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สวสัดีครับ…เพื่อนพ้อง น้องพี่ วนันีผ้มขอแชร์ความรู้และประสบการณ์ เร่ือง "วิธีวิเคราะห์คนในการสมัภาษณ์
งาน" ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาผมได้รับโอกาสที่ดี องค์กรชัน้น าทัว่ประเทศ มากกว่า 20 องค์กรให้ไปพดูเร่ืองการวิเคราะห์คน 
โดยใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์คน ซึ่งพอแปลผล ออกมา สามารถ 
ท านายบุคลิก ลกัษณะ นิสยัใจคอ จุดอ่อน จุดแข็งได้อย่างแม่นย า จนหลายคนตกใจ โดยเฉพาะเหล่าสาวงามผู้ เข้า 
ประกวดนางสาวไทย ปี  2552 รอบ 18 คน อึ ง้ เสียจนเก็บอาการความสวยไม่อยู่  (อ่านรายละเอียดได้จาก 
www.mcot.net/missthailand2009) 

สว่นผู้บริหารและพนกังานจากองค์กรต่าง ๆ ก็แสดงความขอบคณุ HR กันถ้วนหน้า ท่ีได้รับฟังศาสตร์แห่งการ 
วิเคราะห์คน (แต่ก็ไมว่ายติดบ่นเล็กน้อยว่า...ท าไม...? คณุเพิ่งเชิญมา!!!) เพื่อนพ้องหลายคนโทรมาเลา่ให้ฟังว่าสามารถ 
น าไปประยกุต์ใช้กบังานบริหารคนได้จริง ซึง่ในฉบบันีผ้มขอน าเสนอเฉพาะในเร่ืองการสมัภาษณ์งาน เพื่อให้ได้มา ซึง่ คนดี 
คนเก่ง ท่ีเหมาะสมกบัองค์กรของทา่นครับ... 

มาถึงตรงนีห้ลายท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่า ผมใช้เคร่ืองมืออะไรในการวิเคราะห์คน....เพื่อไม่ให้ เสีย
เวลา...ขอเชิญทกุทา่นหาความบนัเทิงได้เลยครับ.... 

ศาสตร์ที่ 1 Enneagram of Personality 

เป็นเคร่ืองมือแรกที่ผมน ามาใช้ในการสมัภาษณ์คนเข้าท างานซึ่งหลายท่านคงทราบว่า เป็นศาสตร์โบราณ ท่ีมี
อายไุมต่ ่ากวา่พนัปี มีความละเอียด ลกึซึง้ อธิบายถึงลกัษณะนิสยั แรงผลกัภายในของมนษุย์ได้อยา่งถ่องแท้ ลกัษณะหรือ
สิง่ที่บ่งบอกลกัษณะ 9 แบบของมนษุย์ โดยมีผู้คิดค้นคือ นกับวชซูฟี, จี.ไอ.เกอร์ดเจฟ, นารานโจ และทา่นอาจารย์ สนัติก
โร เป็นคนแรกที่ได้น าศาสตร์นีม้าเผยแพร่ในประเทศไทย ซึง่ผมก็ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรม ขัน้สงูกบัทา่นเหมือนกนัครับ 

ส าหรับวิธีการเคราะห์ เราจะเร่ิมจาก ให้ผู้ รับการสมัภาษณ์ ท าแบบทดสอบเพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นคนแบบไหน 
หลงัจากนัน้เราจะตัง้ค าถามเพื่อทวนสอบว่า ผู้ รับการสมัภาษณ์ เป็นอย่างนัน้จริงหรือไม่ (ให้เขาบอกเราเอง) เมื่อทราบ 
แนวโน้มแล้วก็ลองมาเทียบกบัคณุลกัษณะของเขาดวูา่ตรงกบัท่ีเราต้องการหรือไม่ 

ตวัอยา่ง การวิเคราะห์คน ต าแหนง่ ครู, วิทยากร, ผู้สอนงาน, นกัฝึกอบรม 

ลกัษณ์ ๑ ชอบสอนแตแ่บบชีถ้กูชีผิ้ด ถ้าสอนแบบนีพ้นกังานจะเครียดแตจ่ะได้เนือ้หาครบถ้วน 



ลกัษณ์ ๒ ชอบสอนแบบผู้ให้ ถ้าสอนแบบนีอ้าจตามใจพนกังานมากเกินไปแตก็่ได้ความอบอุน่ 

ลกัษณ์ ๓ ชอบสอนแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ถ้าสอนแบบนีอ้าจท าให้พนกังานสามารถน าไปใช้ได้จริง 

ลกัษณ์ ๔ชอบสอนแบบเห็นใจ ถ้าสอนแบบนีอ้าจจะเห็นความพิเศษของพนกังานแตล่ะคน  

ลกัษณ์ ๕ ชอบสอนแบบให้คิด ถ้าสอนแบบนีอ้าจจะไมค่อ่ยมีชีวิตชีวา แตข้่อมลูจะแมน่ย ามาก 

ลกัษณ์ ๖ ชอบสอนแบบตัง้ค าถาม ถ้าสอนแบบนีพ้นกังานบางสว่นอาจจะไมส่นกุด้วยนกั 

ลกัษณ์ ๗ ชอบสอนแบบให้คิดทางเลอืก ถ้าสอนแบบนีพ้นกังานจะได้รับทางเลอืกมากขึน้ 

ลกัษณ์ ๘ชอบสอนแบบท้าทาย ถ้าสอนแบบนีพ้นกังานจะกลวั ไมก่ล้าสอบถาม 

ลกัษณ์ ๙ ชอบสอนแบบสมานไมตรี ถ้าสอนแบบนีพ้นกังานจะชอบแตไ่มค่อ่ยได้ผลมากนกั 

สรุปได้วา่ทกุลกัษณ์มีจดุออ่นและจดุแข็งแตกตา่งกนัไป ซึง่ขึน้อยู่กบัองค์กรวา่ต้องการคนแบบไหนที่จะรับเข้ามา 
ท าหน้าที่ในต าแหนง่ดงักลา่ว เลอืกเอานะครับ…. 

ศาสตร์ที่ 2 เรียกว่า Jung's Analytic Theory 

Carl G. Jung จิตแพทย์ชาวสวิส สรุปวา่ บคุลกิภาพของคนเราซึง่แตล่ะคนมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวันัน้ มี
การสะสมตอ่เนื่องมาตลอดนบัแตเ่ร่ิมมีชีวิต เขาเน้นความส าคญัที่ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิตของคนเรา โดย เห็นว่า
มีส่วนสร้างสมบุคคลให้มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบุคลิกภาพของบุคคลมีเป็น 2 แบบ แต่ละแบบ
เหมาะสมกบังานตา่ง ๆ กนัดงันี ้

บคุลกิภาพแบบแสดงตวั (Extrovert) บคุคลที่มีบคุลกิภาพแบบนีจ้ะชอบสงัคม ชอบเดน่ เป็นคนเปิดเผย ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ชอบเก็บตวั ไม่ชอบอะไรที่ซ า้ซากจ าเจ เปลี่ยนแปลงความเคยชินหรือ ลกัษณะนิสยัของ ตนเองได้ง่าย
เพื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การแสดงออกของอารมณ์เห็นได้ชดัเจน ไมว่่าจะโกรธ เศร้าโศก ดีใจ เสยีใจ หรือ
เบื่อหน่ายอะไร มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว คนประเภทนีเ้หมาะกบังานพวกประชาสมัพนัธ์ หรืองานที่จะต้อง
ติดต่อประสานงานกับคนอื่นบุคลิกภาพแบบเก็บตวั (Introvert) บคุคลที่มีบุคลิกภาพแบบนีม้ักท า หรือคิดโดยผกูพนักับ
ตนเองมากกว่าบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ไม่ชอบสงัสรรค์ ไม่ชอบสงัคม ไม่ชอบท าตวัเด่น เมื่ออกงาน ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ชอบท าอะไรตามกฎเกณฑ์และแบบแผนที่วางเอาไว้ มีหลกัการที่แน่นอนในการ ที่จะควบคมุตนเอง บคุคล
ประเภทนีเ้หมาะกบังานควบคมุระบบ งานบญัชี หรือจดัระเบียบในหนว่ยงาน 

Dr.William Marston ผู้ประดิษฐ์เคร่ืองจบัโกหกได้น าเอาแนวคิดของ Carl G. Jung มาเขียนเป็นหนงัสือช่ือ The 
Emotions of Normal People ตัง้แตปี่ 1928 ได้มีการพฒันาตอ่ยอดและได้แบง่บคุลกิภาพคนออกเป็น 4 แบบ คือ DISC 

Dominance : เด็ดขาด ต้องการผลลพัธ์ในทันที, เก่งในการแก้ไขปัญหาและตดัสินใจอย่างรวดเร็ว ต าแหน่งที่
เหมาะสมมากที่สดุ เช่น ผู้ควบคมุงาน, พนกังานรักษาความปลอดภยั, พนกังานเร่งรัดหนีส้นิ ฯลฯ 

Influence : ช่างพดู โน้มน้าวจูงใจเก่ง กระตือรือร้น สนกุสนานกบักลุม่คน มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี ต าแหน่ง
ที่เหมาะสมมากที่สดุ เช่น พนกังานขาย, พนกังานประชาสมัพนัธ์, พนกังานต้อนรับ ฯลฯ 



Steadiness : ท างานอย่างเป็นแบบแผน, ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและความมัน่คง , มีความอดทน 
ต าแหนง่ที่เหมาะสมมากที่สดุ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั, ช่างเทคนิค, วิศวกร ฯลฯ 

Compliance : ให้ความส าคญักับรายละเอียดและข้อเท็จจริง ต้องการความถูกต้องและแม่นย า ชอบการคิด
วิเคราะห์ ต าแหนง่ที่เหมาะสมมากที่สดุ เช่น พนกังานการเงิน, พนกังานบญัชี, พนกังานตรวจสอบ ฯลฯ 

โปรดติดตาม ศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์คนตามหลกัการโหงวเฮ้ง (Physical Feature) และศาตร์ที่ 4 การวิเคราะห์ 
คนตามหลกัการโหราศาสตร์ไทย (Astrology) เมื่อเรียนรู้ ศาสตร์ไทย จีน แขก ฝร่ัง ครบทุกชาติแล้ว เราก็จะเอา ความรู้
ทัง้หมดมาบรูณาการส าหรับการสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง เข้ามาร่วมงานกบัองค์กรตอ่ไป  


