แบบทดสอบจิตวิทยา
บอกนิสัย และ บุคลิกภาพ บทบาทของคุณในสังคม
หยิบปากกาและกระดาษขึ ้นมา จดตัวอักษรตัวหน้ าที่ เลือกไว้
นาตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้ าข้ อที่เลือกมาเรี ยงกันไว้
1.บุคลิกภาพของคุณเป็ นอย่ างไร?
ชอบสันโดษ คิดก่อนทา มีแรงบันดาลใจหรื อความคิดจากตัวเองเป็ นใหญ่
ชอบเข้ าสังคม ชอบไปงานสังสรรค์ ทาก่อนคิด มีแรงบันดาลใจหรื อความคิดจากคน สิ่งของ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นส่วนใหญ่
2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้ อมูลเหล่ านัน้ อย่ างไร?
ดูถึงรายละเอียดของข้ อมูล ดูถึงปั ญหาปั จจุบนั ดูถึงหลักความเป็ นจริง
ดูถึงภาพรวมหรื อข้ อสรุปของข้ อมูล คาดการณ์ลว่ งหน้ า ดูถึงความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ ้น
3.คุณใช้ อะไรในการตัดสินใจกับปั ญหา?
ใช้ เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้ หลักตรรกวิทยาความถูกต้ อง คิดถึงผลที่จะตามมาจากการ
ตัดสินใจ
ใช้ ความรู้สกึ ในการตัดสินใจ ตัดสินใจจากความชอบ ความต้ องการ คิดถึงความต้ องการ
และการตอบสนองของตน

4.คุณมีวิธีการดาเนินชีวิตอย่ างไร?
ชอบวางแผนในการใช้ ชีวิตประจาวัน ชอบตังเป
้ ้ าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทา
ชอบตัดสินใจเพื่อให้ จบปั ญหา
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว ไม่ยดึ ติด มีความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์
รับฟั งความคิดผู้อื่น

วิเคราะห์ :
= The Duty Fulfiller "ผู้สาเร็จ"
- มีสมาธิสงู เงียบขรึม รักครอบครัว
- ละเอียด จริงจัง และไว้ ใจได้
- ทางานหนัก เจ้ าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง
- อาจจะทาให้ ถกู เอาเปรี ยบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็ นที่พงึ่ ได้
- ไม่เก่งเรื่ องของความรู้สกึ

= The Mechanic "ช่ างเครื่อง"
- เงียบ ชอบการผจญภัย และกีฬา
- ชอบเสี่ยง เป็ นตัวของตัวเอง แก้ ปัญหาเก่ง
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครี ยด
- ปกติไม่ร้ ูวา่ ตัวเองทาอะไรให้ คนอื่นอยู่ ทังดี
้ และไม่ดี

= The Artist "ศิลปิ น"
- เงียบ ใจดี จริงจัง และอ่อนไหว
- ไม่ชอบการโต้ แย้ ง ไม่ชอบระเบียบ กฎเกณฑ์
- ความคิดสร้ างสรรค์ และไม่เหมือนใคร ชอบของสวยงาม
- เข้ าใจยาก เปิ ดเผยตัวเองกับคนใกล้ ชิดเท่านัน้
- ใช้ ชีวิตอย่างจริงจัง

= The Nurturer "ผู้ดูแล"
- เงียบ ใจดี มีสติ
- มีความรับผิดชอบต่อภาระและหน้ าที่
- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว จาคนเก่ง
- เสียกาลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
- ชอบเก็บความรู้สกึ ไว้ กบั ตัวเอง

= The Protector "ผู้ป้องกัน"
- มีความคิดสร้ างสรรค์ อ่อนไหว เป็ นตัวของตัวเอง
- เก่งเรื่ องมองคน และ สถานการณ์
- เป็ นคนลึกซึ ้ง ซับซ้ อน ชอบความเป็ นส่วนตัว
- เข้ าใจยาก มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง ดื ้อรัน้ ต่อความคิดของผู้อื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ ง

= The Idealist "นักอุดมการณ์ "
- เงียบ ซื่อสัตย์ ชอบอุดมการณ์
- ชอบช่วยเหลือ และมีความเข้ าใจคนอื่น
- ไม่ชอบการโต้ แย้ ง
- ซื่อสัตย์ตอ่ ความคิดตนเอง
- มีความคิดสร้ างสรรค์

= The Scientist "นักวิทยาศาสตร์ "
- ฉลาด มุง่ มัน่ ไม่เหมือนใคร
- เป็ นผู้นาที่ดี มีความมัน่ ใจสูง มองการณ์ไกล
- ชอบคิดคนเดียว และชอบอยูค่ นเดียว มักด่วนสรุป ไม่ชอบรายละเอียด คิดว่าตนเองถูกเสมอ
- แสดงความรู้สกึ ไม่เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด

= The Thinker "นักคิด"
- มีความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล และมีความสามารถสูง
- ไม่อยากถูกนาหรื อนาคนอื่น ไม่ชอบระเบียบ
- ใช้ เวลากับความคิดตัวเองมาก จิตใจมักไม่อยูก่ บั เนื ้อกับตัว
- เงียบ ไม่คอ่ ยรู้ วา่ คนอื่นรู้สกึ ยังไง
- มีอารมณ์ซบั ซ้ อน ไม่อยูน่ ิ่ง และแปรปรวน

= The Doer "ผู้กระทา"
- เป็ นมิตร ยืดหยุน่ ง่าย เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่นได้ ดี
- ไม่ชอบคาอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
- ใช้ ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทาให้ ร้ ูสกึ เวลาผ่านไปเร็ว
- รักสนุก สามารถทาร้ ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่ร้ ูตวั
- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
- เบื่อง่าย

= The Guardian "ผู้พทิ ักษ์ "
- มีระเบียบ ซื่อตรง ตรงไปตรงมา
- มีความมัน่ ใจในตัวเอง มีความสามารถ ทางานหนัก เป็ นผู้นา
- ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข
- แสดงความรู้สกึ และความห่วงใยไม่เก่ง

= The Performer "ผู้แสดง"
- อยูค่ นเดียวในโลกไม่ได้ มนุษยสัมพันธ์ดี รักสนุก ทางานเป็ นทีมได้ ดี
- มองโลกในแง่ดี ต้ อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้ เหมือนกัน
- ไม่ชอบงานประจา คิดมากเวลาเครี ยด
- รักสวยรักงาม

= The Caregiver "นักใส่ ใจ"
- มีน ้าใจ ใครๆมักชอบ มีสติ มีความรับผิดชอบ
- เก่งเรื่ องคน เข้ าใจ สนใจ และ ปรับตัวเข้ ากับคนได้ ดี
- อยากเป็ นที่รัก ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
- รักความสงบและความปลอดภัย ไว้ ใจได้ กระตือรื อร้ น
- อ่อนไหว ต้ องการการเห็นด้ วยจากผู้อื่น

= The Inspirer "ผู้มีแรงบันดาลใจ"
- มีความคิดสร้ างสรรค์ กระตือรื อร้ น ยืดหยุน่
- ต้ อนรับไอเดียใหม่ๆเสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้ องการเป็ นที่รัก แต่ก็สามารถหลอกใช้ ผ้ อู ื่นได้ ด้วย
- เป็ นคนร่าเริงและชอบเป็ นอิสระ

= The Giver "ผู้ให้ "
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ห่วงใยความรู้สกึ ของผู้อื่นเสมอ
- ไม่ชอบอยูค่ นเดียว ต้ องการอยูก่ บั ผู้อื่นตลอดเวลา
- มีความสามารถที่จะทาในสิ่งที่เขาชอบหลายๆอย่าง
- มีความมัน่ ใจในตัวเอง เจ้ าระเบียบ

= The Visionary "ผู้มีวิสัยทัศน์ "
- มีความคิดสร้ างสรรค์ ฉลาด แก้ ปัญหาเก่ง
- ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบทาอะไรซ ้าๆ
- ชอบคุย คุยเก่ง หัวไว
- ไม่สนใจเรื่ องความรู้สกึ คิดเพียงจะให้ งานสาเร็จ
- บางครัง้ อาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้ าง

= The Executive "ผู้บริหาร"
- เป็ นผู้นาตังแต่
้ เกิด พูดต่อหน้ าคนได้ ดี ฉลาด มีความรู้
- เห็นความสาคัญในความรู้และความสามารถ ไม่มีความอดทนกับคนทางานไม่เก่ง
- แก้ ปัญหาเก่ง สามารถเข้ าใจปั ญหาซับซ้ อน
- เจ้ ากี ้เจ้ าการ ไม่มีความอดทน เด็ดขาด น่าเกรงขาม
ที่มา : http://blog.eduzones.com/snowytest/8781

