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บทคดัยอ่ 

บทความนี้น าเสนอการคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคล โดยหาบุคคล
ตน้แบบหา้ท่าน แลว้ฉายคุณสมบตัทิีต่นเองชืน่ชอบไปยงับุคคลเหล่านัน้ 
ซึ่งคุณสมบตัเิหล่านัน้คอื ตวัตนหรอืบุคลกิย่อยต่างๆ ในตนเองทีฉ่ายไป
ยงัผูอ้ื่นแบบทีต่นเองไม่รูต้วั วธิกีารนี้เผยใหเ้หน็คุณสมบตัเิด่นในตวัเอง 
ช่วยใหรู้จ้กัตวัเองมากขึน้ เกดิความรกัและนับถอืตนเอง ซึ่งน าไปสู่การ
สร้างชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป วิธีการนี้ เป็นวิธีที่ง่าย 
รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพวธิหีนึ่ง ทีท่ าใหเ้หน็ภาพตนเองอย่างชดัเจน
ในทุกสาขาอาชพี 

จากผลการทดสอบ เมื่อน าคุณสมบตัิที่อาสาสมคัรชื่นชอบในตัว
บุคคลต้นแบบมาวเิคราะห์เทยีบกบัผลการเรยีน เหน็ความเชื่อมโยงกนั
อย่างมนียัส าคญัอย่างชดัเจน ดงันัน้เมือ่น าไปใชท้ดสอบกบันักเรยีนเพื่อ
คน้หาศกัยภาพก่อนเลอืกเรยีนสาขาอาชพีในระดบัมหาวทิยาลยั จะท า
ให้ใช้ชวีติได้ตามศกัยภาพที่ม ีเพราะตนเองได้รบัรูถ้งึคุณสมบตันิัน้ทีม่ ี
อยู่อย่างมัน่ใจ 

ค าส าคญั: การคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคล, อจัฉรยิภาพ, ความ
หลงใหล 

Abstract 

This article presents personalized potentiality search.  
Looking for five person models and writing favorite features of 
those people. These features are identity or sub-personality in self-
projection to others in a way you do not know. This method reveals 
strengths features in your profile. Help to know yourself more and 
love your self-esteem. This method leads to creating a life of value 

to yourself and others. This method is simple, fast and effective 
way to find out the self-image clearly in all professional fields. 

Based on results, the profiles that volunteers like in the 
personal model significantly linked with the subjects of school 
records. Therefore, when applied to students to find the potential 
before choosing a career in the university. It will live up to its 
potential because they are aware of the properties and live with 
confident. 

Keywords: personalized potentiality search, talent, passion 

1. ค าน า 

“The only way to do great work is to love what you do. If you 
haven't found it yet, keep looking. Don't settle.” — Steve Jobs  

“ทางเดยีวทีจ่ะท างานทีด่ไีดค้อืรกัในสิง่ทีคุ่ณท า ถ้าคุณหามนัไมเ่จอ 
กห็ามนัต่อไป อย่าหยุด” — สตฟี จอบส ์

จากขอ้คดิค าคมของ สตีฟ จอบส์ ผู้ประสบความส าเร็จระดบัโลก
ท่านนี้ ท าใหผู้ค้นเริม่คน้หาสิง่ทีต่ ัวเองรกั ทีเ่รยีกกนัว่า “ความหลงใหล” 
(passion) เริม่ใช้ชวีติในแบบที่ตวัเองต้องการมากกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์
หรอืผลส าเรจ็ของผูอ้ื่น ผู้ที่มใีจรกัในงานทีท่ า จะท างานด้วยความรูส้กึ
อยากท า มคีวามขยนัขนัแขง็ ท าดว้ยความสนุก กระตอืรอืรน้ มคีวามอิม่
เอมใจ ไม่ยอ้ทอ้ต่อปัญหา ซึ่งสิง่เหล่านี้เองเป็นกุญแจส าคญัน าพาชวีติ
ไปสู่จุดหมายปลายทางของความส าเรจ็ เช่น เฉินหลง รกัในงานแสดง, 
เอดสินั รกัในงานประดษิฐ์, ไทเกอร์ วูดส์ รกัในกฬีากอล์ฟ, สองพี่คน
ตระกลูไรต์ ประดษิฐเ์ครือ่งบนิล าแรกของโลก ฯลฯ 

* ผูเ้ขียนผูรั้บผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: nutthacha_pru@utcc.ac.th 



2 
 

การค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักหรือหลงใหลเป็นเรื่องยากส าหรับใคร
หลายๆ คน ท าให้ในโลกใบนี้มีผู้คิดค้นวิธีการค้นหาความหลงใหล
มากมาย เช่น  

1. คุณบอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ ให้ถามตัวเอง 2 ข้อ คือ ข้อแรก 
"คุณอยากเล่าเรื่องงานของคุณใหค้นอื่นฟังแค่ไหน" และขอ้สอง "เรื่อง
อะไรทีคุ่ณอยากเล่าใหค้นอื่นฟังดว้ยความกระตอืรอืรน้" 

2. School of Changemakers แนะน า 3 วธิคี้นหา passion คอื ก) 
เขยีนไดอารีทุ่กวนั ข) ออกไปส ารวจโลก ค) ลองท าด ู

3.  Collective Evolution แนะน า 6 วธิ ีค้นหา passion และน ามา
ท าใหก้ลายเป็นอาชพี  

4. bloggang.com แนะน า 9 วธิใีนการตามหา passion 
5. PickTheBrain.com แนะน า 11 วธิหีา passion ใหช้วีติ 
6. Janet Bray Attwood [1] คิดค้นเครื่องมือในการค้นหาความ

ปรารถนาและเป้าหมายชีวติห้าอันดบัแรก และวิธีการจดัการชวีติให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายชวีติ 

วิธีการค้นหาดังกล่าวข้างต้นเป็นการค้นหาภาพแห่งตน (Self-
Image) คือการค้นหา มองเห็น ศกัยภาพภายในของตนเอง แต่ด้วย
ธรรมชาติดวงตามนุษย์ออกแบบมาเพื่อมองภาพภายนอก ซึ่งภาพที่
ปรากฏทางตานัน้ปรากฎขึน้ในจติใจดว้ย มนุษยจ์งึมองเหน็ภาพลกัษณะ
สิง่ต่างๆ ภายนอกชดัเจนกว่าภาพทีป่รากฎภายในจติใจตนเอง 

บทความนี้จงึเสนอการคน้หาภาพแห่งตน ซึ่งในบทความนี้เรยีกว่า 
ศกัยภาพเฉพาะบุคคล ดว้ยวธิกีารหาบุคคลตน้แบบแลว้ฉายคุณสมบตัทิี่
ตนเองชื่นชอบไปยังบุคคลนัน้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านัน้คือ ตัวตนหรือ
บุคลกิย่อยต่างๆ ในตนเองทีฉ่ายไปยงัผูอ้ื่นแบบทีต่นเองไมรู่ต้วั วธิกีารนี้
เผยใหเ้หน็คุณสมบตัเิด่นในตวัเอง ช่วยใหรู้จ้กัตวัเองมากขึน้ เกดิความ
รกัและนับถือตนเอง ซึ่งน าไปสู่การสร้างชวีติที่มคีุณค่าต่อตนเองและ
ผูอ้ื่นต่อไป 

การค้นหาศักยภาพเฉพาะบุคคลนี้  เริ่มต้นน ามาทดสอบกับ
นักศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
เนื่องดว้ยผูเ้ขยีนบทความเกดิความสงสยั ใคร่รูว้่า เหตุใดนักศกึษากลุ่ม
หนึ่งถงึมคีวามตัง้ใจเรยีนดกีว่าอกีกลุ่มหนึ่งอย่างชดัเจน การใชว้ธิจีูงใจ
และลงโทษต่างๆ ไม่สามารถท าให้นักศกึษาอีกกลุ่มหนึ่งกลบัมาสนใจ
ศกึษาเล่าเรยีนไดเ้ลย ผูส้อนจงึเริม่ศกึษาคน้ควา้จากหนังสอืและสื่อทาง
อนิเตอรเ์น็ตมากมาย ท าใหเ้ขา้ใจถงึศกัยภาพเฉพาะบุคคลทีแ่ตกต่างกนั 
ท าให้มคีวามสนใจที่แตกต่างกนั และมหีนทางประสบความส าเร็จที่
แตกต่างกนัดว้ย  

บทความนี้ไดน้ าวธิกีารคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคลกบันักศกึษาปี 
4 โดยวเิคราะหผ์ลเทยีบกบัผลการเรยีน และสรุปผลการทดสอบ 

2. การค้นหาศกัยภาพบุคคล 

การคน้หาศกัยภาพบุคคล เป็นทีน่ิยมกนัอย่างขวา้งขวางในปัจจุบนั 
เนือ่งดว้ยมงีานวจิยัมากมายใหข้อ้สรุปว่า การพบศกัยภาพในตนเองเรว็
เท่าใด จะน าไปสู่ความสุขความส าเร็จเรว็ขึ้นเท่านัน้ นอกจากนี้ รศ.ดร.
อุษณยี ์อนุรุทธว์งศ ์ประธานศนูยพ์ฒันาอจัฉรยิภาพ มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ กล่าวว่า “แววความสามารถทีแ่สดงชดัเจนในวยัเด็ก อาจ
หายไปเมือ่ตอนโต หากไม่ได้ร ับการพัฒนา” จึงเป็นทีม่าให้พ่อแม่

ผู้ปกครอง ให้ความสนใจในการค้นหาแววความสามารถของลูกตัง้แต่
อายุน้อยๆ แหล่งการคน้หาศกัยภาพบุคคล มดีงันี้ 

2.1 ศนูยพ์ฒันาอจัฉรยิภาพ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

วินิจฉัยครอบคลุมศกัยภาพท่ีส าคญัของเด็ก 5 ประการ คือ 1) ทกัษะ
ความคิด 2) ทกัษะทางสังคม 3) ทกัษะทางอารมณ์ 4) ทกัษะชีวิต 5)ความ
สนใจความถนดัและแววความสามารถพิเศษ โดยกระบวนการวินิจฉัยของ
ศูนย ์ใช้การทดสอบ (Testing) การสังเกต (Keen Observation) กิจกรรม
เฉพาะสาขา (Performance Assessments) และความสนใจของเด็ก(Child 
Preferences) ขอ้มูลทั้งหมดจะน ามาวิเคราะห์และสรุปโดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา นักจิตวิทยา นักแนะแนว และนักการศึกษาพิเศษ ท าหน้าท่ี
กลัน่กรองและวินิจฉัยอย่างรอบด้าน ดงัรูปท่ี 1 แสดงตวัอยา่งการวินิจฉัย
ของศูนยฯ์ 

2.2 การวเิคราะหล์ายนิ้วมอื 

เป็นการคน้หาศกัยภาพ ความถนดั รปูแบบการเรยีนรู ้ลกัษณะนิสยั 
และวิธีคิดที่มใีนแต่ละบุคคลโดยก าเนิด โดยการตรวจและวิเคราะห์
ลายนิ้วมอื นกัวจิยัคน้พบว่าลายนิ้วมอืเป็นอตัลกัษณ์และไมเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดชวีติ กว่า 200 ปี ที่นักวทิยาศาสตร์ในยุโรปค้นพบว่าลายนิ้วมอื
สมัพนัธ์กบัสมอง เพราะเกดิมาจากเซลล์กลุ่มเดยีวกนั มีการพฒันาไป
พรอ้มกนัระหว่างทารกอยู่ในครรภ ์ลายนิ้วมอืจงึสามารถบอกการท างาน
ของสมองได ้ 

 

 
รปูท่ี 1 ตวัอย่างผลการวนิิจฉยัของศนูยฯ์ 

 
รปูท่ี 2 ตวัอย่างผลการวเิคราะหล์ายนิ้วมอื 
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ผลการวเิคราะห์ลายนิ้วมอืท าใหท้ราบขอ้มลูของเดก็ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ศักยภาพโดยก า เนิด  ( Innate Learning Potential) บุคลิกลักษณะ 
(Personality Characteristic) รูปแบบการเรียนรู้โดยก าเนิด ( Inborn 
Learning Style) ความฉับไวทางการเรียนรู้ (Sensitivity of Learning) 
ประเภทการเรยีนรูโ้ดยก าเนิด (Inborn Learning Type) ผลการประเมนิ
ศกัยภาพของสมองซกีซ้ายและสมองซีกขวา (Functions of the Brain) 
และพหุปัญญาโดยก าเนิด (Multiple Intelligences Distribution) ท าให้
สามารถจัดสภาพแวดล้อม หาแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาได้
เหมาะสมกับเด็กมากขึ้น รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างผลการวิเคราะห์
ลายนิ้วมอื 

2.3 ความเป็นอจัฉรยิะ 4 แบบ 

ทุกคนมคีวามเป็นอัจฉรยิะทุกด้านอยู่ในตวั เพยีงแต่จะแขง็แกร่ง
ทีสุ่ดในดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ เมือ่ไดใ้ชช้วีติตามความเป็นอจัฉรยิะที่ม ี
ก็จะได้ท าในสิ่งที่ตัวเองรกัและรกัในสิ่งที่ท า ความเป็นอัจฉริยะทัง้ 4 
แบบ [2] แสดงดงัรูปที่ 3 มคีวามเกี่ยวข้องกนัเหมอืนการท างานของ
สมอง ความเป็นอจัฉรยิะทัง้ 4 แบบนี้ ไดร้บัการยอมรบัจากนักปราชญ์
อย่าง เพลโต นักวทิยาศาสตร์ผูป้ราดเปรื่องอย่าง เซอร์ ไอแซค นิวตนั 
จนถงึนกัจติวทิยา คารล์ จุง  

 

 
 

รปูท่ี 3 ความเป็นอจัฉรยิะ 4 แบบ 
 
อจัฉรยิะแห่งการสรา้งสรรค ์(Dynamo) เป็นสมองส่วนหน้าที่ส ัง่การ

ให้เกดิความคดิตามสญัชาตญิาณ จะท างานไดด้ทีี่สุดเมือ่ปล่อยใหไ้ดม้ี
ความคดิเป็นอสิระ  

อจัฉรยิะแห่งการสื่อสาร (Blaze) เป็นสมองซกีขวาทีท่ าใหม้นุษย์มี
การแสดงออกอย่าง เปิดเผยและใส่ใจคนรอบตวั ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบั 
ความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอก  

อจัฉรยิะแห่งการให้ค าปรกึษา (Tempo) เป็นส่วนของกลบีสมองที่
รบัรูแ้ละเกดิความคดิจากประสาทสมัผสั จะท างานไดเ้ต็มทีเ่มือ่ไดต้ัง้ใจ
ฟังและเฝ้ามองความเป็นไปของสิง่ต่าง ๆ รอบตวั 

อัจฉริยะแห่งการค านวณ (Steel) สมองซีกซ้ายที่ท าให้มนุษย์มี
บุคลิกแบบเก็บตัว มุ่งเน้นไปที่การเก็บรายละเอียดและการวเิคราะห์
ภายในตวัตนของตนเอง  

3. การค้นหาศกัยภาพเฉพาะบุคคล 

ฟรอยด์และบุตรี แอนนา ฟรอยด์ ได้แบ่งประเภทกลไกในการ
ป้องกนัตวั (Defense Mechanism) ไว้ 9 ประเภท หนึ่งในนัน้คอื  การ
โยนความผดิใหแ้ก่ผูอ้ื่น (Projection) การโยนสิง่ทีม่อียู่ในตนเองไปใส่ตวั
ผู้อื่น เป็นกระจกสะท้อนคุณสมบตัิที่มีอยู่ในตนเองทัง้ด้านที่ยอมรบั 
ปฏเิสธ หรอืไมรู่ว้่ามอียู่ในตวัเรา [3] 

การคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคล เป็นการประยุกต์การโยนสิง่ทีม่อียู่
ในตนเองไปใส่ตวัผู้อื่น โดยให้ผู้ทดสอบหาบุคคลต้นแบบ 5 ท่านแล้ว
เขยีนคุณสมบตัทิีต่นเองชื่นชอบทีม่ต่ีอบุคคลนัน้ ซึ่งคุณสมบตัิเหล่านัน้
คอื ตวัตนหรอืบุคลกิย่อยต่างๆ ในตนเองที่ฉายไปยงัผู้อื่นแบบไม่รูต้วั 
วธิกีารนี้เผยใหเ้หน็คุณสมบตัเิด่นในตวัเองขึน้มา  

นักศกึษาอาสาสมคัรจ านวน 10 คน ชาย 6 คน หญิง 4 คน เป็น
นักศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และมลัตมิเีดยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาสาสมัคร เขียน
คุณสมบตัขิองบุคคลตน้แบบทัง้ 5 ท่าน แสดงตวัอย่างของอาสาสมคัร 3 
คน ดงันี้ 

อาสาสมคัร ชาย คนที ่1 (M1) 
1) เวยน์ รนูีย ์ท าในสิง่ทีเ่ขารกัจนสุดความสามารถ 
2) แม ่เป็นตน้แบบสิง่ดีๆ ใหผ้ม และผมรกัแมท่ีสุ่ด 
3) โทมสั อลัวา เอดิสนั ประดษิฐห์ลอดไฟมา โลกท างานกลางคนืได ้
4) สตีฟ จอบส ์ประดษิฐส์ิง่ทีส่ามารถพลกิขดีความสามารถของมอืถอื 
5) รชักาลที ่9 ทรงงานไมย่่อทอ้ เป็นนกัคดิและนกัปฏบิตัทิีสุ่ดยอด 
 

อาสาสมคัร ชาย คนที ่2 (M2) 
1) Nikola Tesla บดิาของอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้แบบใหช้อบไฟฟ้า 
2) Steven Gerrard มคีวามรกัภกัดต่ีอสโมสร 
3) อลัเบิรต์ ไอน์สไตน์ เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้รยีนฟิสกิส์ 
4) มารก์ ซกัเคอรเ์บิรก์ เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขยีนโปรแกรม 
5) สตีฟ จอบส ์สรา้งโทรศพัทท์นัสมยั 
 

อาสาสมคัร ชาย คนที ่3 (M3) 
1) บิล เกตส ์สรา้งโปรแกรมทีท่ าใหค้นทัง้โลกไดใ้ชโ้ปรแกรมของเขามา
จนถงึทุกวนันี้ 
2) สตีฟ จอบส ์คดิระบบปฏบิตักิารโทรศพัท ์iOS 
3) อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักวทิยาศาสตร์ที่เก่งคนหนึ่ง ที่คดิอะไร
ใหม่ๆ  
4) มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ท า Facebook ให้คนใช้ทุกวันนี้  ตัง้แต่  
Facebook ช่วงแรกๆ เป็นแค่สมดุบนัทกึรปูภาพ 
5) พ่อ-แม ่ท าใหผ้มมทีุกวนันี้ 

4. วิเคราะหผ์ลการทดสอบ 

อาสาสมคัรชายคนที่ 1 (M1) และ 2 (M2) มคีุณสมบตัิของบุคคล
ต้นแบบอยู่ในสายอาชพีไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยมีากกว่า
หนึ่งคน เมือ่น าผลการเรยีนวชิาหมวดเอกเลอืกของสาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์และวชิาหมวดทัว่ไปมาวเิคราะหพ์บว่า ทัง้สองคนมคีะแนน
รอ้ยละของวชิาเอกเลอืกสงูกว่าวชิาหมวดทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 คะแนนร้อยละวิชาหมวดเอกเลือกและวิชาหมวดทัว่ไปของ
อาสาสมคัร M1 – M3 

 
 
วธิกีารคดิคะแนนร้อยละ ค่าประจ าเกรดแต่ละตวัเป็นดงันี้ A = 4, 

B+ = 3.5, B = 3, C+ = 2.5, C = 2, D+ = 1.5, D = 1, F = 0 โ ดยน า
เกรดแต่ละวชิามาคณูจ านวนหน่วยกติคอื 3 หน่วย แลว้หารดว้ยผลรวม
ของเกรด A ทุกวชิา และคณู 100 เพือ่หาคะแนนรอ้ยละ ดงัสมการที ่1 

100
)









3)  A(grade

3(grade
ะคะแนนร้อยล   (1) 

 
อาสาสมคัรที่เหลอือีก 7 คน มคีุณสมบตัิของบุคคลต้นแบบอยู่ใน

สายอาชพีไฟฟ้า คอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยหีนึ่งคนบา้ง หรอืไม่มเีลย
นัน้ มีคะแนนร้อยละวิชาหมวดทัว่ไปสูงกว่าวิชาหมวดเอกเลือก  ดัง
ตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 คะแนนร้อยละวิชาหมวดเอกเลือกและวิชาหมวดทัว่ไปของ
อาสาสมคัร F1 – F4 และ M4 – M6 

 
 
อาสาสมคัรชาย คนที ่3 (M3) มคีุณสมบตัขิองบุคคลต้นแบบอยู่ใน

สายอาชพีไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยถีึงสีค่น แต่มผีลคะแนน
รอ้ยละของวชิาเอกเลอืกต ่ากว่าวชิาหมวดทัว่ไป เมือ่ดูคะแนนรอ้ยละขอ
วชิาเอกเลอืก พบว่าคะแนนรอ้ยละของ M3 เท่ากบั M2 คอื 89.58 และมี
คะแนนรอ้ยละของวชิาหมวดทัว่ไปเท่ากบั F1 คอื 97.50 ซึง่คะแนนรอ้ย
ละของทัง้สองหมวดวิชานัน้ M3 จัดอยู่ในล าดับที่สองของจ านวน
อาสาสมัครทัง้หมด เป็นข้อสังเกตได้ว่าการมีคุณสมบัติของบุคคล
ต้นแบบหลายคนทีอ่ยู่ในสายอาชพีไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลย ี
ท าให้นอกจากความสนใจเฉพาะด้านแล้วยงัสนใจความรู้ทัว่ไปเพิม่ขึน้
ดว้ย เป็นขอ้สงัเกตในการศกึษาคน้ควห้าเพิม่เตมิต่อไป 

5. สรปุผลการทดสอบ 

สรุปผลการทดสอบ ไดด้งันี้ 
1. วธิกีารคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคลวธินีี้ เป็นวธิทีีง่า่ย รวดเรว็ 

และมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ท าให้เห็นภาพตนเองอย่าง
ชดัเจนในทุกสาขาอาชพี 

2. บุคคลต้นแบบคนเดยีวกนั อาสาสมคัรอาจเห็นคุณสมบตัิที่
แตกต่างกนัได ้ซึง่เป็นคุณสมบตัขิองอาสาสมคัรเองทีส่ะทอ้น
ไปยงับุคคลตน้แบบ 

3. การบอกคุณสมบตัิที่ชื่นชอบในบุคคลต้นแบบ จ าเป็นต้อง
ไดร้บัการชี้แนะ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน เพราะความชดัเจน
คอืพลงัสรา้งภาพความส าเรจ็ 

4. เมือ่น าผลการคน้หาศกัยภาพเฉพาะบุคคลมาวเิคราะหเ์ทยีบ
กบัผลการเรยีน ท าใหเ้หน็ความเชื่อมโยงกนัอย่างชดัเจนว่า 
อาสาสมคัรทีม่บีุคคลต้นแบบอยู่ในใจนัน้ มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจ 
มผีลการเรยีนดไีปในแนวทางดว้ยกนักบับุคคลตน้แบบ 

5. การค้นหาศกัยภาพเฉพาะบุคคลนี้สามารถน าไปใช้ทดสอบ
กบันักเรียนเพื่อรู้ถึงศกัยภาพและความถนัดของตน ก่อน
เลอืกเรยีนสาขาอาชพีในระดบัมหาวทิยาลยั ซึ่งจะท าให้ใช้
ชวีติไดต้ามศกัยภาพทีม่ดีว้ยความมัน่ใจ 
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