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การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว
ด้วยแบบทดสอบ MBTI
A Study of Student Teachers’ Personality in the
Course Principle of Guidance with the MBTI
Personality Test
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว 2) เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพ
ของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว กับบุคลิกภาพของครูแนะแนว
และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของครูแนะแนว กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาหลักการ
แนะแนว ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม จ�ำนวน 1 หมู่เรียน
นิสติ จ�ำนวน 22 คน ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า 1) ลักษณะบุคลิกภาพของนิสติ กลุม่ ตัวอย่าง
มีลักษณะบุคลิกภาพเพียง 7 แบบ คือ ISTJ (ร้อยละ 45.46) ESFP และ ESTJ (ร้อยละ
13.63) ISTP และ ISFP (ร้อยละ 9.09) INFP และ ESFJ (ร้อยละ 4.55) 2) ผลการศึกษา
ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตกับบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพ
ของครูแนะแนว พบว่า มีนสิ ติ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี คุ ลิกภาพสอดคล้อง ร้อยละ 45.46 และ
ไม่สอดคล้อง ร้อยละ 54.54 3) นิสิตมีการเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง
ของนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนวเพือ่ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ของครูแนะแนว โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน เช่น ความไวต่อการรับรู้
ปัญหาของผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เช่น ความกล้า
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แสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นมิตร มีความน่าเข้าใกล้ และน่าไว้วางใจ
เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ: บุคลิกภาพ หลักการแนะแนว แบบทดสอบ MBTI
Abstract
The purposes of this research were 1) to study Student Teachers’
Personality in the Principle of Guidance Course 2) to study concordance
between Student Teachers’ Personality and Guidance Teacher’s Personality
and 3) to study guidelines for enhancing their personality to comply with
Guidance Teacher’s Personality. The participants used in this study was
22 students who enrolled in the Principle of Guidance Course in the second
semester, 2015 at Faculty of Education, Kasetsart University. The
participants were random by cluster sampling. The research results were
found that 1) the samples’ personality were 7 types; ISTJ ESFP ESTJ ISTP
ISFP INFP and ESFJ 2) studying concordance between Student Teachers’
Personality and Guidance Teacher’s Personality showed that 10 samples
were concordance but 12 samples were not. 3) the samples offer guidelines
for enhancing their personality to comply with Guidance Teacher’s
Personality by develop both external personality and internal personality.
Keywords: Personality, Principle of Guidance, The Myers-Briggs Type Indicator
บทน�ำ
การจัดการศึกษา มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญา ความรู ้ และคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรม
ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) กิจกรรมแนะแนว จึงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบ

496

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

และพัฒนาศักยภาพของตน เสริมทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิง
พหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท�ำหน้าที่แนะแนว
ให้คำ� ปรึกษาด้านชีวติ การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสูโ่ ลกอาชีพและการมีงานท�ำ 
(นพวรรณ คนึงชัยสกุล, 2551) ครูแนะแนว เป็นวิชาชีพที่มีความจ�ำเป็นในโรงเรียน
เนือ่ งจากการแนะแนวเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ได้รู้จักและเข้าใจตนเองในทุกด้านอย่างลึกซึ้ง ตลอดช่วยให้บุคคลได้ใช้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี (จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, 2550; เจษฎา
บุญมาโฮม, 2558) ทั้งนี้การที่ครูแนะแนวจะท�ำหน้าที่ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้หรือไม่นั้น
ส่วนหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั บุคลิกภาพของครูแนะแนวด้วย เนือ่ งจากงานแนะแนว เป็นงานทีต่ อ้ ง
สละแรงกาย แรงใจในการท�ำงาน รวมทั้งงานแนะแนวเป็นงานที่ต้องท�ำร่วมกับบุคคล
อื่นๆ ครูแนะแนวจึงต้องมีบุคลิกภาพบางอย่างที่เอื้อให้การท�ำงานแนะแนวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพของครูแนะแนว ต้องมีความจริงใจ มีสุขภาพจิตที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งสามารถเข้าใจถึงจิตใจ
ของผู้อื่นได้ (จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, 2550)
รายวิชาหลักการแนะแนว เป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาชีพครู ของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งานบริการ
การศึกษาและงานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2557) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต วิชาชีพครู ในแง่ของการได้รับความรู้ด้านการดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียน เมือ่ จบการศึกษาแล้วไปปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นครูผสู้ อนในสถานศึกษา ดังนัน้
ขณะที่นิสิตได้เรียนในรายวิชาหลักการแนะแนวนี้ นิสิตจะได้บ่มเพาะคุณลักษณะ
ของความเป็นครูแนะแนวที่ดีไปพร้อมกัน การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาดังกล่าว จึงจะท�ำให้ทราบว่า บุคลิกภาพแบบใดของนิสิตที่มีส่วนสอดคล้อง
กับการเป็นครูแนะแนว รวมทัง้ บุคลิกภาพส่วนใดทีไ่ ม่สอดคล้อง เพือ่ นิสติ จะได้รจู้ กั ตนเอง
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพซึ่งถูกสร้างมาจากรากฐานทฤษฎีลักษณะทางจิตวิทยา
(Psychological Types) ตามแนวคิดของ Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภท
ของบุคลิกภาพ (Quenk, 2009) แบบรวมทั้งมีค�ำอธิบายเชื่อมโยงลักษณะอาชีพ
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ที่มีความเหมาะสมกับบุคลิกภาพแบบนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน�ำแบบทดสอบ
บุคลิกภาพ MBTI  มาศึกษาบุคลิกภาพของนิสติ ทีล่ งทะเบียนในรายวิชาหลักการแนะแนว
ซึ่งนิสิตเมื่อได้ส�ำรวจบุคลิกภาพของตนเองแล้ว จะต้องท�ำการวิเคราะห์จุดเด่น และจุด
ที่ควรพัฒนาเพื่อให้เป็นครูแนะแนวที่ดีต่อไปในอนาคต ท�ำให้นิสิตรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปรับปรุง/พัฒนาตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาบุคลิกภาพของนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาหลักการแนะแนว กับบุคลิกภาพของครูแนะแนว
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาหลักการแนะแนวเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูแนะแนว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสติ กลุม่ ตัวอย่าง
กับบุคลิกภาพของครูแนะแนว โดยใช้แบบทดสอบ MBTI ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
โดยแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งของบุคลิกภาพ
ของครูแนะแนว พบว่า ครูแนะแนว ควรมีบุคลิกภาพ (จินตนา ณ สงขลา, 2559) ดังนี้
1) มีความจริงใจ ไม่เสแสร้ง เคารพในสิทธิสว่ นบุคคล และยอมรับว่า ทุกคนมีคา่
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส�ำคัญมาก ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการและบุคคลอื่นๆ
2) มีสุขภาพจิตที่ดี คือ ปรับตัวได้ดี มีอารมณ์มั่นคง ยอมรับตนเอง และพร้อม
ทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงสิง่ บกพร่อง และสามารถเผชิญปัญหาได้ โดยไม่ตโี พยตีพายเกินกว่าเหตุ
3) 	มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ปรับตัวเข้ากับผูอ้ นื่ ได้งา่ ย ไม่วา่ ผูน้ นั้ จะมีสถานะเศรษฐกิจ
สังคมอย่างไร
4) มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
5) เป็นผูท้ ไี่ วต่อความต้องการและความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ สามารถเข้าใจความรูส้ กึ
นึกคิดของผู้อื่น
6) มีเหตุผลและมีประสบการณ์กว้างขวางพอที่จะเข้าใจปัญหานักเรียน
7) มีความสุขุม พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ
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8) ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ โดยเฉพาะความคิดเห็นของผูข้ อรับ
ค�ำปรึกษา
9) หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และ
ความรู้ทั่วไป
10)	  สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท�ำให้ผู้รับบริการแนะแนว
เกิดความไว้วางใจในนักแนะแนว พร้อมทีจ่ ะให้ขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับตัวเขาแก่นกั แนะแนว
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท บทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ แบบทดสอบบุ ค ลิ ก ภาพ
The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ซึ่งเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ถูกสร้าง
มาจากรากฐานทฤษฎีลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Types) ตามแนวคิดของ
Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Quenk, 2009) คุณสมบัติเด่น
ประการหนึ่งของแบบทดสอบ MBTI คือ สามารถน�ำมาศึกษาบุคลิกภาพของบุคคล
ได้หลายแบบ โดยแบ่งเป็น 4 คู่มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 Extrovert - Introvert (E-I) หมายถึง
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (E) และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (I) มิติที่ 2 Sensing-Intuition
(S-I) หมายถึง บุคลิกภาพแบบการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส (S) และบุคลิกภาพแบบ
การรับรู้แบบการหยั่งรู้ (I) มิติที่ 3 Thinking-Feeling (T-F) หมายถึง บุคลิกภาพแบบที่ใช้
การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก (T) และบุคลิกภาพแบบที่ใช้การตัดสินใจโดยใช้
ความรู้สึกเป็นหลัก (F) มิติที่ 4 Judgment-Perceiving (J-P) หมายถึง บุคลิกภาพแบบ
ท�ำงานโดยใช้แบบแผน (J) และบุคลิกภาพแบบยืดหยุน่ (P) (ศรีเรือน แก้งกังวาน, 2544;
Quenk, 2009) ทัง้ นีม้ กี ารผสมผสานมิตขิ องบุคลิกภาพหลายๆ มิติ เข้าด้วยกัน จนมีรหัส
บุคลิกภาพทั้งหมด 16 ได้แก่ ISTJ, ISFJ, ISTP, ISFP, INTJ, INFJ, INTP, INFP, ESTP,
ESFP, ESTJ, ESFJ, ENTP, ENFP, ENTJ, ENTP แบบรวมทีม่ คี ำ� อธิบายเชือ่ มโยงลักษณะ
อาชีพที่มีความเหมาะสมกับรหัสบุคลิกภาพแบบนั้น
จากการศึกษาบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพครูแนะแนว/นักจิตวิทยา พบว่า
ไม่มบี คุ ลิกภาพทีแ่ สดงถึงอาชีพครูแนะแนวโดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงเทียบจากลักษณะงานด้าน
การดูแลเด็ก และการดูแลช่วยเหลือผูอ้ นื่ เนือ่ งจากบทบาทของครูแนะแนว/นักแนะแนว
ในสถานศึกษา จะเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาแก่ผเู้ รียน เพือ่ ส่งเสริม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ มีการประสานงานกับบุคลากรคนอืน่ ๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพือ่ การช่วยเหลือดูแลนักเรียน (นพวรรณ คนึงชัยสกุล, 2551)
ซึง่ พบว่า อาชีพ ครู นักสังคมสงเคราะห์ ผูด้ แู ลเด็ก ครูอนุบาล ครูประถมศึกษา นักจิตวิทยา
ผู้ให้ค�ำปรึกษา ดังนั้นรหัสบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว มีดังนี้
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ตารางที่ 1 รหัสบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพครูแนะแนว/นักจิตวิทยา
รหัสบุคลิกภาพ

อาชีพ

ESTJ

ครู

ISFJ

ครู

ISFP

ครู นักสังคมสงเคราะห์

ESFP

ครูอนุบาล ครูประถมศึกษา
นักสังคมสงเคราะห์
ครูประถมศึกษา

ESFJ
INFJ

นักจิตวิทยา ครู
นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแลเด็ก

INFP

ครู

ENFP

นักจิตวิทยา ครู

ENFJ

นักจิตวิทยา ครู
นักสังคมสงเคราะห์

ลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่น
มีเหตุผล ช่างวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ ใจแข็ง
สามารถจั ด ระเบี ย บข้ อ เท็ จ จริ ง วางแผน
ด�ำเนินการต่างๆ ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี
เห็นอกเห็นใจคน จงรักภักดี มีน�้ำใจ
ยอมล�ำบาก เพื่อช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
สุภาพอ่อนโยน เมตตากรุณา เอื้ออาทรกับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสกว่า ใจกว้าง รูจ้ กั ยืดหยุน่ น�ำ้ นิง่
ไหลลึก
เป็นกันเอง รักสนุก ชอบสรวลเสเฮฮา น่ารัก
ชอบมนุษย์
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ขี้สงสารคน มีระเบียบ
ให้ คุ ณ ค่ า ของความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
บุคคล รักษาน�้ำใจผู้อื่น
เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตน แสดงอิทธิพล
อย่างเงียบๆ  มีเมตตาสูง ลึกซึง้ แสวงหาความ
กลมเกลียว
ใจกว้าง นักอุดมคติ ช่างคิด คล่องตัว ต้องการ
ท�ำงานที่มีความหมาย
มี ชี วิ ต ชี ว า มี ค วามสามารถในการหยั่ ง รู ้
ไม่ เ หน็ ด เหนื่ อ ยในการหาความเป็ น ไปได้
ใหม่ๆ
มีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจและชืน่ ชมผูอ้ นื่ อดทน
ส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารที่ ดี เชื่ อ สั ญ ชาตญาณ
เจ้าระเบียบ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยน�ำร่อง (Pilot Study) โดยอาศัยกรอบการวิจัย
เชิงพรรณา (Descritive Research) เพื่อศึกษาข้อมูลบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียน
ในรายวิชาหลักการแนะแนว เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพของนิสติ ให้เหมาะสมส�ำหรับการเป็นครูแนะแนวทีด่ ตี อ่ ไป โดยผูว้ จิ ยั
ด�ำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิสติ ทีล่ งทะเบียนรายวิชาหลักการแนะแนว
ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 4 หมู่เรียน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นิสติ ทีล่ งทะเบียนรายวิชาหลักการแนะแนว
ภาคต้นปีการศึกษา 2558 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling)
จ�ำนวน 1 หมู่เรียน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนจ�ำนวน 22 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
		 แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
ฉบับทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ Form G เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)
ซึ่งสร้างและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย Katherine Briggs และ Isabel Briggs Myers
(Quenk, 2009) นอกจากนีเ้ ป็นแบบทดสอบ MBTI ได้รบั การยอมรับว่า มีความเทีย่ งตรง
มีความเชื่อมั่นสูง มีอคติทางวัฒนธรรมน้อย (Myers & McCaully, 1988 อ้างถึงใน
ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2544) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 94 ข้อ จากนั้นศาสตราจารย์
ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ได้น�ำมาแปลและเรียบเรียง เป็นฉบับภาษาไทย โดยแบบ
ทดสอบจะวัดบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 16 แบบ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ทั้งนี้
		 การแปลผลแบบทดสอบ ผู้ตอบแบบทดสอบสามารถตรวจและให้คะแนน
แบบทดสอบได้ด้วยตนเอง
		 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละมิติ พบค่าความเชื่อมั่น
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2544) ดังนี้
		 มิติที่ 1 E-I มีค่าความเชื่อมั่น .93 มิติที่ 2 S-N มีค่าความเชื่อมั่น .97
		 มิติที่ 3 T-F มีค่าความเชื่อมั่น .83 มิติที่ 4 J-P มีค่าความเชื่อมั่น 1.00
2. แบบวิเคราะห์ตนเองด้านบุคลิกภาพของครูแนะแนว
		 เป็นแบบวิเคราะห์ตนเองทีใ่ ห้ผตู้ อบวิเคราะห์บคุ ลิกภาพของตนเอง พร้อมทัง้
เสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		 1) ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพตามความคิดของตนเอง กับผลจาก
			 แบบทดสอบ
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		 2) ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพทีไ่ ด้จากแบบทดสอบกับบุคลิกภาพ
			 ของครูแนะแนว
		 3) การเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิตที่ลงทะเบียน
			 เรียนในรายวิชาหลักการแนะแนวเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
			 ของครูแนะแนว
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน�ำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ไปด�ำเนินการ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 22 คน โดยผู้วิจัยท�ำการเก็บชี้แจงถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และวิธกี ารตอบแบบทดสอบ วิธกี ารแปลผลจากแบบทดสอบ จากนัน้ น�ำข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลบุคลิกภาพของนิสิต ด้วยการแจกแจงความถี่
		 และค่าร้อยละ
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสอดคล้องของบุคลิกภาพนิสิตกลุ่มตัวอย่าง
		 กับบุคลิกภาพครูแนะแนว ด้วยวิธีการพรรณา
3. ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิต
		 ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว
ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอข้อมูลบุคลิกภาพของนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการ
แนะแนว โดยแจกแจงเป็นค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังนี้
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ตารางที่ 2 บุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว
รหัสบุคลิกภาพ

ความถี่ (คน)

ร้อยละ

ISTJ
ISFJ
ISTP
ISFP
INTJ
INFJ
INTP
INFP
ESTP
ESFP
ESTJ
ESFJ
ENTP
ENFP
ENTJ
ENTP
รวม

10
0
2
2
0
0
0
1
0
3
3
1
0
0
0
0
22 คน

45.46
0
9.09
9.09
0
0
0
4.55
0
13.63
13.63
4.55
0
0
0
0
100

จากการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ พบว่า นิสติ กลุม่ ตัวอย่าง มีลกั ษณะบุคลิกภาพ
เพียง 7 แบบ โดยนิสิตกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISTJ มากที่สุด เท่ากับ 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.46 รองลงมาเป็น ESFP และ ESTJ ที่มีจ�ำนวนเท่ากัน คือ 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.63 ล�ำดับถัดมา คือ ISTP และ ISFP มีจ�ำนวนเท่ากัน คือ 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ทั้งนี้สองล�ำดับสุดท้าย คือ INFP และ ESFJ มีจ�ำนวนเท่ากัน คือ 1
คน คิดเป็นร้อยละ 4.55
2. ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
		 หลักการแนะแนว กับบุคลิกภาพของครูแนะแนว
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จากการศึกษาบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพครูแนะแนว เนื่องจากไม่มี
บุคลิกภาพทีแ่ สดงถึงอาชีพครูแนะแนวโดยตรง ผูว้ จิ ยั จึงเทียบจากลักษณะงานทีใ่ กล้เคียง
กับลักษณะงานของครูแนะแนว ดังที่กล่าวในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลิกภาพ
ที่สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว มีดังนี้
ตารางที่ 3 ความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนกับบุคลิกภาพ
		 ของครูแนะแนว
รหัสบุคลิกภาพ

จ�ำนวน (คน)

ESTJ
ISFJ
ISFP
ESFP
ESFJ
INFJ
INFP
ENFP
ENFJ
รวม

3
0
2
3
1
0
1
0
0
10 คน

การศึ ก ษาความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค ลิ ก ภาพของนิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
ในรายวิชาหลักการแนะแนว กับบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของครูแนะแนว
มีนิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มีบุคลิกภาพสอดคล้อง จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46
และพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพไม่สอดคล้อง จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
54.54
เมื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของอาชีพที่ใกล้เคียงกับครูแนะแนว พบว่า นิสิต
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะบุคลิกภาพ ได้แก่ มีเหตุผล ช่างวิเคราะห์ กล้าตัดสินใจ ใจแข็ง
สามารถจัดระเบียบข้อเท็จจริง วางแผนด�ำเนินการต่างๆ ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี สุภาพ
อ่อนโยน เมตตากรุณา เอื้ออาทรกับผู้ด้อยโอกาสกว่า ใจกว้าง รู้จักยืดหยุ่น น�้ำนิ่ง
ไหลลึก เป็นกันเอง รักสนุก ชอบสรวลเสเฮฮา น่ารัก ชอบมนุษย์ ใจกว้าง นักอุดมคติ
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ช่างคิด คล่องตัว ต้องการท�ำงานที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกภาพของ
ครูแนะแนว ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความเมตตา
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้บุคลิกภาพที่พบ เป็นบุคลิกภาพของอาชีพ ครู ครูอนุบาล ครู
ประถมศึกษา และนักสังคมสงเคราะห์
ส�ำหรับนิสิตกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่ไม่สอดคล้อง ผู้วิจัยพบว่า
ลักษณะบุคลิกภาพของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้
		 ISTJ (10 คน) มีลักษณะถี่ถ้วน มีระบบระเบียบ ทรหดอดทน ท�ำงานหนัก
ให้ความสนใจเรือ่ งรายละเอียด ใช้เหตุผล เจ้าระเบียบ ซึง่ เป็นบุคลิกภาพทีส่ อดคล้องกับ
อาชีพนักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย นิตกิ ร ผูพ้ พิ ากษา ทันตแพทย์ ทหาร  โปรแกรมเมอร์
ผู้ปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์
		 ISTP (2 คน) มีลักษณะพร้อมเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆ สนใจข้อเท็จจริง
ยอมรับความเป็นจริง รักอิสระ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับ
อาชีพต�ำรวจ คนขับรถ นักสืบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักสถิติ วิศวกร นักแสดง
ช่างไม้ ช่างกล ผู้ประพันธ์เพลง นักบิน นักกีฬา ศิลปิน นักลงทุน
3. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
		 หลักการแนะแนวเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูแนะแนว
		 จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาหลักการแนะแนวเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูแนะแนว
พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างสะท้อนแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูแนะแนว
ดังนี้
		 1) การมีมนุษยสัมพันธ์ เนือ่ งจากวิชาชีพครูแนะแนว เป็นวิชาชีพทีท่ ำ� งาน
กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน หรือบุคลากรอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
		 2) ความไวต่อการรับรู้ปัญหาของผู้อื่น เนื่องจากครูแนะแนวมีบทบาท
ในด้านการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หา ให้สามารถเผชิญปัญหา และแก้ปญ
ั หา
ได้อย่างเหมาะสม จึงต้องมีความเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถสังเกตว่า
นักเรียนคนใดก�ำลังเผชิญกับความทุกข์ใจ/ไม่สบายใจ จะได้ให้การช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที
		 3) การเข้าถึงผู้อื่น เนื่องจากอาชีพครูแ นะแนว เป็ น อาชี พ ที่ ต ้ อ งให้
ความส�ำคัญและความใส่ใจแก่นักเรียน รวมทั้งเมื่อพบว่า นักเรียนก�ำลังมีปัญหา ต้องมี
วิธีการที่จะเข้าหานักเรียน เพื่อน�ำมาให้ความช่วยเหลือได้
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		 4) การท�ำงานเป็นกลุ่ม เนื่องจากครูแนะแนวจะต้องมีการประสาน
ความร่วมมือจากบุคลากรอืน่ ๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกโรงเรียน เพือ่ ช่วยเหลือนักเรียน
ที่ก�ำลังประสบปัญหา ดังนั้นจึงต้องการท�ำงานในลักษณะทีม
		 5) ความเป็นผู้น�ำ เนื่องจากการท�ำงานแนะแนวให้ประสบความส�ำเร็จได้
ต้องมีลักษณะการท�ำงานเชิงรุก
		 6) ความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น และเป็นงานที่ต้อง
ท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งบทบาทหนึ่งของครูแนะแนว คือ เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาครู
หรือผู้ปกครองด้านจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงต้องมีความกล้าที่จะ
ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
		 7) ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
		 8) พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกให้ดเู ป็นมิตร มีความน่าเข้าใกล้ และน่าไว้วางใจ
เนือ่ งจากจะท�ำให้นกั เรียนมีความกล้าทีจ่ ะเข้ามาขอความช่วยเหลือ รวมทัง้ มีความไว้วางใจ
ที่จะเล่าปัญหา/ความทุกข์ใจของตนให้ฟัง
		 9) การวางแผนในการท�ำงาน เนื่องจากครูแนะแนวต้องมีภารกิจที่ต้อง
ดูแลมาก และต้องท�ำงาน ร่วมกับบุคคลอื่น จึงต้องมีการวางแผนในการท�ำงานที่ดี
		 10) ลดการใช้ความรู้สึกในการตัดสินผู้อื่น เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคล
ทุกคนย่อมมีสาเหตุ ครูแนะแนวจึงไม่ควรน�ำประสบการณ์ หรือความรูส้ กึ ของตนไปตัดสิน/
ตีความพฤติกรรมของผู้อ่ืน แต่เป็นลักษณะของการพยายามท�ำความเข้าใจพฤติกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการวิจัย พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่าง มีบุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 7 แบบ ISTJ
ESFP ESTJ ISTP ISFP INFP และ ESFJ ซึง่ บุคลิกภาพทีม่ คี วามสอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ของอาชีพที่ใกล้เคียงกับครูแนะแนว มีเพียง 5 แบบ ได้แก่ ESTJ ISFP ESFP ESFJ
และ INFP ทัง้ นีบ้ คุ ลิกภาพทีพ่ บ เป็นบุคลิกภาพของอาชีพ ครู ครูอนุบาล ครูประถมศึกษา
และนักสังคมสงเคราะห์ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2544) อันเนือ่ งมาจาก นิสติ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ดังนั้นนิสิตจะถูก
หล่อหลอมคุณลักษณะของความเป็นครูตงั้ แต่เริม่ เข้าเรียนในชัน้ ปีที่ 1 ไม่วา่ จะเป็รายวิชา
ต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างความเป็นครู หรือกิจกรรมเสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่ายปลูกจิตส�ำนึก
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ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์, 2557ก) โครงการ
สง่างามอย่างไทย สู่นิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิต ได้มี
โอกาสฝึก และขัดเกลาจิตใจของตนเองให้สง่างาม บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแสดงออกได้ทางกาย วาจา และจิตใจที่ดีงาม
(สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์, 2557ข) พบว่า ส�ำหรับบุคลิกภาพที่ไม่สอดคล้อง คือ
ISTJ ISTP อาจเนื่องมาจากนิสิตกลุ่มนี้ เป็นนิสิตสาขาพลศึกษา จึงท�ำให้มีบุคลิกภาพ
ในลักษณะ ISTJ มากที่สุด (จ�ำนวน 10 คน) ซึ่งมีลักษณะจริงจัง สงบนิ่ง ใช้สมาธิ
และการไตร่ตรองเพื่อหาค�ำตอบ เน้นการท�ำได้จริงยึดข้อเท็จจริงและการจัดล�ำดับ
ใช้หลักของเหตุผลความจริงและสามารถพึ่งพาได้ มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวดีอยู่แล้ว
มีความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยตนเองว่าควรท�ำอะไรแล้วท�ำอย่างมุง่ มัน่ โดยไม่หวัน่ ไหว
แม้มีคนไม่เห็นด้วยหรือท้วงติงก็ตาม (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ม.ป.ป. : ออนไลน์) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธีรวัช ใจห้าว (2539) ทีไ่ ด้ศกึ ษาบุคลิกภาพของนักกีฬาทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 พบว่า นักกีฬาส่วนมากมีบุคลิกภาพแบบยึดมั่นในความเห็น
ของตน ชอบปฏิบัติจริง ชอบทดลอง สุขุม มีสติ ท�ำให้มีลักษณะบุคลิกภาพแบบเน้น
การรับรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส และการลงมือปฏิบัติจริง (S) ยึดเหตุผล (T) และเน้น
การท�ำงานแบบมีแบบแผน (J)
นอกจากนี้มาตรฐานทางการศึกษา มีข้อก�ำหนดหนึ่ง คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาจะต้องมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยา
ส�ำหรับครู (ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา, 2556) ทั้งนี้สาระส�ำคัญหนึ่งของมาตรฐาน
วิชาชีพในมาตรฐานนี้ คือ ครูจะต้องมีความรู้ในการให้บริการแนะแนวในสถานศึกษา
ดังนัน้ นิสติ ทีก่ ำ� ลังศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์ทกุ คน จะต้องเรียนรายวิชาหลักการแนะแนว
เป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาชีพครู ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งานบริการการศึกษาและงานนโยบายและแผน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557) ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนด้วยการแนะแนว จะประสบความส�ำเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
บุคลิกภาพของครูด้วย อย่างไรก็ตามการมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จ�ำเป็น
ของการท�ำงานแนะแนวให้บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีบุคลิกภาพที่ดี
จะท�ำให้เป็นทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาของผูท้ ตี่ ดิ ต่อด้วย นักเรียนอยากเข้าใกล้ และเกิดความรูส้ กึ
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ไว้วางใจ (พนม ลิ้มอารีย์, 2548; นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554) การศึกษาบุคลิกภาพ
ของนิสิตที่เรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่นิสิตจะได้รู้ว่า ตนเอง
มีบคุ ลิกภาพอย่างไร รวมทัง้ ได้วเิ คราะห์ตนเองว่า มีบคุ ลิกภาพทีส่ อดคล้องกับการท�ำงาน
ด้านการดูแลช่วยเหลือรักเรียนหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของมาตรฐาน
ที่ 4 คือ ครูจะต้องสามารถให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา, 2556) ซึ่งงานวิจัยของ Stilwell et al. (2000)
ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลของการใช้แบบทดสอบ MBTI
ในงานวิจัยต่างๆ ที่ได้ใช้แบบทดสอบ MBTI ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์
ในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การที่นักศึกษาได้ส�ำรวจ
บุคลิกภาพของตนเองนั้น เป็นประโยชน์ส�ำหรับการน�ำไปวางแผนการเลือกศึกษาต่อ
ในสาขาเฉพาะทาง ซึ่งสาขาเฉพาะทางของแพทย์จะมีลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสม
แตกต่างกัน รวมทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jafani et al. (2017) ทีไ่ ด้ใช้แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ MBTI ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตคาราชิ ประเทศปากีสถาน พบว่า การศึกษาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาจะมีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต
ดังนั้น เมื่อนิสิตกลุ่มตัวอย่างได้เกิดการตรวจสอบตนเองแล้ว นิสิตจะทราบว่า
บุคลิกภาพของตนนั้น ยังมีส่วนใดที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของครูแนะแนว ก็จะ
ท�ำให้นสิ ติ สามารถวางแผน เพือ่ พัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีส่ อดคล้องกับการปฏฺบตั งิ าน
ดังกล่าว ทั้งนี้จากการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิต
กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า นิสติ มีการวางแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง ได้สอดคล้องกับ
แง่มุมของบุคลิกภาพของครูแนะแนว เนื่องจากครูแนะแนว เป็นวิชาชีพที่ต้องท�ำงาน
สัมพันธ์กับบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, 2550)
ดังนั้น ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ของนิสิต จึงเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณลักษณะภายนอก
ให้มีความเป็นมิตร น่าไว้วางใจ น่าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ได้ รวมทั้งมีทักษะในการมี
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ความไวในการรับรูอ้ ารมณ์ ความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ รวมทัง้ รับรูป้ ญ
ั หา
ของผูอ้ นื่ ได้ นอกจากนีน้ สิ ติ กลุม่ ตัวอย่างยังเสนอแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาตนเอง
ด้านทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งครูแนะแนวนอกจากต้องท�ำงานร่วมกับนักเรียน
ที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือแล้ว ยังต้องท�ำงานร่วมกับบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนในลักษณะของการประสานความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย
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ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียน (จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, 2550; นพวรรณ คนึงชัยสกุล,
2551) ดังนั้น ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม รวมทั้งบุคลิกภาพภายนอกจึงมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก เพื่อให้การท�ำงานแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว
ด้วยแบบทดสอบ MBTI ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ และข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนวด้วย
แบบทดสอบ MBTI ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนว จ�ำนวน 1 กลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) แต่เนื่องจากนิสิตกลุ่มนี้เป็นนิสิตสาขาพลศึกษา
สาขาเดียว จากหลากหลายสาขาวิชา จึงควรมีการศึกษานิสิตสาขาอื่นๆ เพื่อท�ำการ
เปรียบเทียบบุคลิกภาพของครูแนะแนว จ�ำแนกตามสาขาวิชาเรียนด้วย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา เพื่อติดตามผลนิสิตกลุ่มตัวอย่างภายหลังจากการน�ำ
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองไปใช้พัฒนาบุคลิกภาพของตนให้สอดคล้องกับ
ความเป็นครูแนะแนว
2. ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพของผูท้ ปี่ ระกอบวิชาชีพครูแนะแนวในสถานศึกษา
หรือครูแนะแนวที่เป็นต้นแบบ เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การ
ประกอบวิชาชีพนี้ เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการน�ำมาพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
ที่มีความปรารถนาจะประกอบอาชีพครูแนะแนว รวมทั้งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ส�ำหรับ
การน�ำมาพัฒนานิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว
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