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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงบรรยายมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามแบบ
วัดบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจ(MBTI) และเปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนก
คณะ และเพศ โดยมีตัวอยางทั้งหมด 815 คน จากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ และนิติศาสตร ภาคการศึกษาที่   
1 ปการศึกษา 2545 ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยเปนแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจ ฟอรม จี(MBTI Form G) การวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแตกตางโดยใชคาที       
(t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA  

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้  
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI ในแบบ ESTJ มากที่สุด 
2. นักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายมีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
3. นักศึกษาที่มีคณะตางกันมีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ABSTRACT 
This is the descriptive research with its purposes to study the personality of students of at Bangkok 

University, with the use of Myers-Briggs Type Indicator: MBTI and to compare personality types of male and 
female students from different school. The subject consisted of 815 students, which were selected by simple 
random of sampling , from school of Humanities, school of Business Administration, and school of Law. 

The instrument for collecting the data was Myers-Briggs Type Indicator: MBTI form G .The data were 
analyzed by SPSS Program for percentage means, standard deviation, t-test, ANOVA. 

The major findings were as follows: 
1. With the use of Myers-Briggs Type Indicator: MBTI, it was found that students at Bangkok University 

had the most ESTJ personality type. 
2. There was significant difference in personality, according to Myers-Briggs Type Indicator: MBTI 

between male and female students, at the 0.01 level. 
3. There was significant difference in personality, according to Myers-Briggs Type Indicator: MBTI 

between students from different schools, at the 0.05 level. 
 
 
 



ความสําคัญของปญหา 
แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator) เปนแบบวัดที่ใชในการจัดประเภทและอธิบาย
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล สรางและพัฒนาขึ้นโดย 
Isabel Briggs Myers (1896-1980) และ Katharine Cook 
Briggs (1875-1968) สองแมลูกที่มีความสนใจและพยายาม
ทําความเขาใจบุคลิกภาพของบุคคลตามแนวคิดของ Carl 
G. Jung (1875-1961) จิตแพทยและนักจิตวิเคราะหชาวสวิส 
เจาของทฤษฎี Perception and Judgment ซึ่งเปนทฤษฎี
บุคลิกภาพแบบจัดประเภท (Psychological Type) 

Isabel B. Myers และKatharine C. Briggs (Center for 
Applications of Psychological Type: CAPT ) เริ่มสนใจ
ทฤษฎีบุคลิกภาพจากความปรารถนาที่จะทําความเขาใจ
พฤติกรรมและความแตกตางของแตละบุคคล โดยเฉพาะ
หลังจากที่ Isabel ไดแตงงานกับสามีที่มีบุคลิกภาพแตกตาง
จากเธอ และ Katharine ผูเปนมารดาไดสังเกตถึงความ
แตกตางนี้ จนกระทั่ง Katharine ไดอานงานของ Jung ใน
หนังสือ “Psychological Type” (1990) ทั้งคูจึงพบคําตอบ
ในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคลวามีสาเหตุมาจาก
อะไร จากนั้นจึงเริ่มศึกษางานของ Jung ต้ังแตป ค.ศ.1918 
เปนตนมา 

จนกระทั่งในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสหรัฐ-
อเมริกาเขาสูสงครามในป ค.ศ.1941 Isabel สังเกต เห็นวา  
มีคนจาํนวนมากที่ไมพึงพอใจในงานที่ทําอยูทั้งนี้เปนเพราะ
เขาไมไดใชความสามารถของตนอยางเต็มที่หรือทํางานที่
ไมถนัด เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาแบบวัด
บุคลิกภาพเพื่อชวยใหผูคนในยุคนั้นไดทํางานที่เหมาะกับ
ตนเองมากที่สุด Isabel จึงนําทฤษฎีบุคลิกภาพของ Jung มา
ใชเปนพื้นฐานในการสรางแบบวัดบุคลิกภาพ เพื่อเปน
เครื่องมือชวยใหผูคนไดรูจักตนเอง และจะไดเลือกงานที่
ตรงตามความสามารถของตนเอง 

Isabel และ Katharine ใชเวลาในการวิจัยเพื่อพัฒนา
MBTI กวา  50 ป  โดยทําการศึกษาในกลุมตัวอยางทั้ง      
ในวัยรุนและวัยผูใหญกวา 10,000 คน และทําการศึกษา
แบบระยะยาว (Longitudinal Study) กับกลุมตัวอยางอีก       
กวา 5,000 คน ในชวงป ค.ศ. 1964-1970 เปนชวงที่ Isabel 
พัฒนา MBTI อยางตอเนื่อง และมีการนําเสนอผลการวิจัย
ผานวารสารของสมาคมที่มีช่ือเสียงตาง ๆ  เชน  American 

 
Psychological Association และ Educational Testing 
Service อีกทั้งยังเปนผูนําเสนองานวิจัยในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติในหัวขอเกี่ยวกับแบบวัด MBTI ถึง 3
ครั้ง ไดแก ป ค.ศ.1975 ที่ University of Florida ครั้งที่ 2 
ในป ค.ศ.1977 ที่ Michigan State University และครั้งที่ 3 
ในป ค.ศ.1979 ที่ Philadelphia และในป ค.ศ.1975 MBTI 
ได รับการตี พิมพและ เผยแพรอย างกว างขวางโดย
สํานักพิมพซึ่งปจจุบันเปนเจาของลิขสิทธิ์แบบวัด MBTI 
ซึ่ง เปนสํานักพิมพขนาดใหญในวงการจิตวิทยาของ
สหรัฐอเมริกาแหงหนึ่งคือ Consulting Psychologists 
Press: CPP แบบวัด MBTI ไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ  
มากกวา 30 ภาษา และมีผูคนทั่วโลกไมนอยกวา 2 ลานคน
ตอปใชแบบวัดนี้เพื่อการรูจักตนเองและประโยชนในดาน
ตาง ๆ  อีกมากมาย 

ดังที่ไดกลาวมาแลววาพื้นฐานทฤษฎีที่นํามาสราง 
MBTI นั้นมาจากทฤษฎี Psychological Type ของ Jung ซึ่ง
มีสาระสําคัญวา พฤติกรรมของมนุษยที่ดูเหมือนจะมีความ
หลากหลายและแตกตางกัน แทจริงแลวพฤติกรรมเหลานั้น
เกิดขึ้นอยางเปนระบบและมีความคงที่ (Consistent) ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ Perception หรือการรับรู และ Judgment หรือการ
ตัดสินของแตละบุคคล (Myers, 1980: 2-4) 

องคประกอบตามโครงสรางบุคลิกภาพของ Jung อีก
ประการคือ เจตคติ (Attitudes) หรือการมุงความสนใจและ
การใหความสําคัญ กลาวคือ Jung ไดแบงองคประกอบนี้
เปน 2 ประเภท คือ Extraversion หรือการมุงความสนใจไป
ยังโลกภายนอก (Outer World) และ Introversion หรือการ
มุงความสนใจเขาสูโลกภายใน (Inner World) คุณลักษณะ
ทั้ง 2 นี้จะอยูในบุคคลทุกคน เพียงแตลักษณะไหนจะเดน
กวา ถาสวนไหนเดนอีกสวนก็จะไมเดน (นพมาศ ธีรเวคิน 
2540, 30-34) และสวนนี้จึงเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่ทํา
ใหบุคคลมีความแตกตางกัน 

จากแนวคิดดังกลาวการสรางขอคําถามและการพัฒนา
แบบวัด MBTI จึงสรางขึ้นตามเหตุผลของทฤษฎีและเปนการ
พิสูจนเพื่อรับรองทฤษฎีดังกลาว ซึ่งลักษณะการใหคะแนน
และการแปลผล MBTI จึงเปนลักษณะของบุคลิกภาพ 4 มิติ 
แตละมิติ (Dimension) จะมีความโนมเอียงของความพึงพอ    
ใจ (Preference) 2 ลักษณะที่ตรงขามกันดังนี้ (Myers and 
McCauley 1988 อางถึงในรวิวรรณ ศรีสุชาติ, 2540: 5-7, 34-36) 



1. มิติดานการมองโลก ที่มีลักษณะหันออกจากตัว มุง
สนใจโลกภายนอกตนเอง (Extraverts-E) กับลักษณะที่หัน
เขาหาตนเอง มุงสนใจโลกภายในตนเอง (Introverts-I) 

2. มิติดานการรับรูขอมูล เปนลักษณะการรับรูจาก
ประสาทสัมผัสทั้งหาโดยตรง มักอยูในโลกของความเปน
จริงในปจจุบัน (Sensing-S) กับลักษณะการรับรูที่ใชการ
คาดการณอนาคต  หรือจากประสบการณในอดีตมา
เช่ือมโยง  มักอยู ในโลกของความฝนและจินตนาการ
(Intuition-N) 

3. มิติดานการตัดสินใจ เปนลักษณะการใหคุณคาตอ
หลักการและเหตุผลเปนหลัก (Thinking-T) กับลักษณะการ
ใหคุณคาตอความรูสึกเปนหลัก (Feeling-F) 

4. มิติดานการดําเนินชีวิต เปนลักษณะของการกระทํา
ที่มีแบบแผนกฎเกณฑ ชอบที่จะกําหนดเตรียมการลวง 
หนา (Judgment-J) กับลักษณะของการกระทําที่ยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ เปดกวางรับรูขอมูล ไม
ชอบถูกควบคุม (Perception-P) 

แบบวัด MBTI มีแนวคิดวา แตละบุคคลจะมีตัวเลือกที่
พึงพอใจในแตละมิติ และเมื่อนําตัวเลือกของแตละมิติมา
รวมกัน ก็จะไดลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะของแตละบุคคล 
เชน นายสมชาย อาจมีบุคลิกภาพแบบ ENFP ซึ่งมาจาก 
Extraverts จากมิติ E-I Intuition จากมิติ S-N Feeling จาก
มิติ T-F และ Perception จากมิติ J-P เปนตน ดังนั้น การ
ผสมของบุคลิกภาพในมิติตาง  ๆ   จะทําใหไดรูปแบบ
บุคลิกภาพ 16 รูปแบบ (16 Type) ซึ่งเปนความแตกตางของ
บุคคลทางดานเจตคติ การรับรู การตัดสินใจ และวิธีการ
ดําเนินชีวิต รูปแบบบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบนี้ จะไมมีแบบใด
ดีแบบใดไมดี ดังนั้นจึงไมมีการประเมินความถูกผิดและ 
ไมทําใหเกิดความรูสึกคับของใจ อับอาย หรือกังวลตอผูทํา
แบบวัดนี้ 

คุณลักษณะของ MBTI อีกประการคือ เปนแบบวัดที่  
มีขอคําถามที่เขาใจงาย ไมสลับซับซอน ขอคําถามสวน
ใหญในแตละขอจะมีตัวเลือกเพียง 2 ตัวเลือก ใหเลือกตอบ 
1 ตัวเลือก จากจํานวนขอคําถาม 94 ขอ จึงใชเวลาตอบ
ประมาณ 25-30 นาที ซึ่งสะดวกแกการทําแบบวัด 

ประโยชนที่ไดจากการทําแบบวัด MBTI สามารถแบง
ไดเปน 3 ดาน ไดแก 

 
 

1. ดานการศึกษา MBTI ชวยในการพัฒนาการเรียน
การสอน เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่
คํานึงถึงความแตกตางในบุคลิกภาพของผูเรียนและผูสอน 
ซึ่งชวยใหผูสอนและผูเรียนเขาใจกันมากขึ้น 

2. ดานการใหการปรึกษาทางอาชีพ MBTI เปน
เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะชวยใหอาจารยแนะแนวมี
ทางเลือกในการใหการปรึกษาทางอาชีพใหแกนักศึกษามาก
ขึ้น ชวยใหนักศึกษาเขาสูอาชีพที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
ของนักศึกษามากขึ้น หรือชวยใหบุคคลปรับตัวใหเขากับ
อาชีพไดดีขึ้น 

3. ดานการบริหารองคกร MBTI ชวยในการคัดเลือก
ทีมงานที่สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ
ชวยในการแกปญหากลุม โดยบุคคลไดเรียนรูที่จะทํางาน
รวมกันดวยการยอมรับ และเขาใจความแตกตางของกันและ
กันไดดีขึ้น และยังชวยในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลใน
องคกร ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 

ในประเทศไทย  รศ.ดร.นิภา แกวศรีงาม  ภาควิชา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
คณะ ไดนําแบบวัด MBTI Form G มาทําการแปลและวิจัย
เพื่อพัฒนาขึ้นเปนฉบับภาษาไทย  โดยมีการประเมิน
คุณสมบั ติของแบบวัดด านความ เที่ ย งตรงตาม เนื้ อ            
หา (Content Validity) ความเที่ยงตรงตามโครงสราง 
(Construct Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) เมื่อป 
พ.ศ. 2540 และไดมีผูนําไปใชเปนจํานวนมาก ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ไดใชแบบวัดชุดดังกลาวทําการศึกษากับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อทําการศึกษาบุคลิกภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศึกษาความสอดคลอง
ของบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกับคณะที่
นักศึกษาสังกัด และทําการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของ
นักศึกษาแตละคณะที่ทําการศึกษา ซึ่งนอกจากจะชวยให
นักศึกษาที่เขารวมงานวิจัยครั้งนี้ไดรูจักบุคลิกภาพของ
ตนเองแลว ผลการวิจัยยังจะทําใหทราบถึงบุคลิกภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพตามแนวคิดแบบวัด MBTI 
ซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการเรียน
การสอนในสายวิชาการและการจัดบริการใหการปรึกษา
ดานการเรียนและการประกอบอาชีพในสวนของบริการ
แนะแนวและจัดหางาน สายกิจการนักศึกษา 
 
 



วัตถุประสงค 
1. ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจ(MBTI) 
2. เปรียบเทียบแบบของบุคลิกภาพของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกคณะ และเพศ 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหเห็นภาพของบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาในแตละคณะที่ทําการศึกษาและนําขอมูลที่
ไดนี้มาพัฒนานักศึกษาทั้งในดานสวนตัว สังคมเพื่อให
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม โดยคณาจารย นักแนะแนว
ที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลและนําขอมูลมาเปนพื้นฐาน
ในการจัดการเรียนการสอน จัดบริการ กิจกรรมตาง ๆ  ให
เหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนานักศึกษา 

 
ปญหาในการวิจัย 

1. นั กศึ กษ ามหาวิ ท ย าลั ย ก รุ ง เ ทพแต ล ะคณะ               
มีบุคลิกภาพตามแบบวัดของไมเยอร  บริกจเปนบุคลิก   
แบบใด 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศ และคณะที่
แตกตางกันมีแบบของบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร 
บริกจแตกตางกันหรือไม 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีแบบของบุคลิก-
ภาพตามแนวคิดของไมเยอร บริกจไมแตกตางกัน 

2. นักศึกษาที่มีคณะตางกันมีแบบของบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของไมเยอร บริกจแตกตางกัน 

 
แนวคิดทฤษฎีเ กี ่ยวกับการวัดบุคลิกภาพของ             
ไมเยอร บริกจ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Personality 

โดยมีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ Persona ซึ่งหมายถึง
หนากาก  ที่ ตัวละครใชสวมเวลาแสดงเพื่อแสดงตาม
บทบาทที่ตนไดรับ การใหคํานิยามคําวา บุคลิกภาพมี
นักวิชาการและนักจิตวิทยาใหคํานิยามไวหลากหลายดังนี้ 

 
 

 
ไอเซงค (Enaenck: 1947)  บุคลิกภาพหมายถึง

การกระทําทั้งหมดของอินทรียที่ไดรับจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอม 

รอบบิ้นส (Robbins: 1997) บุคลิกภาพหมายถึง
แนวทางที่บุคคลหนึ่งโตตอบหรือมีปฏิกิริยาตอสิ่งตาง ๆ ที่
อาจจะเปนบุคคล สิ่งของ สถานการณโดยแตละบุคคล
ยอมจะมีการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป 

สมิธ  ซาราสันและซาราสัน ( Smith, Sarason and   
Sarason: 1982) หมายถึงการรับรูพฤติกรรมรวมทั้งหมดของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งในสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได เชน 
ความคิด ความสนใจ ซึ่งจะทําใหบุคคลอื่นสามารถที่จะเขาใจ 
และแยกแยะความแตกตางของบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นได 

สุชา  จันทรเอม (2533) บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะที่
สําคัญตอการปรับตัวของบุคคล  ไดแก  รูปรางหนาตา 
ทาทาง ความสามารถ แรงจูงใจ การแสดงอารมณ และผลที่
เกิดจากประสบการณ 

วารุณี  ธนวราพิช (2534) บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะ
ที่ปรากฏภายนอก และลักษณะภายในของบุคคลนับแต
รูปรางหนาตา กิริยาทาทางเจตคติ แรงจูงใจ สติปญญา 
ความคิดเห็น  ความสามารถ  ปฏิกิริยาตอบสนองทาง
อารมณ ลักษณะประจําตัวตาง ๆ ความรูสึกที่บุคคลมีตอ
ประสบการณและสวนที่เหลือคางจากประสบการณ  

ศรีเรือน  แกวกังวาล (2536) อธิบายความหมายของ
บุคลิกภาพวาหมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในดาน
ตาง ๆ  ทั้งในสวนภายในและภายนอก มีลักษณะซับซอน
และมีแบบเฉพาะตน 

สรุปแลวบุคลิกภาพคือ แบบแผนและผลรวมของ
พฤติกรรมของบุคคลที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่
สามารถจําแนกความแตกตางระหวางบุคคลนั้นออกจาก
บุคคลอื่น ๆ  ได 

ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Carl G. Jung (คารล จี จุง) 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ คารล จี จุง ( Carl G. Jung: 1939) 

จัดอยูในกลุมทฤษฎีแบงประเภท จึงแบงบุคลิกภาพออกเปน  
2 แบบ คือ Introvert แบบตามความสนใจที่สนใจในตนเอง 
และ Extrovert แบบความสนใจที่สนใจภายนอกตนเอง 

กันยา  สุวรรณแสง (2533) ไดสรุปลักษณะบุคลิกภาพ
ทั้งสองแบบของจุงไวดังนี้ 



1. บุคลิกภาพแบบสนใจตนเองหรือเก็บตัว Introvert 
Personality เปนลักษณะบุคคลที่ชอบอยูโดดเดี่ยวไมชอบ
การแสดงออก ไมวาจะเปนเรื่องของกริยาทาทาง ความ
คลองตัวในการกระทําหรือการพูดก็ตาม ไมชอบเขาสังคม 
ไมชอบการมีเพื่อนมาก  ๆ   ชอบทําอะไรตามระเบียบ
กฎเกณฑของสังคม ยึดมั่นในความรูสึกของตนเอง 

2. บุคลิกภาพแบบสนใจภายนอกตนเองหรือแสดงตัว 
Extrovert Personality เปนลักษณะบุคคลที่ชอบการ
แสดงออก ไมวาในเชิงคําพูดหรือกิริยาทาทาง มีความ
คลองตัวสูง แสดงตัวเปนกันเอง รูจักคนงายชอบเปน
หัวหนา ชอบจัดการเรื่องตาง ๆ  ชอบงานที่ตองติดตอ
ประสานงานกับผูอื่น 

 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว 

แบบแสดงตัว Extrovert  Personality แบบเก็บตัว Introvert  Personality 
1. มีความเช่ืออยูบนรากฐานของความจริงและขอมูล 
    ที่ไดมาอยางยุติธรรม 

1. การตัดสินใจมักจะขึ้นอยูกับตนเอง 

2. อุปนิสัยถูกควบคุมโดยความจําเปน 2. มีมาตรฐานกฎเกณฑที่แนนอนเพื่อควบคุมอุปนิสัย 
    ของตนเอง 

3. พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 3.ไมคอยมีการยืดหยุนและปรับตัว 
4. ไมคอยพะวงถึงตัวเองมากนัก 4. พะวงถึงตนเองมากเปนพิเศษ 
5. การปรับตัวมักเปนรูปแบบของการชดเชย 5. การปรับตัวมักเปนในรูปแบบการหลบหนี 
6. ถาจะเกิดความผิดปกติทางใจมักจะเปนประเภทไม 
    สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได Hysteria 

6. ถาจะเกิดความผิดปกติทางใจมักจะเปนประเภท 
    วิตกกังวล Anxiety 

ที่มา กันยา     สุวรรณแสง (2533: 85-86) 
บุคลิกภาพตามแนวคิดของจุงมีหนาที่ 4 ประการ 

แบงเปน แบบของการกําหนดรู (Model of Apprehensive)  
2 ประการ  และแบบของการตัดสินใจ  (Model of 
Judgment) 2 ประการดังนี้ 

1. การกําหนดรูทางประสาทสัมผัส (Sensation or 
Sensing) หมายถึง การกําหนดรูซึ่งเกิดในปจจุบันบอกใหรู
วาสิ่งนั้นคืออะไร เห็นดวยตา ไดยินดวยหู รูรสดวยล้ิน    
ไดกลิ่นดวยจมูก หรือจับตองดวยสัมผัสไดดวยกาย 

2. การกําหนดรูที่ เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง 
(Intuition) หมายถึง การกําหนดรูเกี่ยวกับอดีต อนาคต ซึ่ง
ไมอาจกําหนดรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แตเปนการนึก
รูเอาเองวา สิ่งนั้นมีรูปรางอยางไร มีเสียงอยางไร มีรสชาติ
อยางไร มีกลิ่นอยางไร มีสัมผัสอยางไร โดยการที่เคยมี
ประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากอนและจําได แตหากยังไม
มีประสบการณมากอนก็คาดคิด หรือเดาเอาเอง 

3. การตัดสินใจ โดยการคิด (Thinking) หมายถึง การ
ตัดสินใจโดยการแยกแยะ วิเคราะหและเลือกขอเท็จจริง 
ดวยการพยายามคนควาหาความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวจึง
ตัดสินใจ 

4. การตัดสินใจโดยการใชความรู สึก  (Feeling)
หมายถึง การตัดสินใจโดยการใชความรูสึกจากพื้นฐาน
คานิยม และคํานึงถึงความรูสึกของตนเองและผูอื่น ความ
พึงพอใจ และความกลมกลืน 

แนวคิดบุคลิกภาพตามแบบของไมเยอร  บริกจ 
(Myers-Briggs Type Indicator: MBTI อางถึงในธาริณี, 
2542) 

มีลักษณะบุคลิกภาพ 8 แบบ ดังตอไปนี้ 
1. ลักษณะการแสดงความสนใจของบุคคล  เปน

บุคลิ กภาพที่ แต ละคนแสดงตอบุคคลอื่ นแบ ง เปน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 

บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเก็บตัว
 E: Extraversion      < ---------->       I: Introversion  

2. ลักษณะการหาขอมูล เปนวิธีที่บุคคลใชในการหา
ขอมูลในเรื่องตาง ๆ  แบงเปนบุคลิกภาพแบบหาขอมูลตาม
ความเปนจริง และบุคลิกภาพแบบหาขอมูลโดยการหยั่งรู 
บุคลิกภาพแบบหา บุคลิกภาพแบบหา 
ขอมูลตามความเปนจริง ขอมูลโดยการหยั่งรู 

S: Sensing             < ----------->       N: Intuition 



3. ลักษณะการตัดสินใจ  เปนวิธีที่บุคคลใชในการ
ตัดสินใจหรือตัดสินเรื่องราวตาง ๆ  แบงเปนบุคลิกภาพ
แบบตัดสินใจโดยใชเหตุผล และบุคลิกภาพแบบตัดสินใจ
โดยใชความรูสึก 
บุคลิกภาพแบบตัดสินใจ บุคลิกภาพแบบตัดสินใจ 
โดยใชเหตุผล   โดยใชความรูสึก 

T: Thinking      <------------> F: Feeling 

4. ลักษณะการปฏิบัติงาน เปนวิธีที่บุคคลใชในการ
ทํางานหรือใชติดตอกับผูอื่น แบงเปนบุคลิกภาพแบบ
ทํางานโดยใชแผน และบุคลิกภาพแบบทํางานโดยใชความ
ยืดหยุน 
บุคลิกภาพแบบทํางาน บุคลิกภาพแบบทํางาน 
โดยใชแผน โดยใชความยืดหยุน 

J: Judgment         <------------> P: Perception 
 

ตารางแสดงรายละเอียดมาตรวัดทั้ง 4 ดังนี้ 
1. มาตรวัดสิ่งที่บุคคลชอบหรือใหความสนใจที่จะสัมพันธกับบุคคลอื่นเรียกวา EI scale   

บุคลิกภาพแสดงตัว E: Extraversion  บุคลิกภาพแบบเก็บตัว I: Introversion 
ชอบพบปะผูคน ชอบความสงบ 
เปดเผยตรงไปตรงมา แสดงตัว ครุนคิด คํานึง 
เนนผลสําเร็จ เปาหมาย เนนกระบวนการ 
ชอบทําโครงการระยะสั้น  ชอบทําโครงการระยะยาว 
ชอบพูดมากกวาเขียน ชอบเขียนมากกวาพูด 

 
2. มาตรวัดสิ่งที่บุคคลวิธีหาขอมูลของบุคคลเรียกวา SN scale 

บุคลิกภาพแบบหาขอมูลตามความเปนจริง S: Sensing     บุคลิกภาพแบบหาขอมูลโดยการหยั่งรู N: Intuition 
เครงครัดในการหาขอมูล ไมคอยเครงครัดในการหาขอมูล 
หาขอมูลโดยประสาทสัมผัส หรือความจริง 
ที่เคยสัมผัสมาจริง 

หาขอมูลโดยการคาดคะเนเองหรือเดา 
วานาจะเปนเชนนั้น 

หาขอมูลจากภายนอก ใชการคาดเดา สันนิษฐาน 
สนใจรายละเอียด สนใจภาพรวม 
มีแนวโนมช้ีแจงเหตุผลไดดี มีแนวโนมใชการชักจูงไดดี 

 
3. มาตรวัดวิธีการตัดสินใจของบุคคลโดยทั่วไปเรียกวา TF Scale 

บุคลิกภาพแบบตัดสินใจโดยใชเหตุผล T: Thinking บุคลิกภาพแบบตัดสินใจโดยใชความรูสึก F: Feeling 
ชอบใชการวิเคราะห ชอบใชการสังเคราะห 
ตัดสินใจจากขอมูลที่เปนจริงที่สัมผัสไดพิสูจนได ตัดสินใจจากคานิยม 
ยึดหลักเหตุผลเปนหลัก คํานึงถึงความรูสึก 
ชอบแกปญหาอยางมีระบบ ชอบแกปญหาตามสถานการณ 
ตัดสินใจเด็ดขาด ชัดเจน ตัดสินใจแบบมีหลายทางเลือก 
สนใจประเด็นรายละเอียด สนใจภาพรวม 
มีกําหนดระยะเวลาแนนอน ไมชอบการขีดวงจํากัดในเรื่องเวลา 

 
 



4. มาตรวัดวิธีการปฏิบัติงาน หรือวิธีทํางานเรียกวา JP Scale 
บุคลิกภาพแบบทํางานโดยใชแผน J: Judgment บุคลิกภาพแบบทํางานโดยใชความยืดหยุน 

 P: Perception 
ชอบการวางแผนและทําตามแผนอยางเครงครัด ชอบการวางแผนที่พรอมจะเปลี่ยนไดทุกเมื่อ ยืดหยุน

ตามสถานการณ 
ชอบการทํางานที่มีขั้นตอนอยางชัดเจน ชอบทํางานที่กําหนดไวเพียงกวาง ๆ  
ชอบใหมีการทําตามกฎ ระเบียบ ชอบใหมีการปฏิบัติอยางยืดหยุน 
 
อธิบายเพิ่มเติมมาตรวัดทั้ง 4 คู เปนเรื่องของความเขม

ของความชื่นชอบกลาวคือ บุคคลชอบที่จะมีบุคลิกภาพ
แบบใดมากกวาก็จะแสดงบุคลิกภาพแบบนั้นเปรียบเทียบ
ไดกับความถนัดของการใชมือซายและมือขวาของบุคคล 
บุคคลทั่วไปจะใชมือทั้งสองขางในการทํางานใด ๆ  และ
ถาถนัดมือขางใดขางหน่ึงก็จะใชมือขางนั้นอยางธรรมชาติ
คลองแคลว ไมรูสึกติดขัด ในขณะเดียวกันถาใชมืออีกขาง
หนึ่งที่ไมถนัดก็จะรูสึกอึดอัดรําคาญ บุคลิกภาพบุคคลก็
เชนกัน เมื่อชอบที่จะมีบุคลิกภาพอยางใดมากกวาก็จะ
แสดงออกหรือมีพฤติกรรมอยางนั้น 

การนําบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจไปใชประโยชน
ทําโดยการสํารวจหรือประเมินวาบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพ
แบบใดในมาตรวัดแลวจะนํามาจัดกลุมเขาดวยกันก็จะทํา
ใหทราบถึง 

1. สิ่งที่บุคคลใหความสนใจหรือใหความสําคัญตาม
มาตรวัด EI 

2. วิธีการที่บคุคลชอบใชในการหาขอมูลมาตรวัด SN 
3. วิธีการที่บุคคลใชในการตัดสินใจ มาตรวัด TF 
4. รูปแบบการดําเนินชีวิตที่บุคคลนํามาใชและวิธีที่

บุคคลนํามาใชในการทํางาน JP การประชุมสัมมนาของ
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2531) ไดสรุปวา
บุคลิกภาพประกอบดวย  

1. บุคลิกภาพทางดานจิตใจ 
2. บุคลิกภาพทางดานสังคม 
3. บุคลิกภาพทางดานกายภาพ 
พร อมทั้ ง เสริ มว าบุ คลิ กภาพของแต ละบุ คคล

ประกอบดวย ลักษณะทาทางที่แสดงออกในการวางตนใน
สังคม อยูในกรอบของความเหมาะสมถูกกาลเทศะ โดยมี
พ้ืนฐานของจิตใจที่ดี งามเปนสําคัญ  ซึ่ งจะสงผลตอ

พฤติกรรมที่ปรากฏตอสายตาบุคคลทั่วไป  อันเปนที่
ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม 

 
บุคลิกภาพที่พึงประสงค 

บุคลิกภาพของบุคคลสามารถพัฒนาและปรับปรุง
แกไขไปสูบุคลิกภาพที่พึงประสงค ถาบุคคลนั้นมีโอกาส
ไดฝกฝนเรียนรูวาบุคลิกภาพใดที่สังคมพึงประสงค ซึ่งผล
การประชุมสัมมนาของสํานักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2531) 
ไดสรุปบุคลิกภาพที่พึงประสงคของนักศึกษาไวดังนี้ 

1. กลาคิด กลาแสดงออกที่เหมาะสม 
2. ขยันหมั่นเพยีร 
3. มีระเบียบวินัย 
4. ปรับตัวได และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
5. ซื่อสัตยตอตนเองและหนาที่ 
6. มีเหตุผล ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถ

แกปญหาได 
7. สามารถรวมมือกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. เปนนักปฏิบัติที่ดี และรูจักประยุกตใชวิธีการ 
9. พ่ึงตนเองและปกครองตนเอง 

  10. นิยมไทย 
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ (2525) ไดเสนอแนวทางใน

การพัฒนาบุคลิกภาพไว 
1. สรางนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัยเปนอยางดี 
2. รักษาทาทางใหดี 
3. แตงกายใหสะอาดเรียบรอยและมีรสนิยมที่ดี 
4. ยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ 
5. มีงานอดิเรกที่นาสนใจทํา 
6. อานหนังสือนิตยสารและวารสารที่นาสนใจ 
7. ควบคุมอารมณอยูเสมอ 



8. มีความกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ  เสมอ 
9. ไมพร่ําบน 

  10. ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 
  11. ปฏิบัติตนใหเปนธรรมชาติที่สุด จริงใจไมเสแสรง 
  12. พยายามหลีกหนีการวิพากษวิจารณผูอื่น 
  13. ไววางใจผูอื่นเมื่อสมควรไววางใจ และรูจักเก็บ

ความลับ 
  14. ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ไดใหไวกับผูอื่น 
  15. สนใจเปนสวนตัวในสวัสดิภาพของมิตรสหาย 
  16. รูจักพูดดวยน้ําเสียงที่รื่นหูจนเปนนิสัย ใชภาษา

สุภาพ หลีกเลี่ยงคําหยาบ 
  17. เมื่อผูอื่นพูดพึงฟงอยางสนใจ  ไมพูดขัดจังหวะ 

ตลอดจนหลีกเลี่ยงการโตเถียงที่ทําใหเกิดการไมเปนมิตร
ตอกันได 

  18. รูจักปฏิบัติตามกฎที่สําคัญ 
  19. ใหความนับถือทุกคนโดยไมคํานึงถึงฐานะตําแหนง

หรือระดับช้ัน 
  20. มีความไหวทันตอความรูสึกของผูอื่นในการสื่อสาร

อยูเสมอ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจ 
สุรชัย คงประเสริฐ (2539) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยบุคลิกภาพ ตามแนวคิดของไมเยอร  บริกจ 
กับประสิทธิภาพของทีมงาน ซึ่งปจจัยบุคลิกภาพแบง
ออกเปน  4 คูไดแก  บุคลิกภาพการสนใจแบบเปดตัว 
บุคลิกภาพแบบปดตัว บุคลิกภาพการหาขอมูลตามความ
เปนจริ ง  บุคลิกภาพการหาขอมูลโดยใชการหยั่ งรู 
บุคลิกภาพการตัดสินใจโดยใชเหตุผล แบบใชความรูสึก 
กับบุคลิกภาพการทํางานอยางมีแผน กับบุคลิกภาพการ
ทํางานอยางยืดหยุน  ผลการวิจัยปรากฏวา  ปจจัยดาน
บุคลิกภาพตามแบบ MBTI 4 คู ดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ทีมงานไมแตกตางกัน ยกเวนคูของบุคลิกภาพวิธีการหา
ขอมูลตามความเปนจริง กับบุคลิกภาพวิธีการหาขอมูลโดย
ใชการหยั่งรูมีประสิทธิภาพทีมงานที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีตัวแปรแทรกเปนระดับ
ของทีมงานในระยะจัดตั้งทีม 

ริววรรณ  ศรีสุชาติ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่องการพัฒนามาตรวัดแบบบุคลิกภาพของไมเยอร  บริกจ 
ฟอรมจีฉบับภาษาไทยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ

ของผูใหการปรึกษาในโรงเรียน และผูทําหนาที่ใหบริการ
การปรึกษาจาวิชาชีพใหความชวยเหลืออื่น ๆ  การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรวัด MBTI Form G 
ขึ้นเปนภาษาไทยโดยประเมินคุณสมบัติของมาตรวัด ใน
ดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา โครงสราง และความเชื่อมั่น
แลวนําไปใชศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของผูใหการ
ปรึกษาระหวางผูใหการปรึกษาในโรงเรียนและผูใหการ
ปรึกษาในวิชาชีพการใหความชวยเหลืออื่น ๆ  พบวา มาตร
วัด MBTI form G ผานขั้นตอนการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา ความเชื่อมั่น เมื่อนํามาตรวัดทดสอบ
กับกลุมอาชีพที่ เปนตัวแทนของลักษณะบุคลิกภาพ  8 
ลักษณะใน MBTI พบวา มาตรวัด form G ฉบับภาษาไทย
มีความเที่ยงตรงตามโครงสรางในบุคลิกภาพทั้ง 4 Scale 
คือ E – I, S – N, T – F, J - P 

ธาริณี  สุวรมงคล (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ผลของบุคลิกภาพแบบไมเยอร   บริกจที่มีตอผลการ
ปฏิบัติงานของวิศวกรขาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล
ของพฤติกรรมตามแบบไมเยอร  บริกจ MBTI ที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของวิศวกรขาย ผลการวิจัยพบวา วิศวกรขาย
ที่มีบุคลิกภาพแสดงตัวมีผลการปฏิบัติงานไมแตกตาง
วิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว วิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพ
แบบหาขอมูลตามความเปนจริงมีผลการปฏิบัติงานไม
แตกตางวิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพแบบหาขอมูลโดยการ
หยั่งรู วิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพแบบตัดสินใจโดยใชเหตุผล
มีผลการปฏิบัติงานดีกวาวิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพแบบ
ตัดสินใจโดยใชความรูสึก วิศวกรขายที่มีบุคลิกภาพแบบ
ทํางานโดยใชแผน มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางวิศวกร
ขายที่มีบุคลิกภาพแบบทํางานโดยใชความยืดหยุน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแบบของบุคลิกภาพตามแบบ
วัดบุคลิกภาพ MBTI เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 คณะมนุษยศาสตร นิติศาสตร 
และบริหารธุรกิจ  ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา  2545ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรอิสระไดแก เพศ คณะ
ที่ศึกษา  

ตัวแปรตามคือ แบบของบุคลิกภาพตามแนวคิดของ
ไมเยอร  บริกจ( MBTI ) 



ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรคือ  นักศึกษาชั้นปที่  1 ภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาจิตวิทยาทั่วไปจํานวน 3,260 คน 

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาจํานวน 815 คนไดมาจาก
การสุมตัวอยางอยางงาย 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบวัดบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร  บริกจ 

ฟอรมจี (MBTI form G) มีขอคําถาม 94 ขอ พรอมกระดาษ
ที่สามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเอง ใชเวลาในการทํา  
20-35 นาที แบบนี้ใชสําหรับบุคคลอายุต้ังแต14 ปขึ้นไป 
แบบวัดแบงบุคลิกภาพของบุคคลเปน 16 แบบและผูตอบ
สามารถตรวจคะแนนของตนเองได 

 
การวิเคราะหขอมูล 
1. บรรยายแบบของบุคลิกภาพตามแบบ MBTI ใช

สถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะหความแตกตางของแบบบุคลิกภาพของ

นักศึกษาระหวางเพศโดยใชการทดสอบคาที(t-test) และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของแบบบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาระหวางคณะที่ศึกษาโดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางดวย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Method) 
 
การอภิปรายผล 

ก า รอ ภิปร า ยผลก า ร วิ จั ย เ สนอโดย เ รี ย ง ต าม
วัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้  

สวนที่ 1 ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตามแบบวัดของไมเยอร  บริกจ (MBTI) 

จากผลการศึกษาพบวา  บุคลิกภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพตามแบบของวัดไมเยอร  บริกจ 
(MBTI) นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มากที่สุด รอยละ
20.4 รองลงมาคือ ESTP รอยละ 13.1 และ ESFP รอยละ 
13.0 นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบ INFJ นอยที่สุดรอยละ 0.6 
จากการวิจัยพบวา นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มาก
ที่สุดซึ่งจะทําใหเห็นวานักศึกษามีบุคลิกภาพลักษณะ
ดังนี้คือ  เปนบุคคลที่ ตัดสินใจเร็ว เปนผูที่มองไมเห็น  

ถึงความจําเปนของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยูแลว มุงงาน 
มุงความสําเร็จจนมองขามเรื่องอื่น  ๆ   และมองขาม
ความรูสึก และคุณคาทางนามธรรมทั้งของตนเอง และ
ผูอื่น ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ อาจจะตองพิจารณา
ทางเลือกใหรอบคอบกอนการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ ยวของกับบุคคล  ตองกระตุนใหมองถึงผลดี  และ
ผลประโยชนของการเปลี่ยนแปลง พยายามใหเกิดการชื่น
ชมบุคคลอื่น ๆ  ใหมากขึ้น และใหเวลาในการทําความ
เขาใจและสะทอนความรูสึกและคุณคาทั้งของตนเองและ
ผูอื่นซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในวัย
นี้คือวัยนี้เปนวัยที่สนใจตนเอง อยากรูวาตนเองคือใคร 
อยากเขาใจในการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของตนเอง 
ตองการมีความเขาใจในบทบาทของตนในสังคม และ
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บุคคลในวัยนี้อยากจะสํารวจ
สิ่งตาง ๆ  สังคม ตองใหการชวยเหลือวาจะพัฒนาบุคคลใน
วัยนี้ในดานบุคลิกภาพไดอยางไร ผูที่สําคัญที่สุดในการให
ความชวยเหลือในการปรับตัวก็คือ ผูปกครอง ครอบครัว 
และตองรวมมือกันระหวางโรงเรียน สถานศึกษา อาจารย 
และผูปกครองในการชวยใหบุคคลในวัยนี้เกิดการปรับตัว
ไดอยางเหมาะสม  (สุรางค  โควตระกูล,  2533: 67-68)  

สวนที่  2  เปรียบเทียบบุค ลิกภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกตามคณะ และเพศ 

นักศึกษาที่มีคณะตางกันมีแบบของบุคลิกภาพที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับ 0.05 โดยจาก
การทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของเชฟเฟพบวา
นั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร ต า งกับนักศึ กษาคณะ
นิติศาสตร 

คณะวิชาที่ศึกษา คณะที่ทําการศึกษามีทั้งสิ้น 3 คณะ
คือ มนุษยศาสตร บริหารธุรกิจ และนิติศาสตร ผลปรากฏ
วา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรมีแบบของบุคลิกภาพแบบ 
ESTP มากที่สุด รองลงมาคือ ESTJ และนอยที่สุดคือ INFP 
ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาคือ เรงทํางาน จนอาจถูก
มองวาเปนคนที่ไมคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น มีนิสัย
หุนหันพลันแลน โดยไมทันคิดถึงผลลัพธที่จะตามมา ขาด
การทบทวน บางครั้งไมทันตามผลเรื่องเกา คิดจะทําเรื่อง
ใหมหรือแกปญหาใหม ๆ  และมีแนวโนมที่จะเปนผูวัตถุ
นิยม ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ จะตองปรับการกลา
แสดงออกใหลดลงโดยที่คํานึงถึงความรูสึกของคนอื่นบาง
ตองมีการวางแผนระยะยาว มองขางหนา และไตรตรอง



รอบคอบขึ้น ควรพัฒนาความอดทนที่จะสะสางงานให
สําเร็จ และพัฒนาใหมองไกลมากกวาความสบายทางวัตถุ
ซึ่งในปจจุบันนี้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีลักษณะเชนนี้
เพิ่มมากยิ่งขึ้นดูไดจากขาวในหนังสือพิมพ เชน เรื่องของ
แฟช่ันตาง ๆ  เรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนโทรศัพท       
มือถือซึ ่งมีผลการสํารวจออกมาวัยรุ นไทยนั้นเปลี ่ยน
โทรศัพทมือถือทุก 3 เดือน นักศึกษาควรตองมีการวางแผน
หลายดานเชน การเรียน อาชีพในระยะตาง ๆ รวม ทั้งระยะ
ยาวใหมากยิ่งขึ้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษา
คณะนิติศาสตรมีแบบบุคลิกภาพตามแบบ  MBTI แบบ 
ESTJ มากที่สุดและนักศึกษาคณะนิติศาสตรมีแบบ
บุคลิกภาพ  ISTP รองลงมา  สําหรับนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมีแบบบุคลิกภาพแบบ  ESFP รองลงมา
ลักษณะของบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งสองคณะตามแบบ
บุคลิกภาพของ MBTI ที่มีมากที่สุดคือ ESTJ มีลักษณะ
ดังนี้อาจจะตัดสินใจเร็วไป ไมเห็นความสําคัญถึงความ
จําเปนของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีอยูแลว มุงงาน มุง
ความสําเร็จจนมองขามเรื่องอื่น ๆ  มองขามความรูสึก และ
คุณคาทางนามธรรมทั้งของตนเองและผูอื่นขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาคือ ตองพิจารณาทางเลือกใหรอบคอบกอน
การตัดสินใจ  โดยเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับบุคคล อาจจะ
ตองการการกระตุนใหมองถึงผลดี และผลประโยชนของ
การเปลี่ยนแปลง พยายามที่จะชื่นชมบุคคลอื่นใหมากขึ้น 
และใหระยะเวลาในการทําความเขาใจและสะทอน
ความรูสึกและคุณคาทั้งของตนเองและของผูอื่น  
ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องบุคลิกภาพของนักศึกษาตามแบบวัด
บุคลิกภาพของ MBTI ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นดังนี้ 

1. การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาตามแบบวัด
MBTI ควรมีการศึกษาทุกคณะ 

2. การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาตามแบบวัด 
MBTI ควรมีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพตามแบบวัด 
MBTI ของนักศึกษาระหวางชั้นปที่ศึกษา 

4. ควรจะมีการศึกษาความสัมพันธระหวางแบบของ
บุคลิกภาพตามแบบ MBTI กับตัวแปรดานอื่น เชน การมี
สวนรวมในกิจกรรม ภาวะผูนํา การเลือกอาชีพ 
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