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เทคนิคสูความสําเรุ็จ

ก
ล่าวกิันว่า คนเราจะม่ความส่ข่มากิข่ึ�น และทำงาน

ได้ผลงานมากิท่�ส่ดได้ เม่�อีงานอีาชิ่พัข่อีงตินเหมาะ

กิับบ่คลิกิภาพัข่อีงตัิว น่�ค่อีอ่ีกิทฤษฎ่หนึ�ง (ท่ามกิลางทฤษฎ่ทาง

จิติวิทยีาอี่กิหลายีสำนักิ) ท่�พััฒนาข่ึ�นมาจากิสำนักิฮึอีลแลนด์

John Holland ซึึ่�งเปุ่น็นกัิวจัิยี เช่ิ�อีวา่คนเรามห่ลายีปุ่ระเภท

ติา่ง ๆ  กินั แติค่นท่�จะทำงานไดด้ท่่�สด่กิต็ิอ่ีเม่�อีสมพังษก์ิบังาน ท่�ไม่

เพั่ยีงสร้างผลงานอีย่ีางม่ค่ณ์ปุ่ระโยีชิน์โดยีอีาศัยีจ่ดแข่็งข่อีงเข่า

เทา่นั�น ทวา่ยีงัสามารถึอีอีกิแบบวธิ์ท่ำงานใหไ้ดอ้ียีา่งดท่่�สด่ได ้แลว้

จะส่งผลให้ได้ผลิติผล และค่ณ์ภาพัข่อีงงานท่�ส่งอี่กิด้วยี

แล้วเราจะบริหารจัดกิารให้เหมาะกัิบสถึานท่�ทำงานได้

อียีา่งไร พันกัิงานจะร่ส้กึิอียีา่งไรข่ณ์ะท่�ทำงานในสำนกัิงาน รวมทั�ง

สภาพัแวดล้อีมในกิารทำงาน จะส่งผลกิระทบติ่อีท่กิสิ�งท่กิอียี่างท่�

เข่าปุ่ฏิิบัติิอียี่างไรอี่กิด้วยี

John Holland กิล่าวว่า ม่บ่คลิกิลักิษณ์ะหลักิ ๆ อียี่่ 6 

ปุ่ระเภทดว้ยีกินัท่�จะเปุ่น็ติวักิำหนดงานพันกัิงานสมยัีใหม ่จากิงาน

ปุ่ระเมินข่อีงเข่า ได้นำเสนอีโครงข่่ายีท่�จะช่ิวยีพัิจารณ์าถึึงความ

สนใจในกิารเลอ่ีกิอีาชิพ่ังาน รวมทั�งสมพังษก์ิบัสภาพัแวดลอ้ีมข่อีง

งานในอี่ดมคติิ ซึ่ึ�งคนท่�ม่บ่คลิกิภาพันั�น ๆ จะสามารถึทำงานติาม

ลักิษณ์ะงานท่�จะสร้างความพัอีใจ และสร้างผลงานได้

บ่คลกิิภาพัทั�ง 6 ปุ่ระเภทปุ่ระกิอีบดว้ยี นกัิปุ่ฏิบิตัิ ินกัิสำรวจ

ศลิปุ่นิ นกัิสงัคมสงเคราะห ์นกัิธ์ร่กิจิ และสามญัี่ธ์รรมดา 

ทฤษฎ่น่�ได้แยีกิปุ่ระเภทคนอีอีกิเป็ุ่นปุ่ระเภทติ่าง ๆ

ติามม่มมอีง โดยีกิารปุ่ระเมินว่าบ่คคลนั�น ๆ 

เข่้าถึึง และปุ่ฏิิบัติิติ่อีสถึานกิารณ์์ชิ่วิติอียี่างไร และ

ปุ่รากิฏิว่าคนส่วนมากิจะม่บ่คลิกิภาพัมากิกิว่า

หนึ�งปุ่ระเภท และยีังม่ข่้อีน่าสังเกิติอี่กิด้วยีว่า คน

ท่�ม่บ่คลิกิภาพัเหม่อีนกิัน ม่แนวโน้มว่าทำงาน

ไดด้เ่ยี่�ยีมกิวา่คนปุ่ระเภทอี่�น แติล่กัิษณ์ะงานโดด ๆ

นั�น จะทำงานไดด้เ่ยี่�ยีมหรอ่ีเปุ่น็กิล่ม่งานพัเิศษท่�

เหน่อีกิว่าคนปุ่ระเภทอี่�น ๆ

วิเชียรุ ตีรุสุภาพูกุล

บุคลิกภาพกับสายงานอาชีพ
ข่อีให้อี่านปุ่ระเภทบ่คลิกิภาพัทั�งหกิน่�  และพัิจารณ์า

พันักิงานในสถึานท่�ทำงานข่อีงท่าน ในอีนาคติเม่�อีจะสร้าง

ท่มงานข่ึ�นมา หร่อีสรรหาพันักิงานใหม่ ๆ  แล้ว จะได้เปุ่็นปุ่ระโยีชิน์ 

และผลด่ติ่อีท่กิ ๆ คน นั�น ค่อี พันักิงานแติ่ละคน แติ่ละปุ่ระเภท

สามารถึทำงานร่วมกิับคนอี่�นได้ จะได้สร้างผลงานความสำเร็จใน

งานภายีในสภาพัแวดล้อีมท่� “ได้เล่อีกิ” แล้ว 

ประเภที่บุคลิกภาพิที่ั้งหก

นักปฏิบัติิ (Realistic/Doer)

คนบางคนท่�ชิ่�นชิอีบกิารลงม่อีทำ เชิ่นจะด้วยีกิารลงม่อีทำ

และซึ่่อีมแซึ่มสิ�งข่อีงปุ่ระเภทต่ิาง ๆ ปุ่ระกิอีบชิิ�นงาน หร่อีทำงาน

ด้วยีกิารใชิ้อี่ปุ่กิรณ์์ เคร่�อีงม่อี บางครั�งพัวกิน่�ชิอีบกิารทำงาน

นอีกิสถึานท่� และหางานท่�สน่กิ ๆ กิับอีาชิ่พัท่�สามารถึแสดงอีอีกิ

ด้วยีงานท่�ใชิ้ ฝีีไม้ลายีม่อี หร่อีปุ่ระเภทท่�ใชิ้ทักิษะแรงงาน

นักิปุ่ฏิิบัติิจะทำงานได้ด่กิับเคร่�อีงไม้

เคร่�อีงม่อี เคร่�อีงจักิร และกิารเข่่ยีน

แบบเคร่�อีงกิล เข่าจะให้ค่ณ์ค่ากิับ

งานจากิกิารมอีงเห็นดว้ยีติา และ

สัมผัสได้ พัวกิน่�มักิจะมอีงติัวเอีง

วา่เปุ่น็นกัิปุ่ฏิบัิติ ิสามารถึลงมอ่ีทำ 

ไมว่า่จะเปุ่น็งานฝีีมอ่ีท่�ต้ิอีงลงมอ่ีทำ

หร่อีงานจักิรกิล
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ที่�างานได้ดเ่ย่�ยมอย่างไร: เม่�อีท�างานเด่�ยีว ๆ  หรอ่ีท�างาน

ร่วมกิับผ่้อี่�นในงานปุ่ระเภทท่�เปุ่็นข่อีงจริง จับติ้อีงได้

สมพังษ์เข้้ากันได้กับใคืร : นักิสำรวจ (Investigative) 

หร่อีคนธ์รรมดาสามัญี่ ( Conventional) 

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ :

 ชิ่างไม้ 

 ชิ่างไฟัฟั้า 

 นักิบิน 

 วิศวกิร 

 ชิ่างยีนติ์ 

นักสำรวจ/นักคืิด (Investigative/Thinker)

เร่�อีงท่�นา่วเิคราะหท์่�สด่ข่อีงบค่ลกิิภาพัทั�งหกินั�น กิล่ม่น่�ชิอีบ

ศกึิษา และแกิส้มกิาร โจทยีค์ณ์ติิศาสติรห์รอ่ีปุ่ญัี่หาท่�เกิ่�ยีวข่อ้ีงกิบั

วทิยีาศาสติร์ พัวกิน่�จะไม่มทั่กิษะความชิำนาญี่ในกิารเจรจาต่ิอีรอีง 

แติจ่ะทำงานไดด้เ่ยี่�ยีมในงานท่�ไดเ้ลอ่ีกิแลว้ ซึ่ึ�งทำใหเ้ข่าทำงานได้

อียี่างด่ร่วมกิับคนอี่�นท่�ม่พั่�นฐานธ์รรมดา ๆ พัวกิน่�มอีงตินเอีงว่าม่

ความแม่นยีำ และม่ภ่มิร่้ฉัลาด และม่ความรอีบร่้ในงานด่พัอีแกิ่

กิารปุ่ฏิิบัติิหน้าท่�จนได้ผลงานด่ 

ที่ำงานไดด้เ่ย่�ยมอยา่งไร: ทำงานเด่�ยีว ๆ  ติามลำพังั หรอ่ี

ทำงานร่วมกิับคนท่�เปุ่็นปุ่ระเภทนักิสำรวจ

สมพังษ์เข้้ากันได้กับใคืร : นักิปุ่ฏิิบัติิ หร่อีคนท่�เปุ่็น

ปุ่ระเภทศิลปุ่ิน

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ:

 นักิชิ่ววิทยีา 

 นักิคณ์ิติศาสติร์ 

 คอีมพัิวเติอีร์โปุ่รแกิรมเมอีร์ 

 นักิสำรวจ 

 เภสัชิกิร  

ศัิลปิน (นักสร้างสรรคื์/Creator)

คนกิล่่มน่�ให้ความสำคัญี่แก่ิคนท่�แสดงอีอีกิ และเป็ุ่นอิีสระ 

โดยีธ์รรมชิาติิแล้วพัวกิเข่าเล่�อีมใส ชิ่�นชิมงานศิลปุ่ะท่�สร้างสรรค์ 

รวมทั�งงานเข่่ยีน และดนติร่ พัวกิเข่ามอีงตินเอีงว่าเปุ่็นคนท่�

แสดงอีอีกิ และเปุ่็นติ้นแบบ และยีังชิอีบท่�จะหล่กิเล่�ยีงกิารเล่อีกิ

อีาชิ่พัท่�ติ้อีงทำติามคำสั�ง หร่อีกิิจกิรรมท่�ซึ่�ำซึ่ากิจำเจ พัวกิเข่าสน่กิ

กิบักิารทำงานเปุ่น็กิล่ม่ ถึา้หากิไดร้บัอีนญ่ี่าติยีนิยีอีมใหแ้สดงอีอีกิ

อียี่างอีิสระ และได้กิำลังใจในกิารแชิร์ความคิดเห็น 

ที่ำงานได้ด่เย่�ยมอย่างไร: ทำงานเปุ่็นกิล่่มท่�ยีอีมให้

แสดงอีอีกิอียี่างสร้างสรรค์รวมทั�งท่มงานท่�ไม่ติ้อีงเปุ่็นแบบระบบ 

สมพังษ์เข้้ากันได้กับใคืร:  นักิคิด นักิสำรวจ และ 

นักิสังคมสงเคราะห์

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ:

 กิราฟัฟัิคด่ไซึ่เนอีร์ 

 นักิดนติร่ 

 บรรณ์าธ์ิกิาร 

 คร่ศิลปุ่ะ 

 นักิแสดง  

นักสังคืมสงเคืราะหั์ (ผ่้้ใหั้คืวามชื่่วยเหัลือ)

บรรดาคนท่�มบ่ค่ลกิิภาพัแบบนกัิสงัคมสงเคราะหน์ั�น ชิอีบท่�

จะ “ครอีบงำ” สภาพัแวดล้อีมข่อีงติน น่�คอ่ีเร่�อีงท่�เหมอ่ีนกัิน/ร่วมกัิน

มากิท่�ส่ดในจำนวน 6 ปุ่ระเภท และหลายี ๆ คนจะม่ค่ณ์ลักิษณ์ะ

ปุ่ระเภทน่�เปุ่็นไปุ่ติามกิล่่มอี่�น ๆ ข่อีงตินด้วยี พัวกิเข่าให้ค่ณ์ค่า

ความสำคัญี่เปุ่็นพัิเศษด้วยีกิารให้บริกิารช่ิวยีเหล่อีคนอี่�น ๆ และ

สน่กิกิับสายีอีาชิ่พัท่�เล่อีกิ ซึ่ึ�งทำให้ทำงานใกิล้ชิิดกิับผ่้คน เง่�อีนไข่

กิารทำงานในอี่ดมคติิ ค่อี กิารทำงานกัิบคนอ่ี�น ๆ ท่�ให้ความไว้

วางใจ ให้ความเช่ิ�อีถ่ึอี ให้กิารช่ิวยีเหล่อี และแสดงถึึงความร่้สึกิ

ปุ่ระทับใจด้วยี

ที่ำงานได้ด่เย่�ยมอย่างไร: ทำงานในสถึานกิารณ์์ท่�เปุ่็น 

กิล่่ม และเปุ่็นท่ม ซึ่ึ�งพัวกิน่�ร่้สึกิว่าตินเอีงเปุ่็นท่�ติ้อีงกิาร

สมพังษ์เข้้ากันได้กับใคืร: ศิลปุ่ิน และนักิธ์่รกิิจ

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ:

 ท่�ปุ่รึกิษา 

 บรรณ์ารักิษ์ 

 นักิสังคมสงเคราะห์ นักิทำงานเพั่�อีสังคม

 นักิกิายีภาพับำบัด 

 พัยีาบาล 

นักธุรกิจ (โน้มน้าวชื่ักชื่วน/Persuader)

ส่วนมากิมักิจะเปุ่็นคนนำ และโน้มน้าวชิักิจ่งใจคน กิล่่มน่�

เกิดิมาเพ่ั�อีข่ายี และมแ่นวโน้มให้คณ่์ค่าความสำคัญี่ทางด้านธ์ร่กิจิ

หร่อีกิารเม่อีงโดยีแท้ท่เด่ยีว พัวกิเข่ามอีงตินเอีงว่าชิอีบเข่้าสังคม 

และม่ความทะเยีอีทะยีาน และลักิษณ์ะแบบแนวพั่�นบ้านด้วยี 

จริง ๆ แล้ว พัวกิน่�ติ้อีงม่ทักิษะในกิารเข่้าหา และได้กิล่่มคนเพั่�อีท่�

จะสร้าง และม่หนทางในกิารพัึ�งพัาอีาศัยี พัวกิเข่าจึงระมัดระวัง
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ค่อี หล่กิเล่�ยีงคนท่�ดำเนินกิารแบบเป็ุ่นระบบวิทยีาศาสติร์ และ

วิเคราะห์มากิเกิินไปุ่ แติ่ถึ่กิดึงด่ดอียี่างชัิดเจนไปุ่ยีังสายีอีาชิ่พัท่�

ทำงานเปุ่็นกิล่่มร่วมกิันได้ 

ที่ำงานได้ดเ่ย่�ยมอย่างไร: ทำงานเปุ่น็กิล่ม่ และกิบัคนทก่ิ

ปุ่ระเภทในติำแหน่งผ่้นำ

สมพังษ์เข้า้กนัไดก้บัใคืร: นกัิสงัคมสงเคราะห ์นกัิทำงาน

เพั่�อีสังคม และคนธ์รรมดาทั�วไปุ่

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ:

 ผ่้จัดกิารฝี�ายีข่ายี 

 ติัวแทนอีสังหาริมทรัพัยี์ 

 คร่ใหญี่่ 

 ทนายีความ 

 ผ่้จัดกิารโรงแรม 

ธรรมดาสามัญ (ผ่้้จัดงาน/Organizer)

เป็ุ่นสมาชิิกิคนหนึ�งข่อีงกิล่ม่ ท่�น่าจะชิ่�นชิอีบอีาชิพ่ัทางเล่อีกิ

ท่�ตินสามารถึท�างานกิับคนจ�านวนมากิ ๆ งานเอีกิสารบันทึกิ หร่อี

เคร่�อีงจักิรติ่าง ๆ  พัวกิน่�จะเพัลิดเพัลินกิับงานภารกิิจท่�ซึ่��า ๆ  จ�าเจท่�

ต้ิอีงท�าให้เสรจ็ติามระเบย่ีบ และยีงัชิอีบหลก่ิเล่�ยีงกิจิกิรรมท่�กิ�ากิวม

ไม่ชิัดเจน พัวกิน่�มอีงตินเอีงว่าม่ระเบ่ยีบ และชิ�านาญี่ด้านกิาร

ปุ่ฏิิบตัิติิามระเบ่ยีบ หร่อีค�าสั�ง พัวกิน่�จะให้ความส�าคญัี่หร่อีคณ่์ค่า

เร่�อีงความส�าเรจ็ในธ่์รกิิจ และสน่กิกัิบกิารท�างานกัิบคน แต่ิจะท�าได้

ด่เลิศเปุ่็นส่วนน้อียี ท�างานเปุ่็นกิล่่มท่�ม่ระบบระเบ่ยีบซึ่ึ�งพัวกิน่�ร่้จักิ

ความรับผิดชิอีบข่อีงติน

ที่�างานได้ดเ่ย่�ยมอย่างไร: ท�างานเป็ุ่นกิล่่มท่�มก่ิารกิ�าหนด

หน้าท่� และความรับผิดชิอีบไว้แล้วส�าหรับท่กิคนในกิล่่ม

สมพังษ์เข้้ากันได้กับใคืร: นักิธ์่รกิิจหร่อีนักิปุ่ฏิิบัติิ

สายงานอาชื่่พัที่างเลือกที่่�เหัมาะ:

 นักิบัญี่ชิ่ 

 เลข่าน่กิาร 

 พันักิงานธ์นาคารท่�ให้บริกิารล่กิค้า  

 คนส่งไปุ่รษณ์่ยี์ 

 ท่�ปุ่รึกิษาด้านทรัพัยีากิรมน่ษยี์ 

คืวามหัมายข้องสถานที่่�ที่�างาน

เม่�อีท�ากิารวางแผนสภาพัแวดล้อีมในส�านักิงานข่อีงท่าน 

น่าจะพิัจารณ์าความแติกิติ่างลักิษณ์ะงานอีาชิ่พัท่�เล่อีกิแล้วข่อีง

คนทั�งหกิปุ่ระเภทน่�ด้วยีว่าม่แนวโน้มสน่กิกิับงานท่�จะท�าเพั่ยีงใด

แติ่ละคนท่�เปุ่็นปุ่ระเภทศิลปุ่ิน และนักิธ์่รกิิจนั�น อีาจเปุ่็น

ไปุ่ได้ว่าจะถึ่กิดึงด่ดเล่อีกิสายีงานอีาชิ่พักิารติลาด และกิารข่ายี

กิ็เปุ่็นได้ และเปุ่็นไปุ่ได้ว่าอีาจจะสน่กิกิับกิารม่ปุ่ฏิิสัมพัันธ์์กิ็ได้ถึ้า

หากิเข่้ากิล่่มด้วยีกิัน

ท่านติ้อีงแน่ใจท่�จะให้พั่�นท่�แกิ่คนปุ่ระเภทกิล่่มนักิส�ารวจ/

นักิคิด และปุ่ระเภทนักิปุ่ฏิิบัติิในกิารท�างานติามล�าพััง  แติ่ควร

พัจิารณ์าให้มพ่ั่�นท่�ส่วนติวัเล็กิหน่อียี ทว่ามค่วามเป็ุ่นส่วนติวัเหมาะ

กิับสายีอีาชิ่พัท่�จ�าเปุ่็นติ้อีงท�างานร่วมกิับคนอี่�นได้ด้วยี

ส่วนหน่วยีงานธ์รรมดา ๆ และหน่วยีงานท่�เกิ่�ยีวกัิบสังคม

นั�น ส่วนใหญี่่แล้วจะเปุ่็นคนท่�ท�าสายีอีาชิ่พัทรัพัยีากิรมน่ษยี์ และ

งานรกัิษาความปุ่ลอีดภยัี ควรจะจดัวางอียี่ใ่นจ่ดหร่อีพั่�นท่�ท่�จะต้ิอีง

ม่กิารพับปุ่ะหร่อีปุ่ฏิิสัมพัันธ์์กิับผ่้คนรวมทั�งโอีกิาสติ่าง ๆ ท่�จะชิ่วยี

เหล่อีสนับสน่นคนอี่�น ๆ

ท่านยีังอีาจต้ิอีงพัิจารณ์าจัดวางกิล่่มปุ่ระเภทคนธ์รรมดา 

(Conventional) ใกิล้กัิบปุ่ระเภทศิลปุ่ิน (Artistic) และปุ่ระเภท

นักิธ์่รกิิจ (Enterprising) โดยีพัิจารณ์าแต่ิละบ่คคลเหล่าน่�ว่า 

นา่จะเหมาะกัิบสายีอีาชิพ่ัทางเลอ่ีกิท่�ใหพ้ัวกิเข่าเหล่าน่�สนก่ิกัิบกิาร 

ทำงานเปุ่็นท่ม

สรุป

กิารจัดแบ่งคนอีอีกิเปุ่็นปุ่ระเภทติ่าง ๆ นั�น ม่กิารจัดแบ่ง

ปุ่ระเภทบ่คลิกิภาพัอีอีกิเปุ่็นปุ่ระเภทติ่าง ๆ โดยีสำนักิจิติวิทยีา

ติ่าง ๆ กิัน ซึ่ึ�งเปุ่็นเร่�อีงท่�น่าสนใจไม่น้อียี อีย่ีางไรกิ็ด่ กิารแบ่ง

ปุ่ระเภทบ่คลิกิภาพัดังกิล่าวข่้างติ้นถึ่อีเป็ุ่นแนวทางอีย่ีางหนึ�งใน

กิารพัจิารณ์าหรอ่ีสรรหาคดัเลอ่ีกิ (recruitment) จากิ resume กิาร

สัมภาษณ์์จากิผ่้ท่�มาสมัครงานได้เชิ่นกิัน


