
 
 

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ดูแลนิสิต 
  

7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ ช้ัน 3 มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

เอกสารฉบับน้ีสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เข้าอบรมโครงการปฐมนเิทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ระหว่างวันท่ี 5 – 7 เมษายน 2560 เท่านั้น 
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ก าหนดการส าหรับกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ  

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ดูแลนิสิต 
วันศุกร์ที ่7 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 
.................................................................. 

 
 

เวลา 13.00 - 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการให้ค าปรึกษา” 
- บุคลิกภาพ ระบบสมอง และความถนัดทางอาชีพ 
- ตัวอย่างเครื่องมือ MBTI 
- วิธีใช้และการแปลผล 

 
เวลา 14.00 - 15.00 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  

“เทคนิคการสังเกตและการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพจิต” 
- สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ 
- ตัวอย่างเครื่องมือ EQ และ TMHI-15 
- วิธีใช้และการแปลผล 
 

 

เวลา 15.00 - 16.30 น. บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ  
“เทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในศตวรรษท่ี 21” 
- รูปแบบการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอด (Survival Coping Stance) 
- อภิปราย ซักถาม และฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการฝึกอบรม  

ก าหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
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“ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีต่อผลการให้ค าปรึกษา” 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิสัยสัตว์ส่ีประเภท  

               กระทิง  อยู่ทิศเหนือเป็นธาตุไฟ  มีนิสัยมุ่งมั่นกระท าการ เน้นปฎิบัติ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ทางตรง  กล้าเผชิญอุปสรรค ชอบความท้าทาย เน้นผลส าเร็จ เปิดเผย รักษาภารกิจ ตรงไปตรงมา   

               นกอินทรี  อยู่ทิศตะวันออกเป็นธาตุลม  มีนิสัยคิดเร็ว  มองไกล  เชื่อมโยง  รู้รอบด้าน  
เปลี่ยนเร็ว  คิดสร้างสรรค์  รกัอิสระ  เน้นทางรอด  ชอบท าสิ่งใหม่  คิดนอกกรอบ 

               หนู  อยู่ทิศใต้เป็นธาตุน้ า  มีนิสัยรักษาสัมพันธ์ภาพ เน้นอารมณ์ความรู้สึก รอบคอบ  
ประสานกลมเกลียว  ผ่อนปรน  พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบหรือการเผชิญหน้า                                  
ดูแลจุดยืนความต้องการของผู้อื่น ตอบสนองความต้องการของผู้อ่ืนอ่อนโยน 

               หมี  อยู่ทิศตะวันตกเป็นธาตุดิน  มีนิสัยใคร่ครวญ  วิเคราะห์รอบคอบ  ข้อมูลครบถ้วน         
ตรรกะ มีเหตุผล ชอบระบบระเบียบ  วินัย  เสถียรภาพ  พิจารณา  ความชัดเจน ควบคุม  คาดการณ์ได้                
ไม่ชอบความไร้ระเบียบแบบแผน 
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Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

แบบทดสอบนี้ถือก าเนิดโดย Carl Jung เจ้าของทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาต่อ
โดย Isabel Myers และ Katharine Briggs จึงมีชื่อว่า Myers –Briggs Type Indicator (MBTI) 

แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ คือ คนเราทุกคนเกิดมาจะมีความคุ้นชินกับ 4 สิ่งต่อไปนี้แตกต่างกัน 
 

 1. แหลง่พลังงาน  
 • การใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกตนเอง (Extroversion: E) 
 • การมีแหล่งพลังงานจากภายในตนเอง (Introversion: I) 

  
2. การรับข้อมูล  

 • การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing: S) 
 • การรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition: N) 

  
3. การตัดสินใจ 

 • ใช้ความคิด (Thinking: T)  
 • ใช้ความรู้สึก (Feeling: F) 

  
4. การด าเนินชีวิต  

 • มีความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging: J) 
 • ปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving: P) 
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แบบตรวจวัดคุณลักษณะของมายเออร์-บริกส ์ 
(The Myers – Briggs Type Indicator : MBTI)                                                                                                                  

 
ค าอธิบาย: ในแต่ละข้อให้เลือกเพียงตัวเลือก “ก” หรือ “ข” เพียงตัวเลือกเดียวที่สอดคล้องกับตัวท่านมากท่ีสุด  
 
1. ข้าพเจ้าชอบท่ีจะ 
 ก. แก้ปัญหาใหม่ ๆ ท่ีมีความสลับซับซ้อน 
 ข. เลือกท างานท่ีเคยท าส าเร็จมาแล้ว 
 
2. ข้าพเจ้าชอบท่ีจะ 
 ก. ท างานตามล าพังในที่สงบเงียบ     
 ข. อยู่ตรงที่งานก าลังด าเนินอยู่ 
 
3. ข้าพเจ้าชอบหัวหน้าท่ี 
 ก. ได้สร้างและก าหนดเกณฑ์การท างานและการตัดสินใจไว้ให้แล้ว 
 ข. ใส่ใจต่อความต้องการและช่วยเหลือลูกน้องรายบุคคล 
 
4. เมื่อข้าพเจ้าท างานเกี่ยวกับโครงการ ข้าพเจ้าต้องการ 
 ก. ท าให้เสร็จและปิดโครงการทันที 
 ข. ไม่รีบปิดโครงการเผื่อไว้หากต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 
5. เมื่อต้องตัดสินใจ สิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องค านึงถึง คือ 
 ก. การคิดเชิงเหตุผล การมีข้อมูลและความคิดเห็น 
 ข. ความรู้สึกและค่านิยมของคน 
 
6. เมื่อต้องท างานโครงการ ข้าพเจ้าจะ… 
 ก. คิดทบทวนหลายครั้งก่อนท่ีจะตัดสินใจว่าจะเริ่มด าเนินการอย่างไร 
 ข. เริ่มต้นลงมือท างานทันที พร้อมกับคิดไปท าไปทีละขั้น 
 
7. เมื่อต้องท างานโครงการ ข้าพเจ้าชอบท่ีจะ … 
 ก. คงวิธีการควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ข. ตรวจสอบหาแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ด าเนินการ 
 
8. ในการท างานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามักจะ … 
 ก.   ท าพร้อมกันหลายโครงการ และพยายามหาความรู้จากแต่ละโครงการให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 ข. เลือกท าโครงการที่มีความท้าทายมากท่ีสุดเพียงโครงการเดียวและจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ 
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9. ข้าพเจ้ามักจะ … 

ก. จัดท ารายการและแผนการท างานก่อนท่ีจะเริ่มต้นท างาน 
และไม่พอใจอย่างยิ่งถ้าถูกปรับเปลี่ยนไปจากแผนที่ก าหนดไว้นี้ 

 ข.    หลีกเลี่ยงการท าแผนแต่จะปล่อยให้งานคืบหน้าไปเองขณะที่ท างานนั้น  
 
10. เมื่ออภิปรายปญัหากับเพื่อน  ข้าพเจ้าสามารถ... 
      ก.  มองเห็นภาพรวมได้โดยง่าย 
      ข.  เข้าใจจุดใดจุดหนึ่งของสถานการณ์นั้นได้อย่างลึกซึ้งไดโ้ดยง่าย 
 
11. เมื่อมีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังข้ึนท่ีท างานหรือที่บ้าน ปกติข้าพเจ้า … 
 ก. รู้สึกว่าเป็นเสียงท่ีรบกวนการท างาน 
 ข. ไม่รังเกียจที่จะรับสายโทรศัพท์นั้น 
 
12. ค าใดที่อธิบายตรงกับตัวข้าพเจ้าได้ดีกว่ากัน ระหว่าง … 
 ก. การวิเคราะห์ (analytical) 
 ข. ความเข้าอกเข้าใจ (empathetic)  
 
13. เมื่อข้าพเจ้าลงมือท าการบ้าน ข้าพเจ้ามักจะ … 
 ก. ท าอย่างสม่ าเสมอและคงเส้นคงวา 
 ข. ท าอย่างเต็มที่แต่มีช่วงหยุดเป็นช่วง ๆ 
 
14. เมื่อข้าพเจ้าเกิดได้ยินใครพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้าพเจ้ามักจะพยายาม…  
 ก. น ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เก่าของข้าพเจ้าและดูว่าคล้ายกันไหม 
 ข. วิเคราะห์และประเมินเนื้อหาที่ได้ยินนั้น 
 
15. เมื่อข้าพเจ้าเกิดความคิดใหม่ขึ้น ข้าพเจ้ามักจะ … 
 ก. ลงมือท าดู 
 ข. ลองพิจารณาใคร่ครวญความคิดใหม่นั้นอีกหลายครั้ง 
 
16. เมื่อต้องท างานโครงการ ข้าพเจ้ามักจะ … 
 ก. ตีกรอบงานให้แคบลง เพื่อท่ีจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนและตรงประเด็นยิ่งขึ้น 
 ข. ขยายขอบเขตงานออกไป เพ่ือให้สามารถครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องได้ครบ 
 
17. เมื่อข้าพเจ้าอ่านอะไรก็แล้วแต่ ข้าพเจ้ามักจะ … 
 ก. เพ่งความคิดไปยังข้อความที่เขียนนั้น 
 ข. อ่านแต่ละบรรทัด เพื่อหาค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความคิดต่าง ๆ 
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18. เมื่อข้าพเจ้าจ าเป็นต้องตัดสินใจโดยเร่งด่วน ข้าพเจ้ามัก… 
 ก. รู้สึกอึดอัดใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ข. สามารถตัดสินใจได้จากข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่ 
 
19. ในการประชุม ข้าพเจ้ามักจะ… 
 ก. ค่อย ๆ ประมวลความคิดตนเองในขณะที่พูดถึงเรื่องนั้น 
 ข. พูดออกไปก็ต่อเมื่อได้ใคร่ครวญความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างดีแล้ว 
 
20. ในการท างาน ประเด็นท่ีข้าพเจ้าชอบใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าคือ 
 ก. ประเด็นท่ีเกี่ยวกับความคิด 
 ข. ประเด็นท่ีเกี่ยวกับคน 
 
21. ในการประชุม ข้าพเจ้ามักถูกรบกวนให้ร าคาญใจกับคนท่ี… 
 ก. ชอบเสนอความคิดมากมายที่ยังขาดความชัดเจน 
 ข. ท าให้เสียเวลาที่ประชุมไปกับการพูดถึงรายละเอียดของการท างานอย่างถ่ียิบ 
 
22. ข้าพเจ้าชอบเป็น… 
 ก. คนตื่นเช้า 

ข. คนนอนดึก 
 

23. รูปแบบการเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมของข้าพเจ้า คือ 
 ก. อยากเข้าประชุมและได้แสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม 
 ข. เตรียมตัวพร้อมเต็มที่ และขีดเขียนวาระหัวข้อการประชุมนั้นออกมา 
 
24. ในที่ประชุมข้าพเจ้าชอบคนท่ี … 
 ก. สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
 ข. ให้ความส าคัญกับงาน 
 
25. ข้าพเจ้าชอบการท างานกับหน่วยงานท่ี … 
 ก. กระตุ้นการใช้ปัญญาในการท างานให้กับข้าพเจ้า 
 ข. ข้าพเจ้าผูกพันกับเป้าหมายและพันธกิจ 
 
26. ช่วงสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้ามักจะ… 
 ก. วางแผนล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง 
 ข. ไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วจึงตัดสินใจเข้าร่วมตามนั้น 
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27. ข้าพเจ้าเป็นคนประเภท… 
 ก. ชอบออกไปพบปะผู้คน 
 ข. ชอบใช้ความคิดไตร่ตรอง 
 
28. ข้าพเจ้าชอบท างานกับหัวหน้าท่ี… 
 ก. เต็มไปด้วยความคิดใหม่ ๆ 
 ข. เป็นนักปฏิบัติที่ดี 
 
 
ตั้งแต่ข้อ 29 –32 แต่ละข้อมี 2 ข้อความให้เลือกเพียงอย่างเดียวระหว่าง “ก” หรือ “ข” 
 
29 ก. สังคม (social) 
 ข. เป็นทฤษฎี (theoretical) 
 
30. ก. ความเป็นเจ้าความคิด (ingenuity) 
 ข. ความเป็นนักปฏิบัติ (practicality) 
 
31. ก. การจัดรูปแบบ (organized) 
 ข. การยืดหยุ่นได้ (adaptable) 
 
32. ก. คล่องแคล่ว (active) 
 ข. การมีสมาธิ (concentration) 
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การให้คะแนน :   นับ 1 คะแนน ส าหรับแต่ละค าตอบของท่านในแบบเฉลยต่อไปนี้ 
ก. คะแนนส าหรับ “I” คะแนนส าหรับ “E” คะแนนส าหรับ “S” คะแนนส าหรับ “N” 

 2 ก 2 ข 1 ข 1 ก 
 6 ก 6 ข 10 ข 10 ก 
 11 ก 11 ข 13 ก 13 ข 
 15 ข 15 ก 16 ก 16 ข 
 19 ข 19 ก 17 ก 17 ข 
 22 ก 22 ข 21 ก 21 ข 
 27 ข 27 ก 28 ข 28 ก 
 32 ข 32 ก 30 ข 30 ก 

รวมคะแนน        

    

- ท่านได้คะแนน “I” กับ “E” อย่างไหนมากกว่ากัน ตอบ    
      (หมายเหตุ : ถ้าได้คะแนน “I”  เท่ากับ  “E” ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 11) 
- ท่านได้คะแนน “S” กับ “N” อย่างไหนมากกว่ากัน ตอบ    
      (หมายเหตุ : ถ้าได้คะแนน“S”  เท่ากับ  “N”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 16) 
 
ข. คะแนนส าหรับ “T” คะแนนส าหรับ “F” คะแนนส าหรับ “J” คะแนนส าหรับ “P” 

 3 ก 3 ข 4 ก 4 ข 
 5 ก 5 ข 7 ก 7 ข 
 12 ก 12 ข 8 ข 8 ก 
 14 ข 14 ก 9 ก 9 ข 
 20 ก 20 ข 18 ข 18 ก 
 24 ข 24 ก 23 ข 23 ก 
 25 ก 25 ข 26 ก 26 ข 
 29 ข 29 ก 31 ก 31 ข 

รวมคะแนน        

 
- ท่านได้คะแนน “T” กับ “F”  อย่างไหนมากกว่ากัน ตอบ   
         (หมายเหตุ : ถ้าได้คะแนน “T” เท่ากับ  “F”  ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 24) 
- ท่านได้คะแนน“J” กับ “P” อย่างไหนมากกว่ากัน ตอบ    
         (หมายเหตุ : ถ้าได้คะแนน “J” เท่ากับ  “P”ไม่ต้องนับคะแนนข้อ 23) 

 

สรุป คะแนนของท่านคือ  
 I  หรือ E ___ 
 S หรือ N ___ 
 T หรือ F ___ 
 J หรือ P ___        ดังนั้นแบบ MBTI ของท่านคือ _____________  (ตัวอย่าง เช่น INTJ; ESFP ฯลฯ) 
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จิตลักษณะส าคัญ  4  แบบตามแนวคิด MBTI 
 

 

การคิด , Thinking 
(T) 

กา
รส

มัผ
ัสไ

ด้,
 S

en
sin

g (
S)

 

นักคิดแบบสัมผสั (Sensation Thinkers) นักคิดแบบหยั่งรู้ (Intuitive Thinkers) 

การหยั่งรู้ Intuitive (N) 

(ST) (NT) 
ลักษณะบุคลิกภาพ : ลักษณะบุคลิกภาพ : 
- สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ - ออกแบบสะท้อนความคิดและความก้าวหน้า 
- สนใจข้อมูลตัวเลข - มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ 
- ตัดสินใจได้ดีโดยยึดข้อเท็จจริง - เน้นความเป็นไปได้และวิเคราะห์ได้เที่ยงตรง 
- ขยันหมั่นเพียรไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริง - เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลง 
- เน้นเรื่องประสิทธิผลและประสิทธิภาพ - ตอบสนองต่อความริเริ่มใหม่ ๆ 
- ผลักดันให้ทุกคนตรงประเด็น - เปิดเผยตรงไปตรงมา 
- ให้และรับรางวัลเป็นรูปธรรม - สนใจกิจกรรมประเทืองปัญญา 
- ไม่อดทนต่อการรอคอย - สนใจต่อการแก้ปัญหา 
- ด่วนสรุปอย่างรวดเร็ว - ขาดความระมัดระวังต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
- เครียดเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน - ตัดสินผู้อื่นด้วยผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
 - คาดหมายแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอ 

 
 
 

นักรู้สึกแบบสัมผัส  (Sensation Feelers) 

 
 
 

นักรู้สึกแบบหยั่งรู้ (Intuitive Feelers) 
(SF) (NF) 

ลักษณะบุคลิกภาพ : ลักษณะบุคลิกภาพ : 
- ชอบปฏิบัติและมีวิธีการ - ท่วงทีสง่างามน่าเลื่อมใสและผูกพันต่อผู้อื่น 
- นักแก้ปัญหาเชิงการทูต - นักสื่อสารที่ดี 
- มีระบบการท างานท่ีดี - เผชิญกับภาวะผันผวนและการเปลี่ยนแปลงได้ 
- เข้าใจองค์การได้ดี  อย่างสบายใจ 
- ตอบสนองต่อความคิดรูปธรรมได้ดี - มีความอดทนต่อภาวะสลับซับซ้อนได้ดี 
- ทายใจได้ง่ายและเข้ากับคนอ่ืนได้ดี - เปิดตนเองสู่ความคิดและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
- ชอบรางวัลที่ผลงานมากกว่าเรื่องความพยายาม - มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 
- ไม่เต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง - ชอบสังคมและพบปะคนอ่ืน 
- พึ่งกฎระเบียบมากเกินไป - ต้องการความเห็นด้วยจากผู้อื่นมากเกินไป 
- มุ่งปัจจุบันมากเกินไป - หมดไฟง่ายและต้องมีเวลาพักผ่อน 
 - มีปัญหาการน าเสนอความคิด 

            
 การรู้สึก , Feeling 

(F) 
 

ที่มา : Nahavandi, 2000 : 63 อ้างอิงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544). 
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ตารางที่ 1  : ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส์ 
                      
 

    แบบท่ีสัมผัสได้ (Sensing Types  หรือ S) 

ด้า
นก

าร
ชอ

บเ
ก็บ
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 ด้านการคิด (With Thinking  หรือ T) ด้านการรู้สึก (With Feeling หรือ F) 

   
   

   
   

 ด้
าน

กา
รว

ินิจ
ฉัย

ตัด
สิน

 (J
ud

gin
g 

หร
ือ 

J) 

บุคลิกภาพแบบ ISTJ บุคลิกภาพแบบ ISFJ 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- จริงจัง สงบนิ่ง ใช้สมาธิและการไตร่ตรอง
เพ่ือหาค าตอบ เน้นการท าได้จริงยึด
ข้อเท็จจริงและการจัดล าดับ ใช้หลักของ
เหตุผลความจริงและสามารถพ่ึงพาได้ มองว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวดีอยู่แล้ว มีความ
รับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรท าอะไร
แล้วท าอย่างมุ่งมั่นโดยไม่หวั่นไหว แม้มีคนไม่
เห็นด้วยหรือท้วงติงก็ตาม 
- มีความสุขที่ได้จัดระเบียบชีวิต งาน และ
ครอบครัว 
- ยึดค่านิยมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
และความภักดี 

- สงบนิ่ง เป็นมิตร มีความรับผิดชอบ และ
ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท 
ชอบรับใช้เพ่ือนและส่วนรวม มีความ
ใคร่ครวญมานะบกบั่นเที่ยงตรง อาจต้องใช้
เวลามากถ้าจะเรียนรู้เครื่องจักรกลทั้งนี้
เพราะไม่ชอบและสนใจด้านเทคนิคนัก มี
ความอดทนต่อรายละเอียดและงานประจ ามี
ความภักดี เห็นอกเห็นใจ และเอ้ืออาทรต่อ
ความรู้สึกของผู้อื่น 
- มุ่งม่ันในการสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบรรยากาศท่ีท างานและท่ีบ้าน 

 บุคลิกภาพแบบ ISTP บุคลิกภาพแบบ ISFP 

ด้า
นก

าร
รบั

รู้ (
Pe

rc
ep

tiv
e 

หร
ือ 

P)
 คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 

- มองคนอ่ืนอย่างเย็นชา สงบนิ่ง ไว้ตัว ชอบ
สังเกตและวิเคราะห์ชีวิตอย่างกระตือรือร้น 
โดยอาจระบายเชิงข าขันออกมาอย่างไม่
คาดหมาย ปกติจะสนใจต่อหลักการเหตุและ
ผลที่ไม่เป็นส่วนตัวหรือค าถามเช่นเครื่องจักร
ท างานได้อย่างไร เพราะเหตุใด เป็นต้น แต่จะ
ไม่ยอมเสียเวลาคิดมากนักเพราะคือว่า เสีย
พลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ 
- สนใจต่อเหตุที่น าไปสู่ผล ใช้หลักการทาง
ตรรกะในการจัดระบบข้อมูล 
- ยึดค่านิยมเรื่องความมีประสิทธิภาพ 

- เหนียมอาย มีความเป็นมิตรอยู่เงียบ ๆ  
อ่อนไหวง่าย ถ่อมตัวเกี่ยวกับความสามารถ
ของตน มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ชอบ
บีบบังคับให้คนอ่ืนเห็นด้วยหรือเชื่อเหมือน
ตนปกติไม่สนใจที่จะเป็นผู้น าใคร แต่จะ
ผูกพันต่อลูกน้อง ไม่เร่งรัดหรือเคร่งเครียด 
เมื่อต้องท างานให้เสร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายด้วยเหตุผลคือ ไม่อยากท าลาย
บรรยากาศดี ๆ ขณะนั้นเพราะ งานเร่งรีบมา
กดดันหรือต้องออกแรงมากกว่าปกติ 
- ไม่ชอบความขัดแย้งหรือแตกแยก ไม่ชอบ
ใช้ความเห็นหรือค่านิยมของตนไปบีบบังคับ
ผู้อื่น 

ที่มา  : Marcic, D. and Seltzer,J. 1998 : 403 –404 อ้างอิงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544). 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดจากการเลอืกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของ มายเออร์ – บริกส ์
 
 

      แบบท่ีสัมผัสได้ (Sensing Types  หรือ S) 
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 ด้านการคิด (With Thinking  หรือ T) ด้านการรู้สึก (With Feeling หรือ F) 

ด้า
นก

าร
รบั

รู้ (
Pe

rc
ep

tiv
e 

หร
ือ 

P)
 

บุคลิกภาพแบบ ESTP บุคลิกภาพแบบ ESFP 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- ยึดข้อเท็จจริงไม่ค่อยวิตกกังวลหรือรีบ
ร้อน พอใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มักชอบ
กีฬาหรือวัตถุท่ีเกี่ยวกับจักรกล ชอบมี
เพ่ือนมักแข็งท่ือหรือขาดความไวด้านรับรู้ 
ความรู้สึก มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ชอบ
ค าอธิบายที่ยืดยาว มีความถนัดในอาชีพที่
ต้องใช้เครื่องจักรกลโดยรู้ถึงกลไกการ
ท างาน การถอดชิ้นส่วนออก หรือ
ประกอบกลับคืนอย่างเดิม 
- ชอบเสพสุขและมีชีวิตโดยยึดวัตถุ รัก
การเรียนรู้โดยการกระท า 

- ชอบสังคม เข้าคนได้ง่าย ชอบการ
ยอมรับ มิตรภาพและบรรยากาศสนุกสนาน 
เมื่อรู้ว่ากิจกรรมใดจะเกิดขึ้นก็กระหายที่จะ
เข้าร่วม สามารถจ าข้อเท็จจริงได้ดีกว่าเข้าใจ
ทฤษฎีเหมาะที่จะท างานในสถานการณ์ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีทักษะการท างานเกี่ยวกับ
คนได้ดีพอ ๆ กับวัตถุสิ่งของ 
- เรียนรู้ได้ดีด้วยการเข้าร่วมฝึกหัดทักษะ
ใหม่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 บุคลิกภาพแบบ ESTJ บุคลิกภาพแบบ ESFJ 
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คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- ชอบการปฏิบัติได้จริงเน้นข้อเท็จจริงมี
ความถนัดทั้งด้านธุรกิจและจักรกลต่าง ๆ 
ไม่สนใจวิชาที่ตนเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์ แต่
ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เมื่อถึงคราวจ าเป็น
ชอบร่วมและเป็นนักจัดกิจกรรม มักท า
อะไรได้ดี โดยเฉพาะงานที่ต้องระมัดระวัง
การกระทบความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
- ใช้พลังผลักดันให้แผนของตนสามารถ
ลงสู่การปฏิบัติ 

- มีไมตรีจิต ช่างคุย กว้างขวาง รอบคอบ 
ชอบการร่วมมือ เป็นสมาชิกของทีมงานที่
กระตือรือร้น ชอบท าสิ่งดี ๆ ให้ผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
มักท างานได้ดีเมื่อได้รับก าลังใจ หรือค าชม 
ให้ความสนใจน้อยกับสิ่งที่เป็นนามธรรม 
หรือสิ่งที่เกี่ยวกับด้านเทคนิค แต่จะมีความ
สนใจหลักต่อสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของคน
อ่ืน 
- ต้องการได้รับการยกย่องในความส าคัญ
ของตนและงานที่ตนท า 

 

ที่มา  : Marcic, D. and Seltzer,J. 1998 : 403 –404 อ้างอิงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544). 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) : ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส ์
                               

                                      แบบการหย่ังรู้ได้ (Intuitive Type หรือ N) 
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 ด้านการรู้สึก (With Feeling หรือ F) ด้านการคิด (With Thinking  หรือ T) 
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บุคลิกภาพแบบ INFJ บุคลิกภาพแบบ INTJ 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- มักประสบความส าเร็จด้วยความ
พากเพียร การริเริ่มใหม่ ๆ และความ
ต้องการอะไรก็ตามที่ใจปรารถนา จะใช้
ความพยายามอย่างดีที่สุดต่อการท างานใช้
การผลักดันอยู่เบื้อหลังเงียบ ๆ ด้วยความ
รอบคอบ แต่ห่วงใยต่อผู้อื่น เป็นผู้ที่เคารพ
ต่อหลักการของบริษัท ชอบการให้เกียรติ
และการยอมรับในการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- เก่งในการจัดงานและเฉียบแหลมในการ
น าวิสัยทัศน์ของตนลงสู่การปฏิบัติ 

- มีพ้ืนฐานของจิตใจและแรงจูงใจไปใน
ทิศทางเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของตนเอง 
โดยเฉพาะถ้าท าในสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะ
ทุ่มแทพลังของตนเองอย่างเต็มที่ แม้
ปราศจากความช่วยเหลือจากคนอ่ืนก็ตาม 
เป็นคนขี้สงสัย ชอบวิจารณ์ ชอบอิสระ 
และมีความมุ่งมั่น แต่ชอบแสดงความดื้อรั้น
อยู่บ่อย ๆ จึงควรได้ปรับปรุงให้หัดมองข้าม
เรื่องประเด็นปลีกย่อย เพื่อความส าเร็จใน
ประเด็นที่ส าคัญมากกว่า 
- มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานและ
ผลงานของตน และผู้อื่นสูง 

 บุคลิกภาพแบบ INFP บุคลิกภาพแบบ INTP 
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คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและ
จงรักภักดี แต่มักปิดปากเงียบจนกว่าจะ
คุ้นเคยกันอย่างดีเแล้วใส่ใจต่อการเรียนรู้ 
ด้านความคิดและภาษา ชอบริเริ่มโครงการ
อิสระของตนเอง เหมาะกับงานบรรณาธิการ
จัดท าหนังสือสารานุกรม มักรับงานมากเกิน
ตัวที่จะท าได้หมด มีความเป็นมิตร โดย
พยายามแสดงออกถึงความสามารถทาง
สังคมของตน 
- พร้อมที่จะปรับตัว ยืดหยุ่นและให้การ
ยอมรับการกระท าหรืองานใด ๆ ที่มิใช่เป็น
การบีบบังคับ 

- สงบนิ่ง ไว้ตัว มีความสามารถสูงในการ
ท าข้อสอบเชิงทฤษฎีหรือวิชาแขนง
วิทยาศาสตร์ เก่งการให้เหตุผลจนสามารถ
แยกแยะลงไปถึงประเด็นย่อย ๆ ได้ มีความ
สนใจด้านความคิดสูง แต่มักแยกจากกลุ่ม 
สามารถอธิบายสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง 
และแหลมคม จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับความสนใจ ซึ่งตัวเองเชื่อว่าเป็น
ประโยชน์และตนได้ใช้ความถนัดของตน
เต็มที่ 
- ชอบสงสัย วิพากวิจารณ์ และคิดเชิง
วิเคราะห์อยู่เสมอ 

 

ที่มา  : Marcic, D. and Seltzer,J. 1998 : 403 –404 อ้างอิงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544). 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) : ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกิดจากการเลือกผสมผสาน 4 องค์ประกอบตามแนวคิดของมายเออร์ – บริกส ์
 

                                      แบบการหย่ังรู้ได้ (Intuitive Type หรือ N) 
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 ด้านการรู้สึก (With Feeling หรือ F) ด้านการคิด (With Thinking  หรือ T) 
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บุคลิกภาพแบบ ENFP บุคลิกภาพแบบ ENTP 
คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- กระตือรือร้น อบอุ่น มีใจนักกีฬา เฉลียว
ฉลาดและมีจินตนาการ สามารถท างานได้
ทุกอย่างถ้าตนสนใจ สามารถแก้ปัญหายาก 
ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเต็มใจช่วยคนอ่ืน
แก้ปัญหาจึงมักใช้ความสามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอยู่บ่อย ๆ มากกว่าต้อง
เตรียมการมาล่วงหน้า สามารถหาเหตุผลใด 
ๆ มาบีบบังคับเพ่ือให้ได้ดังใจปรารถนา 
- มีความต่อเนื่องและยืดหยุ่น เก่งทาง         
วาทะการ และพูดกลอนสดได้ดี 

- รวดเร็ว เฉลียวฉลาด เก่งรอบด้าน มัก
กระตุ้นบริษัทให้ตื่นตัว ชอบการพูด 
เปิดเผยตรงไปตรงมาบางครั้งพูดแง่มุมให้
เกิดบรรยากาศขบขัน เป็นแหล่งความรู้ให้
คนอ่ืนในการแก้ปัญหาใหม่ ที่มีความท้า
ทาย แต่มักบกพร่องเรื่องงานประจ า เพราะ
ชอบเปลี่ยนงานอยู่ตลอดเวลา สามารถอ้าง
เหตุผลในประเด็นที่ตนต้องการได้เสมอ 
- เบื่องานประจ าที่จ าเจ ความสนใจมัก
เปลี่ยนได้ตลอดเวลา 

 บุคลิกภาพแบบ ENFJ บุคลิกภาพแบบ ENTJ 
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คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ คุณลักษณะบุคลิกภาพ  :  มักเป็นคนที่ 
- ชอบตอบสนองและมีความรับผิดชอบ 
รู้สึกเอ้ืออาทรต่อความคิดและความต้องการ
ของผู้อ่ืนอย่างจริงใจ การปฏิบัติงานจึงมัก
ระมัดระวังมิให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น 
เก่งในการเป็นผู้น าการอภิปรายหรือน าเสนอ
เค้าโครงการได้อย่างชัดเจน นุ่มนวล เก่ง
สังคม กว้างขวางเป็นนักกิจกรรมที่ดีของ
โรงเรียน ซึ่งสามารถจัดเวลาให้กับการเรียน
และการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ลงตัว 
- เป็นผู้น าที่เข้ากับคนได้เก่งชอบช่วยเหลือ
สนับสนุนคนอื่นในกลุ่ม และสามารถสร้าง
แรงดลใจให้ผู้อ่ืนได้ดี 

- อบอุ่น มีไมตรีจิต จริงใจ เรียนเก่งเป็น
ผู้น ากิจกรรม มีความสามารถสูงในด้าน
กิจกรรมประเภทใช้ความคิดหรือเหตุผล 
เฉลียวฉลาดในการเจรจาต่าง ๆ เป็นคนทัน
โลกและชอบใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา 
บางครั้งมักมองสิ่งต่าง ๆ เชิงบวกและมั่นใจ
มากเกินกว่าความเป็นจริง 
- มักกดดันผู้อ่ืนให้ยอมรับความคิดเห็น
ของตน 

 

ที่มา  : Marcic, D. and Seltzer,J. 1998 : 403 –404 อ้างอิงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2544). 
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ลักษณะกลุ่มอาชีพในแต่ละ Type ของผลการทดสอบ MBTI 
 

MBTI Types  ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะอาชีพที่ไม่เหมาะสม  
ESTJ  
Guardian, 
Supervisor, 
Executor  

executive, CEO, supervisor, business 
consultant, manager, strategist, financial 
planner, business person, office manager, 
public relations manager, international 
business specialist, business analyst, 
management consultant, operations 
manager, loan officer, lawyer, marketing, 
sports management, government 
employee, investment banker  

poet, artist, songwriter, musician, 
novelist, art therapist, theatre 
teacher, art curator, film editor, 
video game designer, photo 
journalist, travel writer, actor,  
record store owner,  
camera operator, art historian,  
music teacher  

ESFJ  
Caregiver  

wedding planner, social worker, 
pediatrician, public health employee, 
kindergarten teacher, business consultant, 
nurse, human resources manager, office 
manager, executive assistant, public 
relations specialist, medical employee, 
human resources, office worker, social 
services, child care worker  

artist, author, filmmaker, 
philosopher, video editor, musician, 
poet, tattoo artist, game designer, 
philosophy professor,  
international spy, film director, 
astronaut, art curator, scientist, 
computer consultant, cartoonist, 
graphics designer  

ISTJ  
Duty Fulfiller, 
Inspector, 
Detailed  

data analyst, scientist, researcher, 
engineer, financial planner, statistician, 
office worker, government employee, lab 
technician, nuclear engineer, office 
manager, biomedical engineer, account 
manager, CEO, investment banker, 
analyst, academic, systems analyst, 
pharmacy technician, network admin, 
genetics researcher, research assistant, 
strategist  

entertainer, artist, filmmaker, 
musician, actor, fashion designer, 
singer, music journalist, comedian, 
massage therapist, photographer, DJ, 
model, author, bartender, painter, 
school counselor  

ISFJ  
Nurturer, Caring  

homemaker, stay at home parent, office 
worker, health care worker, personal 
assistant, school teacher, administrative 
assistant, child care worker, clerical 
employee, receptionist, library assistant, 
dietitian, health educator, librarian  

rock star, philosophy professor, 
filmmaker, performer, writer, bar 
owner, comedian, DJ, entertainer, 
CEO, psychotherapist, bartender, 
entrepreneur, lecturer, astronomer  
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MBTI Types  ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะอาชีพที่ไม่เหมาะสม  

ESTP  
Doer, 
Promoter, 
Athletic  

CEO, sports management, fighter pilot, 
marketing specialist, business manager, race 
car driver, supervisor, economist, airline 
pilot, bar owner, consultant, CIA agent, 
security specialist, technician, businessman, 
mechanical engineer, public relations 
specialist, coach, manager, marketing 
director, sales associate, mechanic, 
politician, publicist  

poet, artist, art teacher, novelist, 
bookstore owner, graphics 
designer, museum curator, 
librarian, freelance writer, author, 
florist, painter, school 
psychologist, songwriter, 
musician, professional college 
student, editor, philosopher, 
English professor  

ESFP  
Performer, 
Dancer  

public relations manager, school teacher, 
radio DJ, customer service, EMT, hair stylist, 
event coordinator, pediatric nurse, child 
care worker, makeup artist, personal trainer, 
public relations, human resources, travel 
agent, massage therapist, physical therapist, 
interior decorator  

bookstore owner, author, 
researcher, painter, artist, 
scientist, philosophy professor, 
art director, computer 
programmer, freelance writer, 
history professor, web 
developer, paleontologist, book 
editor, CIA agent, aerospace 
engineer, archeologist, 
webmaster  

ISTP  
Mechanic, 
Analyzer, 
Crafter  

aerospace engineer, technician, computer 
scientist, software engineer, software 
developer, scientist, bar owner, automotive 
technician, electrician, engineer, 
mathematician, industrial engineer, nuclear 
engineer, biotechnology, mechanic, systems 
analyst, computer animator, data analyst, 
video game designer  

artist, fashion designer, theater 
director, poet, dancer, actor, 
singer, English teacher or 
professor, art teacher, healer, 
stage manager, florist, art 
therapist, school teacher, music 
journalist  

ISFP  
Artist,  
Most easy 
going  

sports management, pediatrician, school 
teacher, carpenter, veterinary technician, 
singer, health educator, stay at home 
parent, hospitality worker, pastor, athlete, 
physician assistant, photographer, health 
care worker, shop assistant, stylist, website 
designer  

professor, marketing, academic, 
criminal psychologist, politician, 
comic book artist, actor, 
psychoanalyst, DJ, judge, 
entrepreneur, attorney  
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MBTI Types  ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะอาชีพที่ไม่เหมาะสม  
ENTJ 
Executive, 
Leader  

marketing specialist, government employee, lawyer, 
developer, political scientist, bounty hunter, international 
relations specialist, software designer, systems analyst, 
business manager, entertainment lawyer, foreign service 
officer, strategist, project manager, advertising executive, CIA 
agent, marketing manager, geneticist, private investigator, 
administrator, business analyst, politician, management 
consultant, producer, financial advisor, entrepreneur, 
genetics researcher, cardiologist, professor, FBI agent  

singer, bookstore owner, job 
in the performing arts, poet, 
photographer, English 
professor, chef, health care 
worker, child psychologist, 
massage therapist, video 
editor  

ENTP  
Creative, 
Inventive  

dictator, computer consultant, international spy, TV 
producer, philosopher, comedian, music performer, it 
consultant, fighter pilot, politician, diplomat, entertainer, 
game designer, bar owner, freelance writer, creative 
director, strategist, news anchor, professional skateboarder, 
airline pilot, comic book artist, college professor, private 
detective, mechanical engineer, lecturer, ambassador, 
astronomer, research scientist, judge, web developer, 
scholar, FBI agent, CIA agent, electrical engineer, assassin  

personal assistant, wedding 
planner, travel agent, 
secretary, interior decorator, 
clerical employee, 
government employee, 
social worker, pre-school 
teacher, copy editor, child 
care worker, hospitality 
worker, occupational 
therapist, home maker  

INTJ  
Scientist, 
Strategist, 
Mastermind  

scientist, dictator, forensic anthropologist, systems analyst, 
philosopher, nuclear engineer, political analyst, researcher, 
statistician, scholar, research scientist, computer scientist, 
software designer, curator, computer programmer, 
aerospace engineer, electrical engineer, paleontologist, 
English professor, philosophy professor, chemical engineer, 
epidemiologist, forensic scientist, museum curator, research 
assistant, mechanic, astronomer, fighter pilot, librarian, 
systems administrator, neurosurgeon, book editor, 
biotechnology, archeologist, lab tech, bookstore owner  

advertising executive, job in 
entertainment industry, 
performer, singer, art 
therapist, childcare worker, 
bartender, DJ, even 
coordinator, hair dresser, 
wedding planner  

INTP  
Thinker, 
Theorizer  

philosopher, game designer, scientist, software engineer, 
freelance artist, research scientist, assassin, freelance writer, 
physicist, software developer, mathematician, geologist, 
computer scientist, philosophy professor, webmaster, 
slacker, medical researcher, painter, mortician, systems 
analyst, comic book artist, computer technician, website 
designer, scholar, archeologist, computer repair, forensic 
anthropologist, astronaut, researcher, historian, systems 
engineer, genetics researcher, astronomer, environmental 
scientist, Egyptologist  

human resources, public 
relations, social worker, 
guidance counselor, health 
care worker, trainer, school 
teacher, wedding planner, 
movie star, hospitality 
worker, supervisor, child care 
worker, fundraiser, customer 
service, stay at home parent, 
office administrator  
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MBTI Types  ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม  ลักษณะอาชีพที่ไม่เหมาะสม  
ENFJ  
Giver, 
Mentor, 
Visionary  

casting directory, film critic, wedding planner, work in 
the performing arts, teacher (art, preschool, 
elementary), actor, fashion designer, news anchor, 
fashion merchandiser, school psychologist, 
broadcaster, stylist, interior designer, event 
coordinator, restaurant owner, childcare worker,  hair 
stylist, film director, counselor, dancer  

race car driver, scientist, computer 
specialist, airline pilot, computer 
programmer, financial manager, 
epidemiologist, truck driver, 
electrical engineer, software 
designer, web designer, business 
consultant, DJ, bookseller  

ENFP  
Inspirer, 
Popular, 
Champion  

performer, actor, entertainer, songwriter, musician, 
filmmaker, comedian, radio broadcaster/DJ, some job 
related to theater/drama, poet, music journalist, work 
in fashion industry, singer, movie producer, playwright, 
bartender, comic book author, work in television, 
dancer, artist, record store owner, model, freelance 
artist, teacher (art, drama, music), writer, painter, 
massage therapist, costume designer, choreographer,  
make-up artist  

data analyst, scientist, researcher, 
financial advisor, business analyst, 
government employee, office 
manager, mathematician, 
investment banker, office worker, 
computer tech, it professional, 
network engineer, strategist  

INFP  
Idealist, 
Dreamer, 
Romantic  

poet, painter, freelance artist, musician, writer, art 
therapist, teacher (art, music, drama), songwriter, art 
historian, library assistant, composer, work in the 
performing arts, art curator, playwright, bookseller, 
cartoonist, video editor, photographer, philosopher, 
record store owner, digital artist, cinematographer, 
costume designer, film producer, philosophy 
professor, librarian, music therapist, environmentalist, 
movie director, activist,  bookstore owner, filmmaker  

business professional, manager, 
executive, administrator, business 
owner, supervisor, office manager, 
business analyst, financial analyst, 
public relations manager, CEO, 
executive assistant, judge, event 
coordinator, lawyer,               
office worker  

INFJ  
Protector, 
Counselor, 
Mystic  

psychotherapist, artist, art curator, bookstore owner, 
freelance writer, poet, teacher (art, drama, English), 
library assistant, professor of English, painter, novelist, 
book editor, copywriter, philosopher, 
environmentalist, bookseller, museum curator, opera 
singer, magazine editor, archivist, music therapist, 
screenwriter, film director, creative director, librarian, 
social services worker, art historian, sign language 
interpreter, photo journalist, makeup artist, photo 
journalist, homemaker  

airline pilot, race car driver, 
businessman, information 
technology consultant, executive, 
administrator, supervisor, 
bartender, lab technician, 
restaurant owner, strategist, CEO, 
bar owner, marketing specialist, 
business consultant  
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“เทคนิคการสงัเกตและการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสขุภาพจิต” 
สุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์/ตัวอย่างเครื่องมือ EQ และ TMHI-15/วิธีใช้และการแปลผล 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 
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แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ 
(Thai Mental Health Indicator Version 2007: TMHI-15) 

 

ค าช้ีแจง : กรุณาเลือกค าตอบในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบค าถามทุกข้อค าถาม
ต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านส ารวจตัวท่านเองและประเมิน
เหตุการณ์ อาการหรือความคดิเหน็และความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องค าตอบท่ีเป็นจริงกับตัว
ท่านมากที่สุด โดยค าตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ 

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไมเ่ห็นดว้ยกับเรื่องนั้น ๆ 
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย 
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรูส้ึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกบัเรื่องนั้น ๆ มาก 
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากท่ีสุด หรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด 
 

1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต   ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

2 ท่านรู้สึกสบายใจ  ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

3 
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ 
กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

4 ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง   ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

5 ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์   ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

6 
ท่านสามารถท าใจยอมรับได้  
ส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)    

ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

7 
ท่านม่ันใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น   

ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

8 
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต   

ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

9 ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์   ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

10 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา   ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

11 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส   ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

12 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง   ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

13 ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเม่ืออยู่ในครอบครัว   ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

14 
หากท่านป่วยหนัก 
ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี   

ไม่เลย   เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 

15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน  ไม่เลย  เล็กน้อย   มาก  มากที่สุด 
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การให้คะแนนและการแปลผลค่าปกติ (norm) 
การให้คะแนน: TMHI – 15 มีการให้คะแนนแบบประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ  

1 2 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 
 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้:  ไม่เลย = 1,    เล็กน้อย = 2,     มาก = 3,    มากที่สุด = 4 

 

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ   

3 4 5 
  

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้:  ไม่เลย = 4,    เล็กน้อย = 3,     มาก = 2,    มากที่สุด = 1 

  

การแปลผลการประเมิน  

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ 15 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน  

เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้ว สามารถน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติท่ีก าหนดดังนี้  

 

51-60 คะแนน   หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป(Good)    

44-50 คะแนน   หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนท่ัวไป (Fair)    

43 คะแนนหรือน้อยกว่า  หมายถึง สุขภาพจิตต่ ากว่าคนท่ัวไป (Poor)   
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ความฉลาดทางอารมณ์ 
ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 

อีคิวคืออะไร?  
อีคิว หรอื E.Q. มาจากค าว่า Emotional Quotient  
หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ ์ 
 
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถทางอารมณ ์
ที่จะช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข  
อีคิวหรอืความฉลาดทางอารมณ์ จึงได้รับการยอมรับว่า 
มีความส าคัญตอ่ความส าเร็จและความสุขในชีวิตมนุษย์  
 
นอกจากค าว่า Emotional Quotient ที่เราเรยีกว่า อคีิวแลว้  
ยังมีค าอื่น ๆ อีกหลายค าที่นักวิชาการใช้ในความหมายใกล้เคียงกัน เช่น  
Emotional Intelligence  
Emotional Ability  
Interpersonal Intelligence  
Multiple Intelligence  
 
กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแนวคิดเรือ่ง ความฉลาดทางอารมณ์ 
ที่ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ๓ ประการคอื  
๑. ความด ี 
๒. ความเก่ง  
๓. ความสุข  
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“ดี” หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเหน็ใจผู้อื่น  

และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  - รู้อารมณ์และความต้องการของตนเอง  

- ควบคุมอารมณ์และความต้องการได ้ 
- แสดงออกอย่างเหมาะสม  

 
ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น  - ใส่ใจผู้อื่น  

- เข้าใจและยอมรับผู้อื่น  
- แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม  

 
ความสามารถในการรับผิดชอบ  - รู้จักการให้ รู้จักการรับ  

- รู้จักรับผดิ รู้จักให้อภัย  
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      =  =  =  =  =  =   

 

“เก่ง” หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปญัหา 

และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสมัพันธภาพที่ดีกบัผู้อื่น  
 
ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง  
- รู้ศักยภาพของตนเอง  
- สร้างขวัญและก าลังใจให้ตนเองได้  
- มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย  
 
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
- รับรู้และเข้าใจปัญหา  
- มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
- มีความยืดหยุ่น  
 
ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกับผู้อื่น  
- รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
- กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
- แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค ์       =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  
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“สุข” หมายถึง  

ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ  
 
ความภูมิใจในตนเอง  - เห็นคุณค่าในตนเอง  

- เชื่อมั่นในตนเอง  
 
ความพึงพอใจในชีวิต  - รู้จักมองโลกในแง่ด ี 

- มีอารมณ์ขัน  
- พอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่  

 
ความสงบทางใจ  - มีกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสุข  

- รู้จักผ่อนคลาย  
- มีความสงบทางจิตใจ        =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

ความฉลาดทางอารมณ์ = เข้าใจตนเอง + เข้าใจผู้อื่น + แก้ไขความขัดแย้งได้  

เข้าใจตนเอง --->เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการในชีวิตของตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน ---> เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนและสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  
แก้ไขความขัดแย้งได้ ---> เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสม 
ทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
 

ท าไมเราต้องเรียนรู้เรื่องอีคิว ? 
ระหว่างรถยนต์ที่ดี เครื่องแรง แต่เจ้าของไม่มีความสามารถ ไม่รู้จักวธิีการใช้  ไมส่นใจที่จะศึกษาสมรรถนะของรถ  
กับรถยนต์คณุภาพปานกลาง แต่เจ้าของมีความช านาญในการขับ  
รู้ว่าอะไรคือข้อดี ข้อจ ากัดของรถ ตลอดจนรู้วิธีซ่อมแซมยามมีปัญหา  
 

ถ้าให้เลือก เราจะเลือกนั่งรถคันไหน?  
ความแรงของเครื่องยนต์อย่างเดียว เพียงพอหรือไม่ต่อการเดินทางทีป่ลอดภัย?  
 

หากเปรียบความฉลาดทางเชาวน์ปัญญากับรถยนต์  
ความฉลาดทางอารมณ์ก็คือความสามารถในการขับรถยนต์  
การเรยีนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ ์ก็คือการเรยีนรู้ที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่ปรารถนา 
ได้อย่างปลอดภัย และมคีวามรับผดิชอบต่อผู้อื่นท่ีใช้ถนนร่วมกัน  
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อารมณ์ หรือ emotion มาจากค าในภาษาละตินวา่ movere แปลว่า เคลื่อนไหว  เมื่อเติม e น าหน้า จึง

หมายถึง "เคลื่อนไหวจาก" แสดงถงึคุณสมบตัิของอารมณ์ที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดการกระท าต่าง ๆ อยู่เสมอ  
อารมณ์ช่วยเตรยีมสภาพร่างกายให้มีปฏิกิรยิาโตต้อบแบบต่าง ๆ เชน่  

เมื่อโกรธจะมีการไหลเวียนของโลหิตมาทีม่ือ ท าให้ง่ายต่อการหยิบจับอาวุธ หรือต่อยคูต่่อสู ้ 

และมีการหลั่งสารแอดรีนาลีนท่ีน าไปสู่การมีพละก าลังที่แข็งแรงพอที่จะท าการใด ๆ ที่ต้องมีการต่อสูอ้ย่างรุนแรง  

เมื่อสุข อารมณส์ุขก็จะไปเพิ่มการท างานของศูนย์กลางในสมอง 

สกัดกั้นความรู้สึกทางลบไม่ใหเ้กิดขึ้น และเพิ่มพลังการก าจัดความคดิวิตกกังวลให้หมดไป  
ท าให้เรารูส้ึกสงบและเกดิความพึงพอใจ เป็นผลให้ร่างกายฟื้นจากสิ่งกระตุ้นทางร่างกายไดเ้ร็ว 
  
คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงหรือมีทักษะทางอารมณ์ที่ไดร้ับการพัฒนามาเป็นอย่างดี  
จะเป็นคนท่ีสามารถรับรู้ เข้าใจและจัดการกับความรูส้ึกของตนเองได้ดี 
รวมทั้งเข้าใจความรูส้ึกของคนอ่ืน จึงมักประสบความส าเร็จ  
มีความพึงพอใจในชีวิต สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ออกมาได้เสมอ 
ตรงกันข้ามกับคนท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ ์มักจะเตม็ไปด้วยความขัดแย้งภายในจติใจ  
พลอยท าให้ขาดสมาธิในการท างาน และมีความคิดที่หมกมุ่น กังวล ไม่ปลอดโปร่ง  
 

แดเนียล โกลแมน  
ผู้เขียนหนังสือเรื่องความฉลาดทางอารมณ ์กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงไว้ดังนี้  
 

- เป็นคนท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 
- มีการตัดสินใจที่ด ี 
- สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้  
- มีความอดทน อดกลั้น  
- ไม่หุนหันพลันแล่น  
- สามารถทนต่อความผดิหวังได ้ 
- มีความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น  
- มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางสังคม  
- ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ง่าย  
- มีพลังใจที่จะฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาชีวิตได ้ 
- สามารถจดัการกับความเครียดได้  ไม่ปล่อยให้ความเครียดเกาะกมุจิตใจจนท าอะไรไม่ถูก  
 

ฉลาดทางอารมณ์ = ฉลาดคิด+ ฉลาดพูด + ฉลาดท า  
ฉลาดคิด ---> ควบคุมความคิดได้ คิดในทางที่ดี คิดในทางสร้างสรรค์  
ฉลาดพูด ---> เลือกพูดแต่สิ่งดี มีประโยชน์ เลี่ยงค าพูดที่ท าให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อน  
ฉลาดท า ---> "ท าเป็น" ไม่ใช่แค่ "ท าได้" มีความรู้ความเชีย่วชาญในงานนั้น ๆ 
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แหล่งที่มา: 

http://www.klb.dmh.go.th/modules.php?m=technology&gr=&op=detail&researchId=571 
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แหล่งที่มา: 

http://www.klb.dmh.go.th/modules.php?m=technology&gr=&op=detail&researchId=571 
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แหล่งที่มา: 

http://www.klb.dmh.go.th/modules.php?m=technology&gr=&op=detail&researchId=571 



-31- 
 

 

 

แหล่งที่มา: 

http://www.klb.dmh.go.th/modules.php?m=technology&gr=&op=detail&researchId=571 
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กิจกรรมเพื่อการจัดการความฉลาดทางอารมณ์: “จดหมายถึงคนที่เกลียด” 
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Bug You Exercise 

ช่องที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องที่ 4 
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ขอบขดีจ ากัดของการทดสอบทางจิตวิทยา 

1. สัมพันธภาพยังไม่ดพีอ 

2. ผู้รับการทดสอบตกอยู่ภายใต้ฤทธิย์า 

3. อุปสรรคจากการสือ่สาร 

4. ความไม่พรอ้ม ผู้ทดสอบ, case, place 

5. ผู้ทดสอบขาดประสบการณ ์

6. ผลการทดสอบเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงของพฤติกรรม ไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดของเขา 

จรรยาบรรณในการทดสอบ 
1. Privacy  เคารพในความเป็นส่วนตัว 

2. Honesty  มีความซื่อสัตย ์

3. Safe   ระวังเรื่องความปลอดภัย 
 

 

 

=============================================== 
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เทคนิคการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในศตวรรษที่ 21 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย 

 
 
 

แนวคิดซาเทียร์ โมเดล (Satir Model) 
Virginia Satir (1916-1988) 

 

 ซาเทียร์ โมเดล (Satir Model) ถูกพัฒนาขึ้นโดย เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir) นักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิเคราะห์ชาวอเมรกิัน (Satir et al., 1991; การบ าบัดอย่างเป็นระบบแบบซาเทียรเ์พื่อก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง, 
2552) ซาเทียร์ เช่ือในศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ตนเอง จึงมุ่งแสวงหาทรัพยากรภายในของบุคคลด้วยการน าเอาความแตกต่างหรือรายละเอียดในชีวิตของแต่ละบุคคลมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการบ าบัดรักษาโดยไม่ยึดติดกับวิธีการหรือเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งโดยเฉพาะ  
นอกจากน้ันแนวคิดนี้เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง (transformational change) จะเกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ของจิตใจ 
จึงมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลได้เข้าถึงและตระหนักถึงกระบวนการต่าง ๆ ภายในซึ่งเคยอยู่นอกเหนือการตระหนักรู้ของตนเอง 
และให้บุคคลสามารถจัดการกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลไปสู่ความเป็นผู้ที่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนจากภายใน (be congruence) ด้วยการด ารงชีวิตและเผชิญปัญหาอย่างกลมกลืนเหมาะสมใน
ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตนเอง ผู้อื่น และบริบทรอบข้าง 
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ความเช่ือพื้นฐานของซาเทียร์ โมเดล ที่ส าคัญได้แก่ ความเช่ือเกี่ยวกับคน ความเช่ือเกี่ยวกับการปรับตัว
และการเผชิญปัญหา และความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

 

1. ความเชื่อเกี่ยวกับคน 
1.1 ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ หากการเปลี่ยนแปลงภายนอกมีข้อจ ากัด แต่การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นไปได้เสมอ 
1.2 โดยพื้นฐานแล้วทุกคนเป็นคนดีและต้องการค้นหาสิ่งที่จะท าให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น 
1.3 ทุกคนมีกระบวนการของการเป็นคน ที่เป็นลักษณะสากล  
 แต่จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม บริบท โอกาส 
1.4 ทุกคนท าดีที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ 
1.5 ทุกคนมีทางเลือกโดยเฉพาะทางเลือกที่จะรับผิดชอบต่อความกดดันที่มี 
1.6 ผู้คนเชื่อมโยงกันด้วยความเหมือนและพัฒนาด้วยความแตกต่าง 
1.7 ทุกคนมีพลังภายในท่ีจะเติบโตได้ 
1.8 คนเราส่วนใหญ่ ได้ท าดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้น 
1.9 อารมณ์ ความรู้สึกเป็นของเรา ต่างก็มีเหมือนกันทุกคน 
1.10 ทุกคนเป็นคนดี แต่ละคนมีขุมทรัพย์ท่ีจะน าไปใช้ยืนยันคุณค่าของตนเอง 
1.11 พ่อแม่มักกระท าซ้ าตามแบบแผนท่ีเขาเลี้ยงดูมา แม้ว่าการกระท าเช่นนั้นจะไม่ใช่วิธีการที่ดีก็ตาม 
1.12 พ่อแม่ส่วนใหญ่ท าดีที่สุดที่จะท าได้ ณ เวลานั้น 
1.13 พ่อแม่เป็นปุถุชนท่ีกระท าผิดพลาดได้ แม้ต้องอยู่ในบทบาทพ่อแม่ 

 

2. ความเชื่อเกี่ยวกับการปรับตัวและการเผชิญปัญหา 
2.1  ปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่วิธีการจัดการกับปัญหาต่างหากท่ีเป็นปัญหา 
2.2  การปรับตัวแสดงถึงระดับของคุณค่าในตัวเอง คุณค่าในตัวยิ่งสูงการปรับตัวยิ่งดี 
 การช่วยให้บุคคลรู้สึกมีคุณค่า ก็เพื่อจะได้เผชิญปัญหาได้ดีขึ้น 
2.3  คนเราทุกคนมีทรัพยากรอยู่ภายใน ที่จะใช้ในการปรับตัวและพัฒนา 
2.4  เรามีทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเลือกตอบสนอง แทนท่ีจะใช้ปฏิกิริยาอัตโนมัติ 
2.5  คนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุการณ์ในอดีต แต่สามารถแก้ผลกระทบ ที่มีต่อเราได้ 
2.6  การชื่นชมและยอมรับอดีต จะเพิ่มความสามารถในการเผชิญกับอนาคต 
2.7  ความสอดคล้องกลมกลืน และการมีคุณค่าในตัวเองสูงเป็นเป้าหมายหลักในซาเทียร์โมเดล 

 

3. ความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
3.1  จิตบ าบัดควรมุ่งเน้นในส่วนท่ีดี และความเป็นไปได้ แทนส่วนท่ีเป็นปัญหาหรือพยาธิสภาพ 
3.2  เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคือการที่ผู้รับการบ าบัดสามารถเลือกเอง ตัดสินใจได้เอง 
3.3  ความหวังเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
3.4  กระบวนการเป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลง เรื่องราวเป็นบริบทให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
3.5  การชื่นชมและยอมรับอดีต เป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
3.6  เป้าหมายหนึ่งของการบ าบัด คือ การให้บุคคลนั้นเป็นผู้เลือกเอง  
  คนเรามักเลือกที่จะอยู่อย่างเดิมตามความเคยชิน มากกว่าเปลี่ยนแปลงแม้จะท าให้บางอย่างดีขึ้น 
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ซาเทียร์ โมเดล อุปมาอุปไมยว่าประสบการณ์ของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง 7 ระดับ คือ  

1. การกระท าหรือเรื่องราว (behavior) เป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออก เปรียบเหมือนส่วนที่โผล่พ้นน้ าของ
ภูเขาน้ าแข็ง  

2.  อารมณ์หรือความรู้สึก (feeling) เช่น สนุก เพลิดเพลิน มีความสุข ตื่นเต้น หลงใหล โกรธ เจ็บปวด 
กลัว เสียใจ เศร้า เป็นต้น 

3.  ความรู้สึกของเขาต่อความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน (feeling about feeling) เช่น รู้สึกอายหรือรู้สึกผิดที่โกรธ 
4.  การรับรู้ (perception) คือ สิ่งที่บุคคลเห็น คิด และเชื่อ รวมทั้งข้อสันนิษฐาน ซึ่งสิ่งที่บุคคลรับรู้จะ

เป็นจริงส าหรับความคิดและค่านิยมของเขา 
5.  ความคาดหวัง (expectation) คือ  ความต้องการ  (want) หรือความคาดหวังที่ มีต่อตนเอง 

(expectations of self) คนอ่ืนคาดหวังในตัวเรา (other’s expectation) และตัวเราคาดหวังคนอ่ืน 
(expectation of others) 

6.  ความโหยหา (yearning) คือ สิ่งที่บุคคลปรารถนา ถวิลหาอันเป็นสากล (universal need) ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ทุกๆ คนต้องการ เช่น ความรัก การยอมรับ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (sense of belonging) 
ความสร้างสรรค์ ความเชื่อมโยง (connection) อิสรภาพ (freedom) ฯลฯ 

7.  ตัวตน (self) คือ ตัวตนของเขา (I am) ซึ่งเป็นจิตวิญญาณ พลังชีวิต สาระ แก่น ความเป็นตัวเขา และ
สิ่งที่ตัวเขา “เป็น” 

 

จากแนวคิดการอุปมาอุปไมยภูเขาน้ าแข็งของบุคคลนี้ จะพบว่า ส่วนที่จะปรากฏให้ผู้อ่ืนรับรู้และ
มองเห็นได้ คือ ส่วนที่เป็นพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 7 ส่วนเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาบุคคล
จึงควรต้องส ารวจเข้าไปถึงจิตใจและประสบการณ์ภายในของแต่ละบุคคลภายใต้พฤติกรรมต่าง ๆ จึงจะ
สามารถเข้าใจเขาได้อย่างแท้จริง 
 

รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด (The survival coping stances) 

หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอด (the survival 
stances) ซึ่งเป็นหลักการเฉพาะของแนวคิดซาเทียร์ โมเดล (Satir et al., 1991: 31-83) วิธีการที่บุคคล
เรียนรู้และรับมือกับความกดดัน เพ่ือให้ตนเองอยู่รอดโดยเรียนรู้มาจากครอบครัวในวัยเด็กและใช้เป็น
รูปแบบการตอบสนองต่อปัญหาในแบบซ้ า ๆ เพ่ือให้ตัวเองปลอดภัย ทั้งนี้ บุคคลจะให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ตนเอง (S = self) ผู้อื่น (O = others) และบริบท (C = context)  ในการเผชิญ
ปัญหา บุคคลจะให้ความส าคัญขององค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนแตกต่างกันตามแต่ละรูปแบบของพฤติกรรม
การปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอด ซึ่งบุคคลอาจให้ความส าคัญกับบางองค์ประกอบแต่ละเลยบางองค์ประกอบ 
ท าให้น ามาซึ่งปัญหาและความไม่สมดุล โดยรูปแบบการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอด สามารถแบ่งเป็นลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแบบสมยอม (placating) 
รูปแบบการปรับตัวแบบสมยอมเป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งจะมีการแสดงออกโดยที่บุคคลจะปฏิเสธ

ไม่ให้คุณค่าหรือความส าคัญกับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง  (S) ในขณะที่ใส่ใจและให้
ความส าคัญกับบุคคลอ่ืน (O) หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือบริบท (C)  การสมยอมในที่นี้เป็นการลดคุณค่า
ของตนเอง เป็นการที่บุคคลสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ว่าตนเองไม่ส าคัญ มักพบลักษณะการแสดงออกและปัญหา
ทางด้านสุขภาพ ดังนี้ 

1.1 พฤติกรรม: ขอโทษขอโพย มีทีท่าขอความเมตตา ขี้อ้อน แก้ตัว อ้อนวอน ชอบพ่ึงพาผู้อ่ืน 
ชอบเอาใจคนอ่ืน ร่าเริงเกินเหตุ 

1.2 ค าพูด: ฉันผิดเอง ขาดคุณฉันไม่มีความหมายอะไร คุณชอบอะไร ทุกอย่างดีแล้ว 
1.3 อารมณ์: เจ็บปวด เศร้า กังวล เครียด ไม่พอใจ เก็บกดความโกรธไว้  
1.4 การมองตนเอง: ตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่มั่นใจ ไม่สัมผัสกับตัวตนของตนเอง เน้นการคาดหวัง

เกี่ยวกับตนเอง 
1.5 อาการทางกายที่พบ: โรคทางเดินอาหาร ปวดศีรษะและโรคไมเกรน  ใจเต้น ใจสั่น โรค

ผิวหนัง 
1.6 อาการทางจิตที่พบ: อาการซึมเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล ตื่นตระหนก คิดอยากตาย 
1.7 ข้อดี: เอาใจใส่ ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน รับผิดชอบกับทุก ๆ เรื่อง ไวต่อความรู้สึก (sensitive) 

ดูแลคนอ่ืน (nurturing) 
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2. รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแบบโทษผู้อื่น (blaming) 
รูปแบบการปรับตัวแบบโทษผู้อื่น เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างจากการสมยอมอย่างชัดเจน 

ผู้ที่ใช้รูปแบบการปรับตัวแบบกล่าวโทษนี้จะมองเห็น เข้าใจ ความรู้สึกและความต้องการของตนเองชัดเจน 
โดยแสดงออกในทุกทางเพ่ือรักษาสิทธิและปกป้องตนเอง ค านึงถึงความรู้สึกและความต้องการของตนเอง 
แต่ละเลยและมองไม่เห็นถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน ผู้ที่ใช้รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัว
เพ่ือให้มีชีวิตรอดแบบโทษผู้อ่ืนนี้ มักจะไม่ยอมรับฟังค าเรียกร้องหรือค าแนะน าแม้มีโอกาส ท าให้เกิด
ปัญหาอย่างรุนแรงในการสร้างสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งกับบุคคลอ่ืน ในส่วนลึกมักพบว่าตนเองโดดเดี่ยว และ
มักคร่ าครวญว่าหากไม่เป็นเพราะคนอ่ืน ตนเองคงไม่ต้องประสบปัญหาเช่นนี้ ซึ่งเป็นการไม่สามารถ
ยอมรับความเปราะบางและความตระหนักในคุณค่าของตนเองที่ต่ าได้  และรู้สึกว่าการกล่าวโทษผู้อ่ืนหรือ
การแสดงอ านาจจะสามารถท าให้ตนอยู่เหนือและควบคุมสถานการณ์ได้ ลักษณะการแสดงออก และ
ปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ที่ใช้รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตแบบโทษผู้อื่นอาจพบได้ดังนี้ 

2.1 พฤติกรรม:  กล่าวโทษ ชอบตะโกน โกรธเกรี้ยว ดูถูกผู้อื่น ตัดสินผู้อื่น เผด็จการ จับผิด ชอบ
ควบคุมบงการ 

2.2 ค าพูด:  มันเป็นความผิดของคุณ คุณเป็นอะไรไปหรือ คุณท าอะไรไม่เคยถูกเลย ถ้าคุณไม่... 
ฉันปกติด ี

2.3 อารมณ์: โกรธเกรี้ยว คับข้องใจ ไม่ค่อยไว้วางใจใคร ไม่พอใจ เก็บกดความเจ็บปวด กลัวเสีย
การควบคุม ว้าเหว่ 

2.4 การมองตนเอง: ตัวเองไร้คุณค่า ไม่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถสัมผัสกับตัวตนของตน 
สูญเสียความควบคุม รู้สึกช่วยตนเองไม่ได้ เน้นการคาดหวังผู้อื่น 

2.5 อาการทางกายที่พบ: กล้ามเนื้อตึงเครียด ปวดหลัง ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
อัมพาต อัมพฤกษ ์โรคหืด โรคขอ้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

2.6 อาการทางจิตที่พบ: โกรธ โกรธรุนแรง หงุดหงิด ต่อต้าน หวาดระแวง 
2.7 ข้อดี: มีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้น า มีพลังงานมาก 
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3. รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแบบใช้เหตุผล (super reasonable) 
รูปแบบการปรับตัวแบบใช้เหตุผลแสดงให้ เห็นถึงการปฎิเสธไม่ยอมรับรู้ความรู้สึกและความ

ต้องการของตนเองและของผู้อ่ืน สนใจแต่เฉพาะเรื่องของเหตุและผล  สนใจแต่จะกล่าวถึงข้อมูลและ
หลักการเท่านั้น ลักษณะที่แสดงออกของผู้ที่ใช้รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอดแบบนี้ 
มักจะมีท่าทีสงบนิ่ง ไม่มองไม่สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ มักจะมองดูเหมือนเป็นการใช้สติปัญญาอย่าง
ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลต่าง ๆ ที่ตนจะสามารถคิดได้มาพิสูจน์เพ่ือยืนยันว่าตนเอง
เป็นฝ่ายท าถูกต้องแล้ว เมื่อบุคคลใช้วิธีนี้ในการเผชิญปัญหาก็ยิ่งเป็นการท าให้เขาตัดขาดตนเองออกจาก
ผู้อื่นและต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว ลักษณะการแสดงออกและปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ที่ใช้รูปแบบ
พฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตแบบใช้เหตุผล อาจพบได้ดังนี้ 

3.1 พฤติกรรม: ท่าทางแข็ง ๆ  ดูเย็นชา จริงจัง ใช้กลอุบายให้คนอ่ืนท าสิ่งที่ตัวเองต้องการ ฉัน
เหนือคนอ่ืน ชอบให้ค าแนะน า ไม่สนใจความรู้สึกของคนอ่ืน ใช้เหตุผลตัดสินคนอ่ืนจนดู
เหมือนไม่มองความเป็นมนุษย์ น่าเบื่อ  

3.2 ค าพูด: เป็นเหตุเป็นผล อ้างกฎเกณฑ์ อธิบายยืดยาว ความคิดนามธรรม หลีกเลี่ยงเรื่อง
ส่วนตัวและอารมณ์ “คนเราต้องมีเหตุผล” 

3.3 อารมณ์: ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ ถูกกระทบใจง่ายมาก โดดเดี่ยวลึก ๆ ว้าเหว่ รู้สึกว่างเปล่า 
กลัวสูญเสียการควบคุม มีจุดอ่อน 

3.4 การมองตนเอง: ตัวเองไร้คุณค่า ขาดความเชื่อมั่น ไม่สัมผัสกับตัวตนของตน รู้สึกสูญเสียการ
ควบคุม ไม่สามารถแสดงความรู้สึก 

3.5 อาการทางกายที่พบ: โรคมะเร็ง โรคผิวหนัง โรคระบบน้ าเหลือง ปวดหลัง โรคหัวใจ 
3.6 อาการทางจิตที่พบ: ซึมเศร้า เฉยเมย ย้ าคิดย้ าท า แยกตัวจากสังคม ขาดความเห็นใจผู้อ่ืน 

อยู่ในโลกของตัวเอง 
3.7 ข้อดี: ฉลาด ละเอียด แก้ปัญหา 
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4. รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแบบเฉไฉ (irrelevant) 
ผู้ที่ใช้รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอดแบบนี้ มักจะปฎิเสธ ไม่ยอมรับรู้ปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เป็นรูปแบบการปรับตัวที่ตรงกันข้ามกับการใช้เหตุผลอย่างชัดเจน คือ มักมี
พฤติกรรมแสดงออกที่เน้นแสดงความสนุกสนาน ตลก ไม่สนใจสาระเนื้อหา พยายามท าให้ผู้อ่ืนรวมทั้ง
ตนเองเบี่ยงประเด็นความสนใจออกจากสิ่งที่เป็นปัญหานั้น ไม่สนใจทั้งความรู้สึก ความต้องการ หรือแม้แต่
บริบทแวดล้อมใด ๆ สังคมมักจะมองผู้ที่ใช้รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวแบบนี้ว่าเป็นคนร่าเริงแจ่มใส 
ผู้คนมักจะชอบบุคคลเหล่านี้เพราะเขาน าเอาความสดชื่นรื่นเริงมาให้ บุคคลเหล่านี้มักจะเชื่อว่าเขาจะ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามปกติตราบเท่าที่เขาสามารถเบี่ยงประเด็นและไม่ต้องสนใจมอง
ปัญหานั้น ท าให้ในที่สุดตนเองนั้นก็สับสนหลงเป้าหมายไม่รู้วิธีการจัดการปัญหาอย่างแท้จริง ผู้ที่ใช้รูปแบบ
การปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอดในรูปแบบนี้มักพบลักษณะการแสดงออกและปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนี้ 

4.1 พฤติกรรม: อยู่นิ่งหรือเฉื่อยชา ชอบเคลื่อนไหว ใช้กลอุบายให้คนอ่ืนท าสิ่งที่ตัวเองต้องการ 
ไม่ถูกกาลเทศะ เหมือนความรู้สึกช้า ตลกไร้สาระ ผิวเผิน เรียกร้องความสนใจ 

4.2 ค าพูด: ชอบเปลี่ยนเรื่องเพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ ไม่สามารถสนใจเรื่องเดียว หลีกเลี่ยงเรื่อง
ส่วนตัวและอารมณ์ พูดตลก พูดไร้สาระ พูดแทรก 

4.3 อารมณ์: แสดงอารมณ์แท้จริงน้อยมาก โดดเดี่ยว ว้าเหว่ เครียด เศร้า ว่างเปล่า ถูกเข้าใจ
ผิด กลัวสูญเสียการควบคุม มีจุดอ่อน สับสน 

4.4 การมองตนเอง: ตัวเองไร้คุณค่า ขาดความมั่นใจ ไม่สามารถสัมผัสกับตัวตนของตน ไม่
สามารถแสดงอารมณ์ท่ีแท้จริง ไม่มีใครสนใจ ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นพวกใคร 

4.5 อาการทางกายที่พบ: โรคทางระบบประสาท โรคทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน ไมเกรน 
วิงเวียน เกิดอุบัติเหตุง่าย โรคเก่ียวกับความสมดุลและการประสานงานของกล้ามเนื้อ 

4.6 อาการทางจิตที่พบ : สับสน หุนหันพลันแล่น ขาดความเห็นใจ ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน ขาด
ความเห็นใจผู้อ่ืน เศร้า บกพร่องในการเรียน 

4.7 ข้อดี: อารมณ์ขัน เป็นธรรมชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ สนุก ยืดหยุ่น 
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รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอด ทั้ง 4 รูปแบบที่ผ่านมา เป็นวิธีที่น ามาซึ่งปัญหา
และความไม่สมดุลทั้งสิ้น รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่พึงประสงค์และเป็น
เป้าหมายหลักในการบ าบัดก็คือ รูปแบบพฤติกรรมการปรับตัวแบบสอดคล้องกลมกลืน (congruence) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเผชิญปัญหาที่สนใจพิจารณาทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของทั้งบุคคลอ่ืนและตนเอง 
รวมไปถึงส่วนของบริบท เหตุและผลของปัญหานั้นๆ รวมเข้าด้วยกัน 
 

5. รูปแบบการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแบบสอดคล้องกลมกลืน (congruent)  
ผู้ที่สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ย่อมมีความตระหนักถึงคุณค่า

ของตนเอง คุณค่าของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อการกระท าและการตัดสินใจของตนเอง และสามารถ
ปรับตัวในการเผชิญกับสภาวการณ์ในชีวิตเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการภายนอกและความ
ต้องการภายในตนเอง เพ่ือให้เกิดสมดุล และน าชีวิตไปสู่การผ่านพ้นอุปสรรค จนกระทั่งด าเนินชีวิตได้
อย่างเป็นสุข ผู้ที่ใช้รูปแบบการปรับตัวเพ่ือให้มีชีวิตรอดในรูปแบบสอดคล้องกลมกลืนมักจะมีลักษณะการ
แสดงออกดังนี ้

5.1 พฤติกรรม:  กระตือรือร้น สร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา มั่นใจ มีความพอดี สมดุล มีความสามารถ 
รับผิดชอบ ยอมรับคนอื่น รักได้ 

5.2 ค าพูด: ซื่อตรงต่อทุกส่วนของความรู้สึก เปิดเผย แบ่งปัน รับฟังคนอ่ืน ให้เกียรติ ไม่ละเลย
ตนเอง คนอ่ืน และบริบท 

5.3 อารมณ์: สงบ เย็น รักได้ ยอมรับตนเองและผู้อื่น มั่นคง 
5.4 การมองตนเอง: ตัวเองมีค่ามีความสามารถ สามารถชื่นชมตนเองได้ พอใจความเป็นตัวของ

ตัวเองที่ไม่เหมือนใคร ยอมรับคุณค่าของการเท่าเทียมกัน เชื่อมโยงกับพลังชีวิต 
5.5 ข้อดี: ตระหนักรู้ในตนเอง รับผิดชอบ เปิดเผย  

เอาใจใส่ตนเอง ผู้อื่น และบริบท เป็นหนึ่งเดียว 
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เป้าหมายหลักของการบ าบัดและให้ค าปรึกษา   
[4 Meta Goals] 
 

1. Raising self-esteem:  
เพิ่มความนับถือตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามากขึ้น มองตนเองในแง่บวก 
ยอมรับตนเองโดยไม่มีเงื่อนไข 

 

2. Making Choice:  
สนับสนุนให้ตัดสินใจเลือกเองด้วยทางเลือกอย่างน้อย 3 ทาง 

 

3. Responsible:  
ช่วยให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่ออารมณ์ ความรู้สึก การกระท า และชีวิต

ของตนเอง 

 

4. Congruent:  
ช่วยให้เกิดการรับรู้ตนเอง สามารถเข้าใจผู้อื่นและบริบทของเหตุการณ์  

สัมผัสกับพลังชีวิต ความสงบ เท่าเทียม และมีความสุข 
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กระบวนการปรึกษา (Counseling Process) 

1.  การเข้าไปร่วมรับรู้ในโลกของผู้อื่นอย่างสนิท (Tuning in) 

2.  การค้นหารอยแยกในโลกประสบการณ์ (Scanning Disharmony) 

3.  การประสานกับความจริงอย่างกลมกลืน (Harmony and Realization) 

 

ข้อผิดพลาด 6 ประการ ของผู้ให้ค าปรึกษา 

1. ท าตัวเป็นจิตแพทย์ (Psychiatrist) หรือนักจิตวิทยา (Psychologist) 

2. สอดรู้สอดเห็นในชวีิตส่วนตัวของผู้รับบริการ 

3. ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ค าปรึกษาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง 

4. ไม่เก็บข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ 

5. การตัดสินใจแทนผูร้ับบริการ 

6. พูดมากเกินไปหรือฟังน้อยเกินไป จึงไม่ได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง 
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การประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

 สีหน้าท่าทาง: สุข, เศร้า, โกรธ, กลัว, กังวล 

 ค าพูด: เช่น หลังจากที่คุยกันแลว้เป็นไงบ้าง 

 การท าให้เป็นรูปธรรม: 

 - เมื่อต้องกลับไปเผชิญปัญหาเดิม ๆ แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

 - สิ่งที่เป็นจุดสร้างความเข้มแข็งในจิตใจคืออะไร 

ปัญหาที่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

 การเพิกเฉยหรือฝ่าฝืนกฎบ่อยๆ 

 อาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง 

 มีปัญหาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตอย่างรุนแรง 

 พฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายผู้อ่ืน ขโมย โกหกบ่อย 

 ครอบครัวรู้สึกกลัวความก้าวร้าวของนักเรียน 

 การไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้เลย 

 รู้ว่านิสิตมีปัญหา  

แต่นึกไม่ออกว่าปัญหาอยู่ที่ไหน และจะแก้ไขอย่างไร 

 



-46- 
 

รายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อดูแลช่วยเหลือนิสิต 
 

ชื่อผู้รับการทดสอบ นาย นาง  น.ส. ............................................................ รหสันิสิต................. 
 

วันเดือนปีเกิด......................... อายุ..........ป ี  ชั้นป.ี..... คณะ........................... ผู้ส่งตรวจ............................. 
 

เหตุส่งตรวจ...................................................................................................................................................  
 

ผู้ท าการทดสอบ.............................................................. ต าแหน่ง................................................................ 
 
 

แบบทดสอบท่ีใช้  1. ...........................................   วันที่ท าการทดสอบ...........................................  
 

2. ...........................................   วันที่ท าการทดสอบ........................................... 
 

3. ...........................................   วันที่ท าการทดสอบ...........................................  
 

ผลการทดสอบ 
-  ผู้รับการทดสอบมีสุขภาพจิต   ดีกว่าคนทั่วไป     เท่ากับคนทั่วไป ต่ ากว่าคนทั่วไป 
-  บุคลิกภาพเป็นแบบ:  
 แสดงตัว (Extroversion: E)  เก็บตัว (Introversion: I)  
 ชอบใช้ประสาทสัมผัส (Sensing: S) ชอบใช้จินตนาการ(Intuition: N)  
 เน้นความคิด (Thinking: T)  เน้นความรู้สึก (Feeling: F)  
 ชอบจัดระเบียบชีวิต (Judging: J) ชอบยืดหยุ่นตามสบาย (Perceiving: P)  
-  มีความฉลาดทางอารมณ์ในด้าน:    
ดี    ความสามารถควบคุมอารมณค์วามต้องการของตนเอง เห็นใจผู้อื่น และรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 

เก่ง รู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

สุข ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 
 

-  ข้อค้นพบอ่ืน ๆ...................…………………………………………….……………….……..…………………………...……… 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

.................................................................................. ..................................................................................... 
 
 

............................................................................................................................. .......................................... 
 
 

 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้เขียนรายงานผลการทดสอบ 
            

     (………………………………………………………..……) 
            

     วันท่ี............ เดือน............................. พ.ศ................... 
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ประวัติวิทยากร 
 

ชื่อ-นามสกุล นาง มณฑิรา อินจ่าย   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

การศึกษา  
ปริญญาเอก:   ปร.ด. (บริหารศาสตร์) สาขาวิชาเอกการศึกษาเพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษย์                     
ปริญญาโท:     วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  
ปริญญาตรี:  วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก  
 

ประวัติการท างาน  
2542 – 2543 :   นักจิตวิทยา ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ จงัหวัดเชียงใหม่ 
2543 – 2547 :     นักจิตวิทยา 4  หัวหน้างานจติวิทยา  กลุ่มงานจิตเวช  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
2545 – ปัจจุบัน :  ทีป่รึกษาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บจ. รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ชายฟ้าคราม   
2549 – 2559 :     อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2559 – ปัจจุบัน :     อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

โทรศัพท ์       0-5596-1905                E-mail:   mtrij@hotmail.com 
 

ความสนใจ     จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการพัฒนาสังคม, พลวัตของพฤติกรรมมนุษย์ 
 

ผลงานวิชาการที่เผยเพร่  
 

ผลงานวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 รินทร ณะวิชัย และ มณฑิรา อินจ่าย (2547). "การใช้ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา วงสะล้อ-ซึงในการปรับ

พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6". ผลงานวิชาการดีเด่นอันดับ 1 ประเภทการส่งเสริมสุขภาพจิต 
ในการประชุมวิชาการสุขภาพจตินานาชาติ ครั้งที่ 3 สุขภาพจิตกับยาเสพตดิ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 25-27 สิงหาคม 2547. 

 Injai, M. (2012). “Chaos Management: Decoding ‘Thyselves’ Administration from a Thai-
Filipino Agricultural Entrepreneur”. The oral presentation in parallel sessions of the 1st 
SAS, Maejo University International Integrated Conference 2012 on Asia Today: Questions and 
Answers, School of Administrative Studies (SAS), Maejo University, Chiang Mai Thailand. 
December 13-16, 2012. 

 มณฑริา อินจ่าย. (2557). อัตลักษณ์วิวัฒน์: การพัฒนาโมเดลจิตวิทยาประยุกต์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครู 
ที่ปรึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 4 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม. 
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 มณฑริา อินจ่าย, อ านวย พิรุณสาร, และ สุริยา อินจ่าย. (2558). การแสวงหาอนาคตร่วมกันในการท างาน
สาธารณะบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์เชิงจิตวิทยาของบุคลากรกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และสนันิบาตแห่ง
ประเทศไทย. การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง  
“แรงจูงใจและความหมายในชีวิต: พลังทางบวกเชิงจิตวิทยา” จัดโดยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
วันท่ี 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร. 

 มณฑริา อินจ่าย, ฉายสุดา พรหมจักร,์ และ ศรัณย์ แซ่ด่าน. (2559). โอกาสทางอาชีพของกลุม่เย้ายวนทาง
เพศ: พหุกรณีศึกษาจากหญิงไนต์คลับและพริตต้ีพาร์ทไทม์. งานประชุมวิชาการระดับชาติของเครอืข่ายความ
ร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันท่ี 24 – 25 มีนาคม 2559  
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวดัพิษณุโลก. 

 มณฑริา อินจ่าย, กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร, ก าพล ก๊ิกสันเทีย, เพชรี บุญศิรยิะ, และ นัฐพร โอภาสานนท์. 
(2559). การฝึกอบรมตามอุปสงค์: โปรแกรมที่เหมาะกับตัวตนในมุมมองวอยซ์ไดอะล็อกส าหรับนิสติเตรียม
สหกิจศกึษา. การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ Thailand National Conference 
on Psychology: Empowering People in the World of Change (TNCP 2016) วันท่ี 9 กรกฏาคม 2559  
ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

 มณฑริา อินจ่าย และ เฉลมิชัย ปัญญาด.ี (2556). ภาวะผูต้ามในผู้น า: พหุกรณีศึกษาจากผู้บริหารสมรรถนะสูง
ขององค์การธุรกิจไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ฉบับพิเศษ, 47-58. 

 มณฑริา อินจ่าย, ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา, และ สุพรรณี เกลื่อนกลาด. (2558). การแสวงหาอนาคตร่วมกันบนพื้นฐาน 
อัตลักษณส์่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
(มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 122-133. 

 
บทความวิจัยที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 มณฑริา อินจ่าย, เฉลิมชัย ปัญญาดี, สมคดิ แก้วทพิย์, อภิชาติ ไตรแสง, และ เมธี วงศ์วีระพันธ์ุ.  
ภาวะผู้ตาม: จิตลักษณะของผู้บริหารในองค์การธุรกิจไทย. (ได้รับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ใน 
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 3/2561 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2561) 

 
งานบริการวิชาการ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล   

 วิทยากรด้านจติวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 


