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อาชีพที่สนใจ
Occupational Interests

        จากบัตรคำแสดงรายการอาชีพต่างๆ 110 อาชีพ อาทิเช่น แพทย์ วิศวกร คุณครู พยาบาล...ผ่านการ

พิจารณาและจัดเรียงลำดับความสนใจของเราที่มีต่ออาชีพนั้นๆ ถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ สนใจอย่างมาก สนใจ

ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยสนใจ และ ไม่สนใจเลย รายละเอียดของอาชีพในแต่ละกลุ่มความสนใจ จะถูกแสดงในหน้าถัดไป

        นอกจากนั้นข้อมูลจากการจัดเรียงลำดับความสนใจในอาชีพต่างๆ จะได้รับการประมวลผลและนำเสนอ

ออกมาในรูปแบบแผนภาพของ “แนวความสนใจในอาชีพ (Occupational Interest Themes)” ตามแนวคิดทฤษฎี

การเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่

- Realistic    (งานฝีมือ สิ่งที่เป็นรูปธรรม)

- Investigative    (งานวิทยาศาสตร์ ค้นหา ใช้ความคิด)

- Artistic    (งานศิลปะ ความงาม สุนทรียภาพ)

- Social    (งานบริการสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น)

- Enterprising    (งานบริหารและจัดการ โน้มน้าวชักจูง)

- Conventional    (งานสำนักงาน ความมีระเบียบแบบแผน) 

        Occupational Interest Card Sort  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขยายมุมมองของอาชีพที่สนใจให้กว้างมากขึ้น

เพื่อสังเกตลักษณะทั่วไปของอาชีพเหล่านั้น และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพและวางแผน

อนาคตต่อไป
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สนใจอย่างมาก (DEFINITELY INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่สนใจอย่างมากจำนวน 6 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

วิศวกรซอฟต์แวร์
Computer Systems Engineer

วิศวกรโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
Civil/Electric/Mechanic/Industri

al Eng.

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Computer-Hardware Engineer

นักวิจัย
Science Researchers

นักจิตวิทยา
Psychologist

จิตแพทย์
Psychiatrist
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สนใจ (PROBABLY INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่มีความสนใจอยู่บ้างจำนวน 44 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

อาจารย์มหาวิทยาลัย
College Teacher/Instructor

วิสัญญีแพทย์
Anesthesiologist

วิศวกรเคมี
Chemical Engineer

วิศวกรการบิน
Aerospace Engineers

วิศวกรเกษตร
Agricultural Engineer

เภสัชกร
Pharmacist

เชฟ
Cook/Chef

นักอาชีวอนามัย/ความปลอดภัย
Health & Safety Specialists

นักสิ่งแวดล้อม
Environmental Specialists

นักโลจิสติกส์
Logistics Experts

ผู้เชี่ยวชาญด้านยาง/โพลิเมอร์
Rubber/Polymer Experts

นักอุตุนิยมวิทยา
Meteorologist

นักออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia/Animator Artists

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Product/Industrial Designers

นักสืบ
Detecive

นักสังคมสงเคราะห์
Almoner/Social Service Officer

นักเศรษฐศาสตร์
Economist

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Scientists

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Custom Technical Officer

นักวิชาการป่าไม้
Forestry Officer

นักวิชาการการเกษตร
Agriculturists
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สนใจ (PROBABLY INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่มีความสนใจอยู่บ้างจำนวน 44 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

นักมานุษยวิทยา
Anthropologist

โภชนากร
Dietitian

นักฟิสิกส์
Physicist

โปรแกรมเมอร์
Programmer/Web Designer

นักพฤกษศาสตร์
Botanist

นักแปลภาษา/ล่าม
Translator/Interpreter

นักปรัชญา
Philosopher

นักนิติวิทยาศาสตร์
Forensic Scientists

นักธรณีวิทยา
Geologist

นักเทคนิคการแพทย์
Medical Technologist

นักทำแผนที่
The Mapping and Surveyors

นักดาราศาสตร์
Astronomer

นักชีววิทยา
Biologist/Microbiologist

นักสถิติ
Mathematicians/Statisticians

แพทย์แผนโบราณ
Traditional and Alternative

Medicine

นักการฑูต
Diplomats

นักกฏหมาย
Lawyers/Judges/

Lawyers/Prosecutors

นายธนาคาร
Financial Advisor

ทันตแพทย์
Dentist

ช่างถ่ายภาพ
Photographer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Human Resources Official
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สนใจ (PROBABLY INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่มีความสนใจอยู่บ้างจำนวน 44 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

ครูสอนภาษา
Foreign Language Teacher

มัคคุเทศก์
Tour Guide
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ไม่แน่ใจ (INDIFFERENT)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่ไม่แน่ใจว่าสนใจหรือไม่ 23 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

สถาปนิก
Architects (Construction)

ภัณฑารักษ์
Curators/Museologist

นักข่าว
Newspaper/TV/Radio Reporters

นักอัญมณีศาสตร์
Gemologist

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
Printing/Packaging Experts

บรรณารักษ์
Librarian

บรรณาธิการ
Editor/Columnist

มัณฑนากร
Interior Designers and

Decorators

นักวิชาการประมง
Fishery Scientist

นักเขียนการ์ตูน
Illustrator of Movie/Book/Comic

ภูมิสถาปนิก
Landscape Architect

นักภูมิศาสตร์
Geographer

นักพัฒนาชุมชน
Community Developer

นักประวัติศาสตร์
Historian

นักโบราณคดี
Archeologist

นักบัญชี
Accountants

นักเคมี
Chemist

นักกิจกรรมบำบัด
Occupational Therapist

นักการตลาด
Advertising and Marketing

Expert

นักกายภาพบำบัด
Physiotherapist

จักษุแพทย์
Ophthalmologist
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ไม่แน่ใจ (INDIFFERENT)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่ไม่แน่ใจว่าสนใจหรือไม่ 23 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

ครูมัธยม
Secondary School Teacher

ครูประถม
Kindergarten/ Elementary

School Teacher
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ไม่ค่อยสนใจ (PROBABLY NOT INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่ไม่ค่อยสนใจจำนวน 20 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

เลขานุการ
Secretary

แพทย์
Doctor of Medicine/Physician

พิธีกร
Master of Ceremonies

ผู้สอบบัญชี
Auditor

โค้ชกีฬา
Sports Coaches

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา
Optometrists

นักออกแบบแฟชั่น
Fashion Designers

นักสัตวบาล
Animal Scientist/Animal

Husbandman

นักรังสีเทคนิค
Radiological Technologist

นักพากย์
Ventriloquist

ประชาสัมพันธ์
Public Relations Personnel

นักบิน
Pilot/Astronaut

นักนันทนาการบำบัด
Recreational Therapist

นักเดินเรือ
Navigator

นักเขียน
Writer/Author

นักแก้ไขการได้ยิน/การพูด
Speech - Language Therapist

ดีเจ วีเจ
DJ / VJ

จิตรกร
Painter/Sculptor/Artist

ครูพละ
Physical Education Teacher

งานเกี่ยวกับการโรงแรม
Hospitality Related
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ไม่สนใจเลย (DEFINITELY NOT INTERESTED)

จากการจัดเรียงลำดับ มีรายการอาชีพที่ไม่สนใจเลยจำนวน 17 อาชีพ ดังรายละเอียดด้านล่าง

แอร์โฮสเตส / สจ๊วต
Flight Attendant (Hostess /

Steward)

สัตวแพทย์
Veterinarian

วาทยากร
Music Director/Conductor

พยาบาล
Registered Nurse

นักแต่งเพลง
Music Producer

ผู้ประกาศข่าว
Radio/Television Announcers

ผู้คุมนักโทษ
Warden/Prison Officer

ผู้กำกับภาพยนตร์
Director/Producer of Film/TV

นางแบบ/นายแบบ
Model - Fashion

ทหาร
Military Officer

ตำรวจ
Police officer

นักแสดง
Actor/Actress

นักร้อง
Singer

นักดนตรี
Musician/Songwriter

นักการเมือง
Politician

นักกีฬา
Athletes and Sportsmen

ครูศิลปะ
Teacher of Art/Music/Drama
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แนวความสนใจในอาชีพ (OCCUPATIONAL INTEREST THEMES)

  แนวความสนใจในอาชีพ แบ่งตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ 

          Realistic (R): เป็นรูปแบบของผู้ที่ชอบเกี่ยวของกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม สนใจงานภาคสนาม การได้ลงมือปฏิบัติ

 เครื่องยนต์กลไก งานก่อสร้างซ่อมแซม กิจกรรมกลางแจ้ง และได้ใช้ทักษะความชำนาญทางกายภาพ

          Investigative (I): เป็นรูปแบบของผู้ที่ชอบค้นหา ชอบใช้ความคิดแก้ปัญหา สนใจการค้นคว้าทดลอง ได้คิด

 วิเคราะห์  แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ทำงานวิจัย งานทางวิชาการ ชอบการค้นคว้าเรียนรู้

          Artistic (A): เป็นรูปแบบของผู้ที่ชอบความสุนทรีและความงาม สนใจงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การแสดงต่างๆ

 งานดนตรี งานประพันธ์ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงออกในความเป็นตัวเรา 

          Social (S): เป็นรูปแบบของผู้ที่ชอบสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สนใจเรื่องเกี่ยวกับคน การทำงาน

 ร่วมกันเป็นทีม การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา การสอนแนะนำเพื่อให้ผู้อื่นได้เกิดการพัฒนา และงานด้านการบริการ

          Enterprise (E): เป็นรูปแบบของผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไว ทะเยอทะยาน สนใจเรื่องการค้าขาย การตลาด

 การบริหารจัดการ การโน้มน้าวชักจูง เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ไม่กลัวการแข่งขัน พร้อมที่จะรับความเสี่ยง

          Conventional (C): เป็นรูปแบบของผู้ที่อนุรักษ์นิยม ชอบทําตามระเบียบแบบแผน สนใจเรื่องการวางระบบ

 กำหนดขั้นตอนของการทำงาน ลงรายละเอียด เก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและควบคุม ต้องการความถูกต้องแน่นอน

          จากการจัดเรียงความสนใจของตัวเราในอาชีพต่างๆ ถูกประมวลผลและนำเสนอดังแผนภาพด้านล่าง

 สะท้อนให้เห็นถึงระดับของความสนใจในแต่ละรูปแบบ

แผนภาพแสดงแนวความสนใจในอาชีพ

Realistic :  

Investigative :  

Artistic :  

Social :  

Enterprising :  

Conventional :  

 60%

 76%

 50%

 60%

 45%

 65%

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

แนวความสนใจ สูงสุด 3 ลำดับแรก

- Investigative
- Conventional
- Social
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WORKSHEET: ความสนใจในอาชีพ

            จากข้อมูลความสนใจในอาชีพต่างๆ ถูกประมวลสรุปได้ออกมาเป็นแนวความสนใจสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ

- Investigative

- Conventional

- Social

- ลักษณะของแนวอาชีพ 3 ลำดับแรก ตรงกับความสนใจของตนเรามากน้อยแค่ไหน? อย่างไร?

- งานหรืออาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน(ในกรณีที่ทำงานแล้ว) มีความสอดคล้องกับลักษณะของแนวอาชีพ 3

ลำดับแรกหรือไม่ อย่างไร?

- เขียนชื่องานหรืออาชีพที่เราสนใจ (2-3 อาชีพ)

- พิจารณาดูว่าอาชีพนั้น มีความสอดคล้องกับลักษณะของแนวอาชีพ 3 ลำดับแรกหรือไม่ อย่างไร?
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WORKSHEET: ค้นหาอาชีพ



 powered by myCAREER สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย "ตัวอยางรายงาน" 14

WORKSHEET: ค้นหาอาชีพ
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WORKSHEET: ค้นหาอาชีพ
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