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เกี่ยวกับ “Interest Profile” report
          การเลือกอาชีพที่เหมาะสม และ “ใช”่ สำหรับตัวเราขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

ความสามารถ ความสนใจ หรือ เหตุผลส่วนตัวในแง่มุมอื่นๆ ถ้าเราสามารถเลือกงาน/อาชีพที่ตรงหรือสอดคล้องกับ

ความสามารถ จุดแข็งหรือความถนัดตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปตรงกับลักษณะงานที่เรามี

ความสนใจอีกด้วย ก็มีแนวโน้มว่าจะทำงานออกมาได้เป็นอย่างดีและมีความสุขกับงานที่ทำ สิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่าง

ไรเราถึงจะค้นพบความสอดคล้องหรือสิ่งที ่“ใช่”ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ

          “Interest Profile” เป็นเครื่องมือที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของแนวอาชีพที่สนใจ โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ ฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice) ที่แบ่งเป็น 6 รูปแบบหลักสะท้อนให้

เห็นถึง “สิ่งที่สนใจ” “กิจกรรมที่สนใจ” “ค่านิยม” ของตัวเรา และเชื่อมโยงไปถึงอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจนั้นๆ

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้

>> แผนภาพแสดงลักษณะแนวอาชีพที่สนใจ

>> รหัสย่อแนวอาชีพที่สนใจมากสุด

>> ระดับความสนใจ – REALISTIC

>> ระดับความสนใจ – INVESTIGATIVE

>> ระดับความสนใจ – ARTISTIC

>> ระดับความสนใจ – SOCIAL

>> ระดับความสนใจ – ENTERPRISING

>> ระดับความสนใจ – CONVENTIONAL

>> รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับรูปแบบของความสนใจ
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ความสนใจ

(Interest Profile)

ลักษณะอาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของ

ฮอลแลนด์ (Holland’ s Theory of Vocational Choice) แบ่งออกเป็น

6 รูปแบบหลัก ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของอาชีพ/งานที่แตกต่างกัน ได้แก่

- Realistic (งานฝีมือ สิ่งที่เป็นรูปธรรม)

- Investigative (งานวิทยาศาสตร์ ค้นหา ใช้ความคิด)

- Artistic (งานศิลปะ ความงาม สุนทรียภาพ)

- Social (งานบริการสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น)

- Enterprising (งานบริหารและจัดการ โน้มน้าวชักจูง)

- Conventional (งานสำนักงาน ความมีระเบียบแบบแผน)

โดยปกติความสนใจของคนส่วนใหญ่จะมี 2 หรือ 3 รูปแบบที่โดดเด่นออกมา

รูปแบบของแต่ละแนวอาชีพที่แตกต่างกัน ก็จะแสดงให้เห็นถึง “สิ่งที่สนใจ”

“กิจกรรมที่สนใจ” และ “ค่านิยม” ที่แตกต่างกันด้วย เป็นข้อมูลที่แสดงให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวความสนใจ อาชีพ และสาขาวิชาที่เรียน

Realistic

ชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม สนใจ

งานภาคสนาม การได้ลงมือปฏิบัติ

เครื่องยนต์กลไก งานก่อสร้างซ่อมแซม

กิจกรรมกลางแจ้ง และได้ใช้ทักษะความ

ชำนาญทางกายภาพ

Investigative

ชอบค้นหา ชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา

สนใจ การค้นคว้าทดลอง ได้คิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ทำงานวิจัย

งานทางวิชาการ ชอบการค้นคว้าเรียนรู้

Artistic

ชอบความสุนทรีและความงาม สนใจ

งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การแสดง ต่างๆ

งานดนตรี งานประพันธ์ ได้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงออก

ในความเป็นตัวเรา

Social

ชอบสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

สนใจเรื่องเกี่ยวกับคน การทำงานร่วมกัน

เป็นทีม การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา การ

สอนแนะนำเพื่อให้ผู้อื่นได้เกิดการพัฒนา

และงานด้านการบริการ

Enterprising

มีความคล่องแคล่วว่องไว ทะเยอทะยาน

สนใจเรื่องการค้าขาย การตลาด การ

บริหารจัดการ การโน้มน้าวชักจูง เรื่อง

เกี่ยวกับการเมือง ไม่กลัวการแข่งขัน

พร้อมที่จะรับความเสี่ยง

Conventional

อนุรักษ์นิยม ชอบทําตามระเบียบแบบแผน

สนใจเรื่องการวางระบบ กำหนดขั้นตอน

ของการทำงาน ลงรายละเอียด เก็บข้อมูล

เพื่อการตรวจสอบและควบคุม ต้องการ

ความถูกต้องแน่นอน
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ความสนใจ (Interest Profile)

แผนภาพแสดงรูปแบบแนวความสนใจของ “ตัวอย่างรายงาน”

แผนภาพด้านล่างเป็นการแสดงภาพรวมรูปแบบแนวความสนใจจากการตอบแบบทดสอบของคุณ แสดงออกมาเป็น

รูปกราฟแท่งแนวนอน กราฟแต่ละแท่งจะแทนรูปแบบของแนวความสนใจ โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ระบุไว้ทางช่องด้านขวามือ

แนวความสนใจที่มีค่าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะถูกใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นแนวอาชีพที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของ

ตัวเราอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมาก

เปอร์เซ็นต์ของแนวความสนใจในแต่ละรูปแบบ
(Score by Section)

Realistic 60%

Investigative 20%

Artistic 67%

Social 77%

Enterprising 60%

Conventional 17%

H code: p2mhp3

รหัสย่อแนวความสนใจ

(Summary Code)

SAR
Social

Artistic

Realistic

          มีความเป็นไปได้ที่เราอาจมีมากกว่าหนึ่งแนว

ความสนใจ คนส่วนใหญ่จะมี 2 หรือ 3 รูปแบบที่โดดเด่น

ออกมา รวมกันเป็นกลุ่มของแนวความสนใจ

          รหัสย่อที่แสดงในภาพทางซ้ายมือเป็นการแสดง

ถึงแนวความสนใจที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้องตั้งแต่

50% ขึ้นไป ที่สูงสุด 3ลำดับแรก โดยเรียงเปอร์เซ็นต์จาก

มากไปน้อย (กรณีที่ความสนใจในทุกรูปแบบมีเปอร์เซ็นต์

ต่ำกว่า 50% จะไม่มีรหัสย่อปรากฎขึ้นมาในภาพดังกล่าว)

          รหัสย่อดังกล่าวจะนำไปสู่อาชีพที่มีความสอดคล้อง

กับกลุ่มของแนวความสนใจนั้นๆ เป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็น

แนวทางในการพิจารณาเลือกอาชีพของเราต่อไป
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ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ ปานกลาง

60%

Realistic

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักจะเป็นบุคคลที่ชอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติการกับเครื่องยนต์

กลไก หรือจำพวกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ชอบแก้ไข

ซ่อมแซมวัสดุต่างๆ ทั้งไม้และโลหะ มีความถนัดทางช่าง

ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบงานประเภทใช้กำลังกาย

ชอบการเคลื่อนไหวและใช้ทักษะ เป็นลักษณะงานของ

ผู้ชาย ชอบงานประเภทมองเห็นปัญหาที่จะแก้ไขได้ชัดเจน

เลี่ยงกิจกรรมแบบต้องใช้วาจาอธิบาย สนใจคณิตศาสตร์

ไม่ชอบงานภาษาหรือการศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับคน

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเป็นคนขี้อาย ถ่อมตน เกรงใจคน

คล้อยตามระบบกฎเกณฑ์  เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร

ไม่เพ้อฝัน หนักแน่นอดทน เอาการเอางาน จริงจัง พากเพียร

เสมอต้นเสมอปลาย บุคคลกลุ่มนี้อาจไม่ค่อยให้ความสำคัญ

กับทักษะทางสังคม

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักมีความสามารถทาง

ด้านช่าง ความสามารถในการประดิษฐ์ ตกแต่งซ่อมแซม

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทักษะในการลงมือปฏิบัติ

งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก ความชำนาญและ

คล่องตัวทางกายภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทักษะ

ทางด้านกีฬา

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล

วิศวกรอุตสาหการ นักกรีฑาและนักกีฬา นักเดินเรือ

นักบิน ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเทคนิค

ช่างฝีมือ ช่างไม้ ช่างเจียระไนพลอย ช่างตัดเสื้อ

นักรังสีเทคนิค นักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการ

ด้านการประมง นักวิชาการด้านป่าไม้ ตำรวจ ผู้ฝึกสอน

กีฬา เป็นต้น ถือเป็นอาชีพที่บุคคลในกลุ่มนี้จะสามารถ

ทำได้ดีกว่าบุคคลในกลุ่มอื่นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ ต่ำ

20%

Investigative

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักจะเป็นบุคคลที่ชอบ

การวิเคราะห์และการประเมิน อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต

ช่างสงสัย ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ แถมยังมีเหตุผล ละเอียด

รอบคอบ เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม นิสัยชอบเก็บตัว

ไม่ชอบสังคมมาก ชอบงานอิสระ ไม่ชอบเอาอย่างใคร

พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นใจในตนเอง ชอบคิดชอบฝัน

ชอบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชอบวิจัยในโครงงาน

ทางวิทยาศาสตร์ ชอบทำงานที่ซับซ้อนหรืองานทดลอง

แบบประเภทท้าทายความสามารถ ไม่ชอบงานการค้า

หรือการโฆษณาชักชวน ยึดระเบียบกฎเกณฑ์ สนใจ

การจัดการและวางแผนงาน เป็นคนมุ่งงานเป็นใหญ่

บุคคลประเภทนี้อาจจะขาดทักษะในเรื่องคน

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักมีความสามารถ

ในการสังเกตและคิดวิเคราะห์เชิงลึก  ทักษะในการ

แก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ทางการคำนวน ความสามารถในการ

ค้นคว้าวิจัยและการทดลอง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ จักษุแพทย์ จิตแพทย์ ทันตแพทย์ นักเคมี

นักจิตวิทยา นักชีววิทยา/จุลชีววิทยา นักดาราศาสตร์

นักธรณีวิทยา นักโบราณคดี นักฟิสิกส์ นักภูมิศาสตร์

นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

นักมานุษยวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา วิสัญญีแพทย์

สัตวแพทย์ ถือเป็นอาชีพที่เหมาะกับบุคคลที่มีความ

สนใจรูปแบบนี้
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ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ สูง

67%

Artistic

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักจะเป็นบุคคลที่ชอบ

แสดงออก รักความเป็นอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร

ไม่ชอบพึ่งพาผู้อื่น ไม่คล้อยตามบุคคลอื่น เป็นคนชอบริเริ่ม

ไม่ชอบเอาอย่างใคร ไม่ชอบสัมพันธ์เป็นส่วนตัวโดยตรง

กับใคร ไม่ชอบความจำเจ หรืองานที่มีกฎระเบียบแน่นอน

ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย มีอุดมคติ ชอบคิดค้นเกี่ยวกับปัญหา

สิ่งแวดล้อม และแสดงออกทางศิลปกรรม มีความสามารถ

ทางดนตรี ชอบฟังเพลง ชอบดูละคร เขียนหนังสือและ

แต่งกลอนได้ดี บุคคลประเภทนี้อาจจะขาดทักษะงานด้าน

สำนักงาน

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักมีความสามารถ

ในการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ ความสามารถทาง

ดนตรี ร้องเพลง ทักษะทางด้านการแสดง สามารถ

แสดงบทบาทต่างๆได้ รวมไปถึงการแสดงออกทาง

ศิลปะแขนงต่างๆ 

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ ครูสอนศิลปะ/ดนตรี/การแสดง ศิลปิน จิตรกร

ประติมากร ช่างถ่ายภาพ นักเขียน นักประพันธ์

นักดนตรี นักปรัชญา นักร้อง นักแสดง วาทยากร

นักออกแบบแฟชั่น ผู้ผลิตงานดนตรี/นักแต่งเพลง 

นักพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ สถาปนิกก่อสร้าง

นักภูมิสถาปัตย์ อาชีพดังกล่าวจะเป็นอาชีพที่บุคคล

ในกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จได้มาก
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ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ สูง

77%

Social

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้จะเป็นบุคคลที่ชอบทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยคนที่มีปัญหาทางจิตใจ

ชอบให้ความรู้ ชอบสนทนาและสังสรรค์กับผู้คน มีความ

เข้าใจคนอื่นได้ดี กล้าแสดงออก เป็นกันเอง ร่าเริง มีความ

เมตตากรุณา มีอุดมคติ รับผิดชอบ ชอบร่วมกิจกรรมบันเทิง

ชอบเป็นสมาชิกองค์การหรือชมรมต่างๆ ชอบดูแลเด็กๆ

ที่มีกิจกรรมสนุกสนาน ชอบช่วยและรักษาพยาบาลผู้อื่น

มีความสามารถในการพูด มีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่น

ชอบพัฒนาให้ความรู้หรือฝึกอบรมผู้อื่น มักจะชอบงาน

ด้านภาษามากกว่างานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

หรือคณิตศาสตร์ บุคคลกลุ่มนี้อาจจะขาดทักษะทาง

เครื่องยนต์กลไก ขาดความสามารถในการวิเคราะห์

อย่างมีกฎเกณฑ์ระเบียบวิธี

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักจะมีมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี มีทักษะเรื่องคน ทักษะเกี่ยวกับการพูด การฟัง

ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ประสานงานทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการสอนการให้

คำแนะนำ รวมถึงทักษะด้านการช่วยเหลือและให้

บริการผู้อื่น

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ ครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ

ไกด์นำเที่ยว/มัคคุเทศก์ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

นักกายภาพบำบัด นักการฑูต นักสังคมสงเคราะห์

นักสังคมวิทยา  นักพัฒนาชุมชน นักการแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก นักกิจกรรมบำบัด นักอาชีวบำบัด

นักแก้ไขการได้ยินและการพูด พยาบาล เป็นต้น

ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้จะสามารถทำหน้าที่ในอาชีพดังกล่าว

ได้ค่อนข้างดี
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ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ ปานกลาง

60%

Enterprising

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักเป็นบุคคลที่ชอบกิจกรรม

ที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ใช้ทักษะในทางพูดจา มองเห็น

ตนเองเป็นผู้นำเต็มตัว เชื่อมั่นในตนเอง ชอบชักจูงผู้อื่น

ให้คล้อยตาม หรือชอบดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์

ชอบถกปัญหาทางการเมือง ชอบอภิปราย พูดจาตรงไป

ตรงมา ว่องไวคล่องแคล่ว กล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าทำ

กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน  ชอบริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และดำเนิน

ธุรกิจส่วนตัว ชอบพบปะบุคคลสำคัญ เป็นผู้นำกลุ่มในการ

ทำกิจกรรม ชอบการปาฐกถา ร่วมขบวนการในการรณรงค์

หรือหาเสียง ชอบการบรรยายเรื่องราวต่างๆ มักจะไม่ค่อย

ชอบกิจกรรมที่ต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาแบบสละสลวย

หรือเป็นคำประพันธ์ หรือเขียนภาพ หรือปั้นแกะสลัก หรือ

กิจกรรมที่มีระบบระเบียบมาก

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักมีทักษะทางการพูด

ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าว ความสามารถในการ

วางแผน การนำและสั่งการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ของผู้อื่นได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ทักษะทางด้านการขายและการตลาด

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ นักธุรกิจ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา ทนายความ

อัยการ นักการโฆษณาและการตลาด นักการเมือง

นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์/ละคร/

รายการทีวี นายหน้าขายที่ดิน นายหน้าขายประกัน

พนักงานขาย ผู้ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ พ่อครัว

แม่ครัว แอร์โฮสเตส/สจ๊วต อาชีพเหล่านี้มักเป็นอาชีพ

ที่อยู่ในความสนใจของบุคคลกลุ่มนี้ในระดับต้นๆ



© myCAREER 2017 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย “ตัวอย่างรายงาน” 10

ความสนใจ (Interest Profile)

ระดับ
ความสนใจ ต่ำ

17%

Conventional

บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักเป็นบุคคลที่ชอบทำงาน

เกี่ยวกับตัวเลข และการนับจำนวน ชอบบทบาทที่เป็นผู้

สนับสนุนมากกว่าการเป็นผู้นำกลุ่ม พอใจที่จะคล้อยตาม

หรือโอนอ่อนผ่อนตามบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง

อาจไม่ชอบงานที่ใช้ทักษะทางร่างกาย มีแนวโน้มที่จะ

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เจ้าระเบียบ อาจไม่ค่อยยืดหยุ่น

มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมาก ให้ความสำคัญกับธรรมเนียม

ปฏิบัติ ไม่ถนัดการคิดฝันจินตนาการ เป็นคนจริงจังกับ

งานมาก อดทนและรับผิดชอบสูง ละเอียดถี่ถ้วน มีความ

พากเพียรอุตสาหะ ควบคุมอารมณ์ของตนได้ค่อนข้างดี

ชอบทำงานสำนักงาน งานเอกสารและสารบรรณ เช่น

การเก็บบันทึกข้อมูล การจดคัดลอกข้อมูล การจัดหมวด

หมู่งาน อาจไม่ชอบงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรมและ

งานด้านวิทยาศาสตร์

ทักษะ :
บุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้มักจะมีความสามารถ

ในการจัดระเบียบ สร้างระบบ กำหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน การจัดหมวดหมู่และการลงรายละเอียด

เก็บรักษาข้อมูล ดูแลรักษามาตรฐานการทำงานให้

คงที่สม่ำเสมอ รวมถึงทักษะการทำงานเกี่ยวกับตัวเลข

การวิเคราะห์ข้อมูล

อาชีพ :
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคคลที่มีแนวความสนใจในด้านนี้

ได้แก่ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักบัญชี ผู้สอบบัญชี

นักวิชาการศุลกากร บรรณาธิการหนังสือ/คอลัมนิสต์

บรรณารักษ์ พนักงานไปรษณีย์ นายทะเบียน ผู้ดูแล

คลังสินค้า ผู้ประเมินสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เลขานุการ เป็นต้น บุคคลในกลุ่มนี้

จะประกอบอาชีพต่างๆข้างต้นได้เป็นอย่างดี
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ (Interest Occupations)

          ข้อมูลในส่วนนี้จะเน้นไปที่อาชีพต่างๆที่สอดคล้องกับแนวความสนใจของคุณ ค่าเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้องของอาชีพ

ทั้งหมดจะถูกแสดงอย่างละเอียดในหน้าถัดไป อาชีพที่มีความสอดคล้องกับแนวความสนใจสูงสุด 40 ลำดับแรกที่มีค่าความ

สอดคล้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะถูกสรุปและแสดงผลในตารางด้านล่าง อาจมีอีกหลายอาชีพที่มีความสอดคล้องในเกณฑ์ที่สูง

แต่ไม่ได้ถูกแสดงในตารางดังกล่าว จึงไม่ได้หมายความว่าการพิจารณาและตัดสินใจเลือกของเราจะถูกจำกัดอยู่ในกรอบอาชีพ

เหล่านี้ เพียงเป็นการอำนวยความสะดวกโดยการนำข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นมาให้ได้พิจารณา อาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกับแนว

ความสนใจสามารถดูได้จากรายละเอียดหน้าถัดไป ค่าเปอร์เซ็นต์ความสอดคล้องสะท้อนถึงการมีความสนใจที่คล้ายคลึงกัน

กับผู้ที่ได้ทำและรู้สึกพึงพอใจในอาชีพนั้นๆ กรณีที่เปอร์เซ็นต์ความสอดคล้องของทุกๆ อาชีพมีค่าต่ำกว่า 50% ในตารางจะ

ปรากฏข้อความ "ไม่มีข้อมูล"

อาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจสูงสุด 40 อันดับแรก (ที่มีค่าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป)

1. นักสังคมสงเคราะห์

2. นักนันทนาการบำบัด

3. ครูสอนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา

4. นักกิจกรรมบำบัด / อาชีวบำบัด

5. ครูสอนภาษา

6. ครูสอนระดับมัธยมศึกษา

7. นักการฑูต

8. นักพัฒนาชุมชน

9. ไกด์นำเที่ยว/มัคคุเทศก์

10. นักปรัชญา

11. นักแปลภาษา/ล่าม

12. วาทยากร

13. นักแสดง

14. นักพากย์

15. ครูสอนศิลปะ/ดนตรี/การแสดง

16. นักการเมือง

17. ตำรวจ

18. แอร์โฮสเตส / สจ๊วต

19. นายแบบและนางแบบ

20. ผู้ประกาศข่าว

21. นักประชาสัมพันธ์

22. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

23. นักร้อง

24. นักดนตรี

25. นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์/หนังสือ/การ์ตูน

26. จิตรกร/ประติมากร/ศิลปิน

27. ดีเจ วีเจ

28. นักออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนากร

29. ช่างถ่ายภาพ

30. นักแก้ไขการได้ยินและการพูด

31. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

32. ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

33. นักกายภาพบำบัด

34. นักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

35. ครูพลศึกษา

36. พิธีกร

37. พ่อครัว/แม่ครัว (เชฟ)

38. ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์/ละคร/รายการทีวี

39. นักกฎหมาย/ผู้พิพากษา/ทนายความ/อัยการ

40. นักกรีฑาและนักกีฬา
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดอาชีพและคณะที่เกี่ยวข้อง

นักสังคมสงเคราะห์

- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- ศิลปศาสตร์ - พัฒนาสังคม
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - พัฒนาสังคม

นักนันทนาการบำบัด

- ครุศาสตร์ - พลศึกษา
- วิทยาศาสตร์การกีฬา
- ศิลปศาสตร์ - นันทนาการ

ครูสอนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา

- ครุศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตร์

นักกิจกรรมบำบัด / อาชีวบำบัด

- สหเวชศาสตร์

ครูสอนภาษา

- มนุษยศาสตร์ - ภาษาต่างๆ
- ศิลปศาสตร์ - ภาษาต่างๆ
- ศึกษาศาสตร์ - ภาษาต่างๆ

ครูสอนระดับมัธยมศึกษา

- ครุศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์

นักการฑูต

- รัฐศาสตร์ - การฑูต
- รัฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นักพัฒนาชุมชน

- สังคมศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- ศิลปศาสตร์

ไกด์นำเที่ยว/มัคคุเทศก์

- การท่องเที่ยวและการโรงแรม
- มนุษยศาสตร์ - ภาษาต่างๆ
- ศิลปศาสตร์ - ภาษาต่างๆ

นักปรัชญา

- ศิลปศาสตร์ - ปรัชญา
- มนุษยศาสตร์ - ปรัชญาและศาสนา
- วิทยาลัยสหวิทยาการ -ปรัชญา การเมือง ฯ

นักแปลภาษา/ล่าม

- อักษรศาสตร์
- มนุษยศาสตร์ - ภาษาต่างๆ
- ศึกษาศาสตร์ - ภาษาต่างๆ

วาทยากร

- ดุริยางคศิลป์
- ครุศาสตร์ - ดนตรีศึกษา
- ศิลปกรรมศาสตร์ - ดุริยางคศิลป์

นักแสดง

- ศิลปกรรมศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ - ศิลปะการแสดง

นักพากย์

- นิเทศศาสตร์
- เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครูสอนศิลปะ/ดนตรี/การแสดง

- ศิลปกรรมศาสตร์
- ครุศาสตร์ - ดนตรีศึกษา
- ศึกษาศาสตร์ - ศิลปศึกษา

นักการเมือง

- รัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์
- สังคมศาสตร์ - การเมืองการปกครอง

ตำรวจ

- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รัฐศาสตร์
- นิติศาสตร์

แอร์โฮสเตส / สจ๊วต

- บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการบิน
- นิเทศศาสตร์
- อักษรศาสตร์
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดอาชีพและคณะที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

นายแบบและนางแบบ

- นิเทศศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ประกาศข่าว

- นิเทศศาสตร์
- สื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักประชาสัมพันธ์

- นิเทศศาสตร์
- บริหารธุรกิจ - การประชาสัมพันธ์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- วิจิตรศิลป์ - การออกแบบ
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯ
- ศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์

นักร้อง

- ดุริยางคศิลป์
- ดุริยางคศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา

นักดนตรี

- ศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีและการแสดง
- ครุศาสตร์ - ดนตรีศึกษา
- มนุษยศาสตร์ - ดนตรี

นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์/หนังสือ/การ์ตูน

- ศิลปกรรมศาสตร์
- วิจิตรศิลป์

จิตรกร/ประติมากร/ศิลปิน

- ศิลปกรรมศาสตร์
- วิจิตรศิลป์

ดีเจ วีเจ

- นิเทศศาสตร์
- ศิลปศาสตร์ - การสื่อสาร

นักออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนากร

- สถาปัตยกรรมศาสตร์ - การออกแบบภายใน
- ศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบตกแต่งภายใน

ช่างถ่ายภาพ

- นิเทศศาสตร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิจิตรศิลป์ - ศิลปะการถ่ายภาพ

นักแก้ไขการได้ยินและการพูด

- แพทยศาสตร์ - ความผิดปกติของการสื่อ ฯ
- วิทยาศาสตร์ - ความผิดปกติของการสื่อ ฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- รัฐศาสตร์
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

- อัญมณี
- วิทยาศาสตร์ - สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

นักกายภาพบำบัด

- สหเวชศาสตร์
- เทคนิคการแพทย์
- กายภาพบำบัด

นักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

- การแพทย์แผนไทย
- การแพทย์แผนจีน
- แพทยศาสตร์ - การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ครูพลศึกษา

- ครุศาสตร์ - พลศึกษา
- วิทยาศาสตร์การกีฬา

พิธีกร

- นิเทศศาสตร์
- สื่อสารมวลชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดอาชีพและคณะที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

พ่อครัว/แม่ครัว (เชฟ)

- คหกรรมศาสตร์
- เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - อาหาร ฯ
- เกษตร - คหกรรมศาสตร์

ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร/์ละคร/รายการทีวี

- นิเทศศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจ - การสื่อสารมวลชน

นักกฎหมาย/ผู้พิพากษา/ทนายความ/อัยการ

- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม ฯ
- รัฐประศาสนศาสตร์

นักกรีฑาและนักกีฬา

- พลศึกษา
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- ศึกษาศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การกีฬา



© myCAREER 2017 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย “ตัวอย่างรายงาน” 15

ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Realistic – อาคาร งานซ่อม ชอบทำงานกลางแจ้ง

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. ตำรวจ RS 66

  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ RA 62

  3. นักกรีฑาและนักกีฬา RE 60

  4. ผู้ฝึกสอนกีฬา RIS 55

  5. นักวิชาการด้านการประมง RIS 55

  6. นักสัตว์ศาสตร์ / นักสัตวบาล RIS 55

  7. นักรังสีเทคนิค RIS 55

  8. นักวิชาการด้านการเกษตร REI 52

  9. ผู้คุมนักโทษ พัศดี REC 51

  10. วิศวกรโยธา / ไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหการ RI 47

  11. วิศวกรการเกษตร RI 47

  12. ผู้เชี่ยวชาญด้านการยางและพอลิเมอร์ RI 47

  13. นักพฤกษศาสตร์ RI 47

  14. นักวิชาการด้านป่าไม้ RI 47

  15. นักทำแผนที่และนักสำรวจ RC 46

  16. วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร/์อิเล็กทรอนิกส์ RIC 43

  17. นักเดินเรือ RCI 43

  18. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม RIC 43

  19. นักบิน RCI 43

10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Investigative – การวิจัย การวิเคราะห์ การสอบถาม

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. จิตแพทย์ ISA 41

  2. นักชีววิทยา/จุลชีววิทยา IRS 39

  3. นักโภชนาการ IES 39

  4. จักษุแพทย์ ISR 39

  5. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ISR 39

  6. วิสัญญีแพทย์ IRS 39

  7. นักจิตวิทยา IS 39

  8. สัตวแพทย์ IRA 37

  9. นักภูมิศาสตร์ IRA 37

  10. นักโบราณคดี IRA 37

  11. นักฟิสิกส์ IRA 37

  12. นักธรณีวิทยา IRA 37

  13. นักดาราศาสตร์ IAR 37

  14. ทันตแพทย์ IRA 37

  15. นักมานุษยวิทยา IA 36

  16. นักอุตุนิยมวิทยา IR 33

  17. วิศวกรเคมี IR 33

  18. วิศวกรการบินและอวกาศ IR 33

  19. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ IR 33

  20. นักเคมี IRC 27

  21. วิศวกรระบบคอมพิวเตอร/์วิศวกรซอฟต์แวร์ IRC 27

  22. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร IRC 27

  23. นักนิติวิทยาศาสตร์ IRC 27

  24. นักเทคนิคการแพทย์ IRC 27

  25. นักประวัติศาสตร์ I 20

  26. นักเศรษฐศาสตร์ IC 19

10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Artistic – การสร้างศิลปะ เพลง ละคร การเขียน

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. นักปรัชญา AS 70

  2. นักแปลภาษา/ล่าม AS 70

  3. นักพากย์ AES 68

  4. ครูสอนศิลปะ/ดนตร/ีการแสดง ASE 68

  5. นักแสดง AES 68

  6. วาทยากร AES 68

  7. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม AE 65

  8. นักออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนากร AE 65

  9. นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์/หนังสือ/การ์ตูน AR 65

  10. นักร้อง AE 65

  11. ดีเจ วีเจ AE 65

  12. จิตรกร/ประติมากร/ศิลปิน AR 65

  13. นักดนตรี AR 65

  14. ช่างถ่ายภาพ ARE 64

  15. นักออกแบบแฟชั่น AIS 60

  16. นักเขียน/นักประพันธ์ AIR 56

  17. สถาปนิกก่อสร้าง ARI 56

  18. ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์/โทรทัศน์/วิทยุ AEI 56

  19. ผู้ผลิตงานดนตรี/นักแต่งเพลง AIR 56

  20. นักภูมิสถาปัตย์ AIR 56

  21. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ARC 56

  22. นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว AI 51

10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Social – การช่วยเหลือ การสอน การดูแล

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. ครูสอนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา SA 74

  2. นักนันทนาการบำบัด SA 74

  3. นักสังคมสงเคราะห์ SA 74

  4. นักการฑูต SAE 72

  5. นักกิจกรรมบำบัด / อาชีวบำบัด SAR 72

  6. ครูสอนระดับมัธยมศึกษา SAE 72

  7. ครูสอนภาษา SAE 72

  8. ไกด์นำเที่ยว/มัคคุเทศก์ SE 71

  9. นักพัฒนาชุมชน SE 71

  10. นักแก้ไขการได้ยินและการพูด SIA 64

  11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล SAC 63

  12. นักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก SRI 62

  13. นักกายภาพบำบัด SIR 62

  14. พิธีกร SCE 62

  15. ครูพลศึกษา SRC 62

  16. อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย SI 58

  17. พยาบาล SI 58

  18. แพทย์ SI 58

10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Enterprising  – การขาย การจัดการ การจูงใจ

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. นักการเมือง ES 66

  2. นายแบบและนางแบบ EAS 65

  3. ผู้ประกาศข่าว EAS 65

  4. แอร์โฮสเตส / สจ๊วต EAS 65

  5. นักประชาสัมพันธ์ EAS 65

  6. พ่อครัว/แม่ครัว (เชฟ) ERA 61

  7. นักกฎหมาย/ผู้พิพากษา/ทนายความ/อัยการ ERA 61

  8. ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร/์ละคร/รายการทีวี EAR 61

  9. เกี่ยวกับการโรงแรม ECS 55

  10. นักการโฆษณาและการตลาด ECA 53

  11. นักสืบ EI 47

  12. ภัณฑารักษ์ EC 46
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ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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ความสนใจ (Interest Profile)

รายละเอียดเพิ่มเติม: รายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับแนวความสนใจ

Conventional – การบัญชี จัดระเบียบ การประมวลผลข้อมูล

รายชื่ออาชีพ ต่ำ ปานกลาง สูง
10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์
ความสอดคล้อง

  1. บรรณารักษ์ CSE 38

  2. เลขานุการ CSE 38

  3. ทหาร CRE 34

  4. นักวิชาการศุลกากร CR 31

  5. นักบัญช/ีสมุห์บัญชี CE 31

  6. ที่ปรึกษาด้านการเงิน / นายธนาคาร CE 31

  7. เภสัชกร CIS 30

  8. บรรณาธิการหนังสือ/คอลัมนิสต์ CIA 28

  9. นักพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมเมอร์/เว็บดีไซเนอร์ CIR 26

  10. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ CEI 26

  11. ผู้สอบบัญชี CEI 26

  12. นักคณิตศาสตร์/นักสถิติ CI 18

  13. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย CI 18

10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึง

ความสอดคล้องที่น้อย และ

อาจจะไม่สนุกกับอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 30-49 แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับกลาง อาจจะ

พึงพอใจไปกับบางส่วนของอาชีพนั้น

ค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป แสดงถึง

ความสอดคล้องในระดับสูง มีแนวโน้มที่

จะสนุกกับการทำอาชีพนั้นๆ
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พิจารณา ทบทวน

(Self Reflection)

จัดเรียงลำดับแนวอาชีพที่ตัวเราสนใจ 2-3 ล าดับแรก (แตกต่างจากผลที่ระบุในรายงานได้) !!

เหตุผลประกอบถึงความสนใจในแนวอาชีพดังกล่าว !!

งาน/อาชีพที่เราสนใจ และเห็นว่าสอดคล้องกับแนวอาชีพข้างต้น !!


