ในอาชีพ ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต
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138 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

           คนที่มี EQ สูง จะเปนคนที่มีความเขาใจตนเองดี รูเทาทันอารมณของตน รูจุดเดน
จดุดอยของตนมคีวามสามารถในการควบคุม และจดัการกบัอารมณตวัเองไดมคีวามเขาใจผูอืน่
สามารถเอาใจเขามาใสใจเราไดสามารถแสดงอารมณตอผูอืน่ไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถ
ในการแกไขขอขัดแยงไดดีมีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับคนรอบขางได
มีมนุษยสัมพันธที่ดี มองโลกในแงดีสามารถจูงใจและใหกําลังใจตนเองไดมีเปาหมายในชีวิต
และมีแรงจูงใจที่จะดําเนินชีวิตไปใหถึงเปาหมาย ที่วางไวได

องคประกอบของ EQ 
 โกลแมน (Golemon, 1998) ไดจําแนก EQ ออกเปน 2 สมรรถนะใหญ ๆ คือ
            1. สมรรถนะสวนบุคคล        

  2. สมรรถนะดานสังคม

139บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 1. สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตนเองได
อยางดีประกอบดวย
           1.1 การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) ประกอบดวยการรูเทาทัน
อารมณของตนเองรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด ความรูสึกนั้น ๆ และคาดคะแนผลที่จะเกิดตามมา

ไดสามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนเองได มีความมั่นใจตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถ
และความมีคุณคาของคน ประเมินตนเองไดตามความเปนจริง
          1.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-regulation) คือ 

การควบคมุอารมณตนเองจดัการกบัความโกรธ ความฉนุเฉยีวตางๆไดมคีวามสามารถในการปรบัตวั

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปดใจกวางกับความคิดและขอมูลใหมๆ 
อยางมีความสุข
           1.3 ความสามารถสรางแรงจูงใจตนเองได (Motivation oneself)  

หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์ีจ่ะกระทาํภารกจิ ตาง ๆ  ใหบรรลวุตัถปุระสงค สามารถเผชญิปญหา
และอุปสรรคไดอยางไมยอทอจนบรรลุเปาหมาย มีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัติตาม
ที่โอกาสจะอํานวย
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139บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 1. สมรรถนะสวนบุคคล เปนความสามารถในการบริหารจัดการกับตนเองได
อยางดีประกอบดวย
           1.1 การตระหนักรูตนเอง (Self-awareness) ประกอบดวยการรูเทาทัน
อารมณของตนเองรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิด ความรูสึกนั้น ๆ และคาดคะแนผลที่จะเกิดตามมา

ไดสามารถจัดการกับความรูสึกภายในตนเองได มีความมั่นใจตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถ
และความมีคุณคาของคน ประเมินตนเองไดตามความเปนจริง
          1.2 ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-regulation) คือ 

การควบคมุอารมณตนเองจดัการกบัความโกรธ ความฉนุเฉยีวตางๆไดมคีวามสามารถในการปรบัตวั

จัดการกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปดใจกวางกับความคิดและขอมูลใหมๆ 
อยางมีความสุข
           1.3 ความสามารถสรางแรงจูงใจตนเองได (Motivation oneself)  

หมายถงึ มแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์ีจ่ะกระทาํภารกจิ ตาง ๆ  ใหบรรลวุตัถปุระสงค สามารถเผชญิปญหา
และอุปสรรคไดอยางไมยอทอจนบรรลุเปาหมาย มีความคิดริเริ่ม และพรอมที่จะปฏิบัติตาม
ที่โอกาสจะอํานวย
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140 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

  2. สมรรถนะทางดานสังคม เปนการสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 
ประกอบดวย
           2.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (em-pathy) หมายถึง การตระหนักรูถึง
ความรูสึกความตองการของผูอื่น มีความเขาใจผูอื่น และสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูอื่นไดเปนอยางดี

           2.2 มทีกัษะดานมนุษยสัมพนธ ประกอบดวย ความสามารถในการโนมนาว
จูงใจบุคคลไดอยางนุมนวล ถูกทิศทาง มีการสื่อความหมายที่ดีชัดเจนถูกตองนาเชื่อถือ
สามารถกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไดสามารถบริหารความขัดแยงไดดี หาทาง

ยุติขอขัดแยงไดอยางเหมาะสมสรางสายสัมพันธในการทํางานเปนทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจให

บรรลุเปาหมายได
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141บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน และเปนแนวทางในการศึกษาองคประกอบของ EQ 
นักจิตวิทยาไดสรุปองคประกอบของ EQ มี 5 องคประกอบใหญดังนี้
 1. การตระหนักรูในตนเอง (self-awareness) เปนความสามารถในการที่จะรับรู
และเขาใจความรูสึกนึกคิด และอารมณของตนเองไดตามความเปนจริง สามารถประเมิน
ตนเองได รูจุดเดนจุดดอยของตน  มีสติ และเขาใจตนเอง
 2. การบรหิารจดัการกบัอารมณตนเอง (managing emotion) เปนความสามารถ
ทีจ่ะจดัการกับอารมณตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ไดอยางเหมาะสม มคีวามสามารถในการควบคุมอารมณ
ตนเอง มีคุณธรรม มีความสามารถในการปรับตัว จัดการกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นไดอยางสรางสรรค
 3. การจูงใจตนเอง (motivationone-self) มีความสามารถที่จะจูงใจตนเองนํา
อารมณความรูสกึของตนมาสรางพลงั ในการกระทาํสิง่ตาง ๆ  อยางสรางสรรค มคุีณประโยชน 
มองโลกในแงดี
 4. การรูจกัสงัเกตความรูสกึของผูอืน่ (empathy) หมายถึง ความสามารถท่ีเขาใจ
ความรูสึกของผูอื่นมีความเห็น อกเห็นใจเอาใจเขามาใสใจเรา มีจิตใจท่ีพรอมจะชวยเหลือ
ผูอื่น สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสม
 5. การดําเนินการดานความสัมพันธกับผู อื่น (handing relationships) 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู อื่น รู เทาทันอารมณของผู อื่น ความสามารถนี้ประกอบไปดวย 
การสื่อความหมายที่ดีและการบริหารความขัดแยง
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142 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

แนวทางพัฒนา EQ
 เพ่ือใหการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามที่
สังคมปรารถนา คือ เปนคนเกง ดี และมีความสุขสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดกระบวนการ
จัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหมแทนที่จะ มุงเนนพัฒนา IQ เพียงดาน
เดียว ความตองมีการพัฒนา EQ ควบคูไปดวย ซึ่งจะทําไดโดย
 1. ฝกใหเด็กรูจักคุณคาของตนตามความเปนจริง ใหมองตนเองในแงดี รูสึกดีตอ
ชีวิต สามารถช่ืนชมตัวเองได ฝกสํารวจอารมณตัวเอง หาสาเหตุของอารมณ เขาใจตนเอง
และเขาใจความรูสึกของผูอื่น
 2. รูจักแยกแยะอารมณของตนวาอารมณใดดีอารมณใดไมดีถาไมสามารถควบคุม
อารมณตัวเองไดผลที่เกิดขึ้น จะสงผลกระทบถึงตัวเองและผูอื่นอยางไร จะใชการส่ือสาร
อยางไรใหผูอื่นเขาใจตนเอง และเกิดผลดีกับการทํางานรวมกัน และการแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลา และสถานการณ รูจักระบายอารมณไดอยางเหมาะสม 
สามารถที่จะอดทน รอคอยและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมไดอยางดี       
 3. ฝกความสามารถในการหย่ังรูอารมณของผูอืน่สามารถรับรูอารมณและความรูสกึ

ของผูอื่นไดจนทําใหเกิดความ เห็นอกเห็นใจ เขาใจผูอื่น ฝกการสังเกต และการตรวจสอบ

อารมณอยูเสมอ
 4. ฝกการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งแรงจูงใฝสัมฤทธิ์ (achievement 
motive) และ แรงจูงใจใฝสัมพันธ (afliation motive)

 5. ฝกความมีมนุษยสัมพันธ การแสดงนํ้าใจ เอื้ออาทรตอบุคคลอื่น เห็นคุณคาของ
ตนและมองเหน็คณุคาของผูอืน่ ฝกใหเกียรตผิูอืน่ดวยความจรงิใจ แสดงความชืน่ชอบ ชืน่ชม
และใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
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143บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

กลยุทธสําคัญในการเสริมสราง EQ
          1. สรางปฏิสัมพันธ และเขาใจผูรวมงานมีทาทีที่ดีในการสื่อสาร เนนความผูกพัน 
เอื้ออาทร เปนผูรับฟงที่ดี        
  2. เพิ่มพลังความคิด ดวยการขยันหาความรู เพื่อสรางความคิดใหม ๆ  (creativity) 
อยูเสมอ
          3. ขจัดความโกรธ และรับมือความเครียด ควบคุมอารมณตนเองใหได
          4. มีสติปญญาในการมองโลก พิจารณาสภาพส่ิงทั้งหลายดวยใจสงบเปนธรรม
ไมอคติ
          5. รูคุณคาและความหมายแหงชีวิตตนเองและผูอื่น
          6. รูจักที่จะรักและไววางใจผูอื่นรูจักที่จะอดทนตอการเรียนรูอดทนตอความโกรธ
ความเสียใจความเจ็บใจทั้งหลาย ทั้งปวง
          7. มีความพอดีกับชีวิต ไมทําความเดือนรอนกับผูอื่น
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 ความฉลาดทางอารมณ เปนความสามารถสวนหนึ่งของมนุษยที่เกี่ยวของกับ

การรับรู ความเขาใจ อารมณ ความรสึูกของตนเองและนำเอาพลังแหงอารมณ และความรูส้ึกน้ัน

มาใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพทำใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ รวมถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคลดวย ผูที้มีความฉลาดทางอารมณจะเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี มีความสุข

สามารถเผชิญกับความคับของใจแกไขปญหาตางๆไดอยางราบรื่นควบคุมตนเองไดสามารถ

ที่จะรอคอยและตอบสนองความตองการได มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง เปนผูนำ

และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีพลังความสามารถ

ในการบริหารจัดการ และสามารถขจัดความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

 บุคคลควรไดรับการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพรอม ๆ  กัน เพื่อใหทรัพยากรบุคคล

ของประเทศเปนผูท่ีเกง ดี และมีความสุข ประสบความสำเร็จท้ังดานการเรียน การทำงาน

และประสบความสำเร็จในชีวิต

 สำหรับแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ที่กรมการจัดหางานนำมาใชนี้

เปนแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่กรมการจัดหางานนำมาเชื่อม

กับระบบสงเสริมการมีงานทำ

 การทำแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ (EQ) ผานทางเว็บไซตของกองสงเสริม

การมีงานทำ กรมการจัดหางาน มีขั้นตอนและวิธีการเขาใชระบบ ดังนี้

 1. เขาเว็บไซต “https://www.doe.go.th/vgnew เลือกที่แบนเนอร ระบบ

สงเสริมการมีงานทำ

 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหสมัครสมาชิกกอน โดยใสเลขประจำตัวประชาชน และ

ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “สมัครสมาชิก” (ข้ันตอนเหมือนการสมัครสมาชิก

วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ)

 3. กรณีเคยสมัครสมาชิกไวแลวการเขาใชงานใหดำเนินการ ใสรหัสบัตรประจำตัว

ประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดสมัครสมาชิกไว จากนั้นเลือกเมนู “เขาสูระบบ”
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146 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เริ่มทําแบบทดสอบ (แบบทดสอบทั้งหมดมี 52 ขอ)

เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 52 ขอแลว เลือกเมนู ดูผลการทําแบบทดสอบ

152 153



146 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

เริ่มทําแบบทดสอบ (แบบทดสอบทั้งหมดมี 52 ขอ)

เมื่อทําแบบทดสอบครบทั้ง 52 ขอแลว เลือกเมนู ดูผลการทําแบบทดสอบ

147บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

 ผลการทดสอบจะสรุปผลออกเปนสองชวงอายุ ไดแก 
 1. ผลสําหรับผูทดสอบที่มีอายุระหวาง 18 – 25 ป
 2. ผลสําหรับผูทดสอบที่มีอายุระหวาง 25 – 60 ป
โดยผลการทดสอบจะสรุปคะแนนเปรียบเทียบกับชวงคะแนนปกติ กับคะแนนที่ไดในแตละ
ดาน และแสดงผล วาผูทดสอบมีความปกติ สูงกวาปกติ หรือตํ่ากวาปกติ ดานใดบาง

152 153



6. ¡ÒÃ·Óáºº·´ÊÍº·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ6. การทำ แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ
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6. ¡ÒÃ·Óáºº·´ÊÍº·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

 1. เขาเว็บไซต https://www.doe.go.th/vgnew เลือกที่แบนเนอร ระบบ

สงเสริมการมีงานทำ

 2. กรณีเขาใชงานครั้งแรก ใหสมัครสมาชิกกอน โดยใสเลขประจำตัวประชาชน และ

ใส password (รหัสผาน) แลวเลือกเมนู “สมัครสมาชิก” (ขั้นตอนเหมือนการสมัครสมาชิก

วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาตอและการเลือกอาชีพ)
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 กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดำเนินการ ดังนี้

 ใสรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดสมัครสมาชิก

ไวจากนั้นเลือกเมนู “เขาสูระบบ”
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 กรณีเคยลงทะเบียนไวแลวการเขาใชงานใหดำเนินการ ดังนี้

 ใสรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผาน (Password) ตามที่ไดสมัครสมาชิก

ไวจากนั้นเลือกเมนู “เขาสูระบบ”

แบบทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ
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           กอนเริ่มทำแบบทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ผูใชบริการจะตอง

กรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน ดังนี้

 1. หนวยงานที่เขารับทำแบบทดสอบ : ใหเลือก “จังหวัดหรือสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือหนวยงานที่ทำการทดสอบ”

 2. โครงการ/กิจกรรม : จะมีตัวเลือก “การดำเนินงานตามมติ ครม.”

 3. โครงการ/กิจกรรมยอย : จะมีตัวเลือกปรากฎในชองใหเลือก ใหเลือกชื่อ

โรงเรียนที่ตองการ

 4. สถานะของผูทดสอบ : ใหเลือก นักเรียน/นักศึกษา

 5. ระดับการศึกษาของผูทดสอบ : เลือกระดับการศึกษาปจจุบัน

 6. สาขาการศึกษาของผูทดสอบ : ใหเลือกสาขาการศึกษาของผูทดสอบ โดยเลือก

จากสาขาการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระบบจะแสดงตามลำดับการศึกษาใหโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ เมื่อกรอกรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนแลว ใหเลือกเมนู “เริ่มทำขอสอบ”
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           กอนเริ่มทำแบบทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ ผูใชบริการจะตอง

กรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน ดังนี้

 1. หนวยงานที่เขารับทำแบบทดสอบ : ใหเลือก “จังหวัดหรือสำนักงานจัดหางาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือหนวยงานที่ทำการทดสอบ”

 2. โครงการ/กิจกรรม : จะมีตัวเลือก “การดำเนินงานตามมติ ครม.”

 3. โครงการ/กิจกรรมยอย : จะมีตัวเลือกปรากฎในชองใหเลือก ใหเลือกชื่อ

โรงเรียนที่ตองการ

 4. สถานะของผูทดสอบ : ใหเลือก นักเรียน/นักศึกษา

 5. ระดับการศึกษาของผูทดสอบ : เลือกระดับการศึกษาปจจุบัน

 6. สาขาการศึกษาของผูทดสอบ : ใหเลือกสาขาการศึกษาของผูทดสอบ โดยเลือก

จากสาขาการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งระบบจะแสดงตามลำดับการศึกษาใหโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ เมื่อกรอกรายละเอียดตาง ๆ ครบถวนแลว ใหเลือกเมนู “เริ่มทำขอสอบ”

153บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

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
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154 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

คําอธิบายคะแนนที่ไดรับและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อางอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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154 บทที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อให้รู้จักตนเอง

คําอธิบายคะแนนที่ไดรับและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
อางอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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