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โปรไฟล ์Myers-Briggs® ฉบับนี้ของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อ

ช่วยให้คุณเข้าใจผลการประเมินรูปแบบบุคลิกภาพจากเครื่องมือ 

Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) แบบประเมินน้ีระบุผลรูป

แบบบุคลิกภาพหนึ่งใน 16 รูปแบบที่อธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด 

ค�ำตอบของคุณในแบบประเมิน MBTI แสดงให้เห็นถึงควำมพึงใจ (preferences) ของคุณ
ในแต่ละคู่ตรงข้ำม ควำมพึงใจต่ำงๆ ที่ได้เป็นกำรเลือกจำกคุณลักษณะสองขั้วที่มีคุณค่ำและ
ประโยชน์เท่ำๆ กัน เรำแทนที่แต่ละควำมพีงใจด้วยตัวอักษรดังนี้

รูปแบบบุคลิกภาพมายเออร์ส-บริกส์ของคุณ 

ENFP 

ความพีงใจของคุณ

โลกภายนอก | ญาณทศันะ | ความรู้สกึ | ความยดืหยุน่

วิธีการส่งและรับพลังงาน

โลกภายนอก
คนที่มีควำมพึงใจในโลกภำยนอกมักจะส่งพลังงำน

ออกสู่โลกที่แวดล้อม และได้รับพลังงำนจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้ำงและกำรลงมือท�ำ

โลกภายใน
คนที่มีควำมพึงใจในโลกภำยในมักจะส่งพลังงำน
กลับเข้ำมำในโลกของตัวเอง และได้รับพลังงำนจำก
กำรคิดทบทวนเกี่ยวกับไอเดียและประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
ของตน

วิธีการรับข้อมูล

ประสาทสัมผัส
คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบใช้ประสำทสัมผัส

มักจะรับข้อมูลที่เป็นจริงและจับต้องได้ พวกเขำให้
ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ประสำทสัมผัสทั้งห้ำในกำรรับ

รู้เป็นหลัก

ญาณทัศนะ
คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบใช้ญำณทัศนะมัก
จะรับข้อมูลด้วยกำรมองภำพรวม พวกเขำให้ควำม
ส�ำคัญกับรูปแบบสัมพันธ์หรือแพทเทิร์น และควำม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงที่เห็นเป็นหลัก

วิธีการตัดสินใจและหาข้อยุติ (จากข้อมูลที่ได้รับ)

ความคิด
โดยปกติแล้ว คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบใช้

ควำมคิดมักตัดสินใจและหำข้อสรุปบนพื้นฐำนของ
หลักตรรกะ โดยมีควำมแม่นย�ำและข้อเท็จจริงที่เป็นก

ลำงเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ

ความรู้สึก
โดยปกติแล้ว คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบใช้
ควำมรู้สึกมักตัดสินใจและหำข้อสรุปบนพื้นฐำนของ
ค่ำนิยมส่วนบุคคลและค่ำนิยมของสังคม โดยมีกำรให้
ควำมเข้ำใจและควำมปรองดองเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ

วิธีจัดการกับโลกภายนอก

แบบแผน
คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบมีแบบแผนมักจะ

ตัดสินใจอย่ำงรวดเร็วและต้องกำรกำรด�ำเนินกำรขั้น
ต่อไป พวกเขำเลือกใช้วิธีกำรที่ผ่ำนกำรวำงแผนและ

เป็นระเบียบในกำรจัดกำรกับโลกภำยนอก

ความยืดหยุ่น
คนที่มีควำมพึงใจแบบคนที่ชอบควำมยืดหยุ่นมักจะ
มองหำข้อมูลก่อนตัดสินใจ และใช้วิธีที่ยืดหยุ่น ปรับ
เปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ในกำรจัดกำรกับโลก
ภำยนอก
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ค�าอธิบายรูปแบบบุคลิกภาพ: ENFP

สนใจใคร่รู้ มีควำมสร้ำงสรรค์ มีจินตนำกำร

กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ท�ำตำมสัญชำตญำณ

มักรับรู้ควำมเป็นไปของผู้คนรอบข้ำงและโลกที่แวดล้อม

รู้สึกพอใจเมื่อได้รับกำรยอมรับจำกผู้อื่นและมักแสดงควำมขอบคุณและให้กำรช่วยเหลืออย่ำงง่ำยดำย 

ให้คุณค่ำกับควำมปรองดองและควำมปรำรถนำดี

ตัดสินใจโดยอิงตำมค่ำนิยมส่วนบุคคลและกำรเข้ำอกเข้ำใจ 

ดูเป็นมิตร รับรู้และเข้ำใจสิ่งต่ำงๆ ได้ดี ช่ำงโน้มน้ำวใจ และมีควำมสำมำรถรอบตัว

ค�ำอธิบำยบำงค�ำในนี้อำจไม่แสดงควำมเป็นคุณทั้งหมด เพรำะทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว แม้ว่ำบุคคลประเภท ENFP ส่วนใหญ่จะมี
คุณลักษณะทำงบุคลิกภำพที่คล้ำยกันภำยในรูปแบบบุคลิกภำพเดียวกัน แต่ละปัจเจกบุคคลก็มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันออกไป

นอกจำกนี้ ค�ำตอบในแบบประเมิน MBTI ของคุณยังให้ภำพรวมว่ำคุณเลือกควำมพึงใจในแต่ละคู่ได้อย่ำงชัดเจนและมีควำมสอดคล้องกันมำก
น้อยเพียงใด กรำฟด้ำนล่ำงคือ ดัชนีวัดควำมชัดเจนของควำมพีงใจ (preference clarity index: pci) เส้นที่ยำวกว่ำแสดงให้เห็นว่ำคุณมีควำม
ชัดเจนในควำมพึงใจนั้นๆ ของคุณ ส่วนเส้นที่สั้นกว่ำแสดงควำมชัดเจนที่น้อยลง ว่ำควำมพึงใจนั้นๆ อธิบำยควำมเป็นคุณอย่ำงแท้จริง ควำม
ชัดเจนในควำมพึงใจของคุณไม่สำมำรถระบุควำมสำมำรถหรือระดับพัฒนำกำรในกำรใช้ควำมพึงใจนั้นๆ ได้
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ความชัดเจนในความพึงใจของคุณ: ENFP

•
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โลกภายนอก  |  26 ญาณทัศนะ   |  26 ความรู้สึก  |  3 ความยืดหยุ่น  |  25

คุณลักษณะเฉพำะของแต่ละรูปแบบบุคลิกภำพในมำยเออร์ส-บริกส์ประมวลมำจำกควำมสนใจ ค่ำนิยม และพรสวรรค์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ ์

แม้ว่ำเรำทุกคนมีแนวโน้มที่จะใช้ควำมพึงใจของตนเองบ่อยที่สุดและเป็นธรรมชำติที่สุด อย่ำลืมว่ำจริงๆ แล้วเรำใช้และสำมำรถใช้ควำมพึงใจ
ทั้งหมดได้ ขึ้นอยู่กับโอกำสและสถำนกำรณ์ยำมจ�ำเป็น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบบุคลิกภำพทั้ง 16 รูปแบบฉบับสมบูรณ ์โปรด
อ่ำนคู่มือในกำรท�ำควำมเข้ำใจรูปแบบบุคลิกภำพ (Introduction to Myers-Briggs® Type) โดย อิซำเบล บริกส์ มำยเออร์ส (Isabel Briggs 

Myers) หรือ ค้นหำเพิ่มเติมได้จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ของเครื่องมือ MBTI
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