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ความรูเกี่ยวกับ กฟผ. 
 
 
 
 
 
     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดรวมกับรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหา
ไฟฟ า  ซึ่ ง ได แก การ ลิกไนท  (  กลน . )  การไฟฟ า ยันฮี  (กฟย . )  และการไฟฟ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.) รวมเปนงานเดียวกันคือ “ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ” มีชื่อยอวา “ กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการคนแรก โดยมีอํานาจหนาที่
ในการผลิตและสงไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัด
จําหนายใหแกประชาชนตอไป 
 
การพัฒนาดานการผลิตไฟฟายุค กฟผ. 
      ในปที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งข้ึน ความตองการไฟฟาของ
ประเทศเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 29 ตอป กฟผ. จึงไดเรงพัฒนาแหลงผลิตไฟฟา คือ 

o ป พ.ศ. 2512 กฟผ. ไดกอสรางหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนขนาดใหญ
ถึง 200 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ และตอมาไดสรางหนวย
ผลิตข้ึนอีกเปน 5 เครื่อง 

o ป พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง กฟผ. ไดติดตั้งเคร่ืองผลิตไฟฟากังหันแกส
ขนาด 15 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 เครื่องและท่ี
โรงไฟฟาพระนครใตจํานวน 2 เครื่อง 

o มีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ สายอางทอง–สระบุรี–ปากชอง–นครราชสีมา อีกท้ังยังเชื่อมโยงสายสงระหวางจังหวัด
หนองคายกับเวียงจันทร เมืองหลวงของลาว และดําเนินการสงไฟฟาใหลาวใน พ.ศ. 2514 
เพื่อใชในการกอสรางเขื่อนน้ํางึม ซึ่งเข่ือนน้ํางึมเสร็จแลวจึงผลิตกระแสไฟฟาคืนไทยและ
จําหนายกระแสไฟฟาให ไทยมาจนถึงปจจุบัน 

o ใน ป พ.ศ. 2514 ไดสรางเขื่อนสิรินธร ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวเสร็จและในป 
พ.ศ.2515 ไดสรางเขื่อนจุฬาภรณ ที่จังหวัดชัยภูมิแลวเสร็จ 
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o สวนทางภาคใต พ.ศ. 2514 ไดสรางโรงไฟฟากังหันแกสขนาดใหญ จังหวัด
สงขลา ในป พ.ศ. 2516 สรางโรงไฟฟาพลังงานความรอนจังหวัดสุราษฎรธานี และป พ.ศ. 
2516 เชนกันไดมีการยายเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซลไปตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมทั้ง
ขยายระบบสงไฟฟาดวย 

o  ป พ.ศ. 2517 ในการสรางเขื่อนสิริกิติ์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ แลวเสร็จ และ
ดําเนินการติดตั้งหนวยผลิตไฟฟาพลังน้ําที่เข่ือนแกงกระจาน ของชลประทานที่จังหวัด
เพชรบุรี รวมทั้งยายเครื่องกังหันแกสและเครื่องดีเซลจากภาคกลางไปภาคเหนือและใต เพื่อ
เสริมกําลังผลิต 

 
พัฒนาแหลงผลิตเสริม 
     การพัฒนาแหลงผลิตของประเทศไทยเปนไปตามลําดับ เชน ขยายหนวยผลิตไฟฟาที่
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนบางลาง จังหวัดยะลา และเมื่อมีการพัฒนากาซ
ธรรมชาติที่อาวไทย ก็ไดนํากาซธรรมชาติมาผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และดัดแปลงเคร่ืองผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาพระนครใตใหใชกาซธรรมชาติผลิต 
ไฟฟาไดดวย การขยายแหลงผลิตไฟฟาดําเนินไปตามความตองการไฟฟาที่เพิ่มข้ึน เชน 
เข่ือนทาทุงนา จังหวัดกาญจนบุรี เข่ือนหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ เข่ือนเขาแหลม จังหวัด
กาญจนบุรี และเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกส จํานวน 4 เครื่อง ที่โรงไฟฟาพระนครใตจังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อคนพบแหลงน้ํามันและกาซ ธรรมชาติ ที่อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร กฟผ. ไดยายหนวยผลิตกังหันแกสไปติดตั้งใกลๆ แหลงเชื้อเพลิง และเมื่อพบ
กาซธรรมชาติที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ก็ไดกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนรวมน้ํา
พอง 
     นอกจากนั้น ยังไดดําเนินการพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาเพิ่มเติม เชน โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือน
แมงัดสมบูรณชล จังหวัดเชียงใหม เข่ือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี ติดตั้งเครื่องกําเนิด
ไฟฟาแบบสูบน้ํากลับที่เข่ือนศรีนครินทร จังหวัดกาญจนบุรี โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคิรีธาร 
จังหวัดจันทบุรี และเพิ่มหนวยผลิตที่โรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาแมเมาะ โรงไฟฟาขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงไฟฟาระยอง 
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วิสัยทัศน  
 

“เปนองคการช้ันนําในกิจการไฟฟาในระดับสากล” โดยมีเปาหมายของการเปน
องคการชั้นนํารวม 5 ดาน ประกอบดวย 

• Good Corporate Governance 
เปนองคการที่มีธรรมาภบิาล  

• High Performance Organization 
เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง  

• Operational Excellence 
เปนองคการที่มีประสิทธภิาพการดําเนินงานเปนเลิศ  

• National Pride 
เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภมูิใจของชาต ิ 

• Financial Viability 
เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน  

 
 

พันธกิจ  
• ผลิต จัดหาใหไดมา จัดสง จําหนาย พลังงานไฟฟา และประกอบธุรกจิเกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต 
ทิศทางยุทธศาสตร 
• เสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก 
•  สรางการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
• เปนองคการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี หวงใยสังคม ชมุชนและสิ่งแวดลอม 
• เปนองคการสมรรถนะสูงที่พรอมรับการเปล่ียนแปลง  
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พระราชบัญญัตกิารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2511”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ. 2500 
(2) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 
(3) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 
(4) พระราชบัญญัติการลิกไนท พ.ศ. 2503 
(5) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505 
(6) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
(7) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบไฟฟา” หมายความวา สายสงไฟฟา สายจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟา

ยอย หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณแกการสงหรือการจําหนายไฟฟา 
“เขตเดินสายไฟฟา” หมายความวา บริเวณที่ที่จะเดินสายสงไฟฟา โดยมี

ความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกินส่ีสิบเมตร 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
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“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

รวมทั้งผูวาการ 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้  

หมวด 1 
การจัดต้ัง ทุนและเงินสํารอง 

มาตรา 6  ใหจัดตั้งการไฟฟาข้ึน เรียกวา “การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย” เรียกโดยยอวา “กฟผ.” และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟาใหแก 
(ก) การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่นตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
(ข) ผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
(ค) ประเทศใกลเคียง 

(2) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจาก
ธรรมชาติ เชน น้ํา ลม ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ หรือเชื้อเพลิงเปนตนวา น้ํามัน 
ถานหิน หรือกาซ รวมท้ังพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริม
กิจการของ กฟผ. 

(2 ทวิ) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
ตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว 

(3) ผลิตและขายลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัยลิกไนทหรือ
รวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว  

มาตรา 7  ใหโอนทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ความรับผิด ตลอดจนธุรกิจของการ
ไฟฟายันฮี การลิกไนท และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือใหแก กฟผ. ทรัพยสินดังกลาว
เมื่อไดหักหนี้สินออกแลวใหถือเปนทุนของ กฟผ.  

มาตรา 8  ให กฟผ. ตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครหรือจังหวัดใกลเคียง
และจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได 
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อุปมาอุปไมย 

 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทีไ่ดมา และคู

ถัดไปซึง่พอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธกับส่ิงของที่ใชคูกนั 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ตัวเลข  

เปนตน 

 
แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกส่ิงหน่ึง  หรอืเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 
  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 
  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 
  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 
  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 
    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 
  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 
  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 
  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 
  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอาํเภอ 
    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
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ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกยีง  ?  :  ? 
  ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย    ข. เข็ม : ดาย 
  ค. แกรไฟ : ดินสอ    ง. ดินสอ : ยางลบ 

  ตอบ  ค. แกรไฟ : ดินสอ  
  แนวคิด ดายเปนสวนที่อยูภายในตะเกียง 
    แกรไฟ เปนสวนที่อยูภายในดินสอ 
ตัวอยางที่ 4 เพนนี : ปอนด    ?  :  ? 
  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   ข. รูป : เหรียญ 
  ค. เยน : บาท     ง. เซนต : ปอนด 
  ตอบ  ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร   
  แนวคิด  10 เพนนี เทากับ 1 ปอนด 
    10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร 
ตัวอยางที่ 5 ป : ศตวรรษ    ?  :  ? 
  ก. อาจารย : มหาวิทยาลัย   ข. ตัน : กิโลกรัม 
  ค. มิลลิเมตร : เมตร    ง. ปอนด : กิโลกรัม 

  ตอบ  ค. มิลลิเมตร : เมตร  
  แนวคิด  100 ป เทากับ 1 ศตวรรษ 
    100 มิลลิเมตร เทากับ 1 เมตร 
ตัวอยางที่ 6 ครีม : ผงกาแฟ    ?  :  ? 
  ก. โตะ : นักเรียน    ข. กระเพา : หมูสับ 
  ค. ขนมจีน : แปง    ง. นักเรียน : ครู 
  ตอบ  ข. กระเพา : หมูสับ  
  แนวคิด  ครีมกับผงกาแฟ เปนสวนผสมของเคร่ืองดื่มกาแฟ 
    กระเพา กับ หมู สับ เปนสวนผสมของอาหารกระเพาหมูสับ 
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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 

 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันนี้แดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีแดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 

กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 
 

1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 
1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ 
เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง 

1. ใหยุบตวัเลขใหเหลือเพียง  2  หรือ  3  หลัก 

2. ถาโจทยถามมากกวาหรือนอยกวาใหนําเลขมาลบกันกอนแลวคอยคํานวณตวัเลข 

3. ถาโจทยใหหาชวงระหวางป  และมีคําวาโดยเฉลี่ย  ใหหารดวยจํานวนป 

4. สูตรการคํานวณ  ใหดูในเรื่องรอยละเปอรเซ็นต 

คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  1 
– 4  มาใหใหศึกษาขอมูลทีกํ่าหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ตารางที่  1  พ้ืนที่เพาะปลูกชนิดตางๆ แยกตามภาคป  2552 
                         หนวย  :  ไร 

ภาค ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวจาว 

เหนือ 28,862 38,438 32,882 99,990 
กลาง 34,280 42,495 28,889 126,440 
ใต 28,975 32,735 36,250 94,123 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 27,364 31,295 33,330 94,789 
 

1. ภาคใตมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกยาสบูคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลกูขาวจาว 

1.  27 %     2.  35 %    
3.  42 %     4.  63 % 

2. ภาคใดมีพ้ืนที่การเพาะปลูกของพืชทุกชนิดรวมกันนอยที่สุด 

1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคกลาง   
3.  ภาคใต     4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีก่ารเพาะปลูกถั่วเขียวอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  97         2.  รอยละ  117   
3.  รอยละ  217     4.  รอยละ  317 

4. พ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคเหนือนอยกวาพ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคกลางอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  13     2.  รอยละ  17   
3.  รอยละ  24                4.  รอยละ  32 

5. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวของภาคเหนือรวมภาคใตคิดเปนรอยละเทาใดของภาคกลาง 

1.  รอยละ  65           2.  รอยละ  82   
3.  รอยละ  154     4.  รอยละ  215 
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การเขียนภาษาใหถูกตอง 
ขอบกพรองของประโยค  มีดังน้ี 

1. ใชคําผิดความหมาย     2.   ใชคําผิดหนาที่  

3.   ใชสํานวนตางประเทศ     4.   ใชภาษาฟุมเฟอย 
5.   ใชภาษากํากวม      6.   เรียงลําดับคําไมถูกตอง 
7.   ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป   8.   ใชคําเชื่อมผิด 
1.    ใชคําผิดความหมาย  
ประโยคบกพรอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดรอนคนงานท่ีไมจําเปนออก 
ประโยคถูกตอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดคนงานที่ไมจําเปนออก 
เหตุผล  : ตัดรอน   =   ตัดไมตร ี
ประโยคบกพรอง : บานหลังน้ีพังโยเยเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
ประโยคถูกตอง : บานหลังน้ีพังเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
เหตุผล  : โยเย   =   โยกคลอน   ใชกับคําวา  “  พัง  ”   ไมได 
 
2. ใชคําผิดหนาที่   

 ประโยคบกพรอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีมุมานะ 
 ประโยคถูกตอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีความมุมานะ 
 เหตุผล  : “ มุมานะ ”  เปนคํากิริยา  คําที่ใชถูกตองคือคํานาม  “ ความมุมานะ ”   
     เปนคํานาม 
 ประโยคบกพรอง : อีรักถูกโดดเด่ียวจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 ประโยคถูกตอง : อีรักถูกทอดทิ้งจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 เหตุผล  : “โดดเด่ียว” เปนคําวิเศษณ คําที่ใชถูกตองคือคํากิริยา “ ทอดทิ้ง ” เปน 
     คํากิริยา 
 ใชสํานวนตางประเทศ 

ประโยคบกพรอง : มันเปนเวลาบายเม่ือขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม 
ประโยคถูกตอง : ขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมเวลาบาย  ( ก็เปนเวลาบาย ) 
เหตุผล  : “ มันเปน... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : เธอเดินเขามาในหองพรอมดวยรอยยิ้ม 
ประโยคถูกตอง : เธอเดินยิ้มมาในหอง 
เหตุผล  : “ พรอมดวยรอยยิ้ม... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : สมรักษซอนรางอยูในเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
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ประโยคถูกตอง : สมรักษสวมเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
เหตุผล  : “ ซอนราง... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
 
3. ใชภาษาฟุมเฟอย 

ประโยคบกพรอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแกมาแตด้ังเดิม 
ประโยคถูกตอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแก 
เหตุผล  : “ เกาแก ”  กับ  “ ด้ังเดิม ”  มีความหมายเหมือนกัน  ควรเลือกคําใดคํา
หน่ึง 
ประโยคบกพรอง : ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสุทธิ ์
ประโยคถูกตอง : ผูตั้งบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสทุธิ ์
เหตุผล  : “เคหสถาน”  กับ “บานเรือน” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใด
คําหน่ึง 

4. ใชภาษากํากวม 

ประโยคบกพรอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยงฉันดี 
ประโยคถูกตอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยง+ฉันดี  หรือมีแตคนชมวาแม+เลีย้งฉันดี   
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ แมเลี้ยง ”  ตีความหมายได  2  นัย 
ประโยคบกพรอง : ใหพนักงานเชือ่ฟงนายจางทุกคน 
ประโยคถูกตอง : ใหพนักงานทุกคนเชื่อฟงนายจาง 
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ ทุกคน ”  ตีความหมายได  2  นัยคือ  พนักงานทุก
คน    
     นายจางทุกคน 

5. เรียงลําดับคําไมถูกตอง 

ประโยคบกพรอง : ฝนตกหนักจนทางขางหนามองไมเห็น 
ประโยคถูกตอง : ฝนตกหนักจนมองไมเห็นทางขางหนา 
ประโยคบกพรอง : เขาไมทราบสิง่ถูกตองวาเปนอยางไร 
ประโยคถูกตอง : เขาไมทราบวาส่ิงถูกตองเปนอยางไร 
ประโยคบกพรอง : เวียตกงบุกหมูบานโจมตใีกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคถูกตอง : เวียตกงบุกโจมตีหมูบานใกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคบกพรอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือสอบเขารับราชการใหไดในขณะนี ้
ประโยคถูกตอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันในขณะนีค้ือสอบเขารับราชการใหได 
ประโยคบกพรอง : อยางจริงใจผมนับถือคุณตัง้แตพบกันครัง้แรก 
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ประโยคถูกตอง : ผมนับถือคุณอยางจริงใจตั้งแตพบกันครัง้แรก 

6. ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป 

ประโยคบกพรอง    
-    เด็ก ๆ  กับงานศิลปะไมวาจะเปนการวาดภาพ  การปน  การประดิษฐสิ่งของตาง ๆ  

ลวน เปนผลงานที่มาจากจินตนาการของเด็กที่ถายทอดลงในงานลักษณะตาง ๆ 
-    บานริมคลองที่เคยมีพระมาบิณฑบาตตอนเชา ๆ  มีเรือพายมาขายกวยเตี๋ยว  ตอนบาย  

ขายกาแฟ  ขนมครก  สวนที่แพริมนํ้าก็จะขายผลไม  เด็กเล็ก ๆ  วิ่งเลน  กระโดดน้ํา  
สงเสียงเจ๊ียวจาว 

-    การส่ือสารสมัยใหมเปนตนวา  วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  หนังสือพิมพ  โทรเลขและโทรทัศน 
- นักวิทยาศาสตรนําสวนตาง ๆ  ของพืชซ่ึงใชทําสมุนไพรได 
 

7. ใชคําเชื่อมผิด 

ประโยคบกพรอง : คําวายาเสพตดิไมใชมีเฉพาะฝน  เฮโรอีน  รวมทั้งกัญชาเทาน้ัน  แตยังรวม 
ไปถึงยากระตุนประสาทและยาหลอนประสาท 

ประโยคถูกตอง : คําวายาเสพตดิไมใชมีเฉพาะฝน  เฮโรอีน  หรือกัญชาเทาน้ัน  แตยังรวม 
ไปถึงยากระตุนประสาทและยาหลอนประสาท 

ประโยคบกพรอง : เม่ือดิฉันเปนวัยรุน  ดิฉันใฝฝนอยากเปนนางสาวไทย  ทั้ง ๆ  ที่มีปาสง 
เขาประกวด 

ประโยคถูกตอง : เม่ือดิฉันเปนวัยรุน  ดิฉันใฝฝนอยากจะเปนนางสาวไทย  เพราะทีมี่ปา 
สงเขาประกวด 

ประโยคบกพรอง : เขาเขาเรยีนภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอซึ่งเขาใชภาษาอังกฤษไดดีอยูแลว 
ประโยคถูกตอง : เขาเขาเรยีนภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอทั้ง ๆ  เขาใชภาษาอังกฤษไดดีอยูแลว 

 
การเรียงประโยค 
1.      หาขอขึ้นตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 

  1.1  คํานาม  รวมทั้งคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ”  
  1.2  ชวงเวลา  รวมทั้งคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
  1.3  คําเชื่อมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 
  1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นตนดวย  ตาม  ตามที่  ดวย 
 

2.     คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ที่  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม                     
        คําเหลาน้ี  ข้ึนตนประโยคไมได    ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+ 
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          หนวยงาน   
        และคําเหลาน้ีอยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลาน้ันทิ้ง 
3.     คําปดประโยค อีกดวย  ก็ตาม  น้ันเอง  ตอไป  เทาน้ัน  ถาคําเหลาน้ีลงทายของขอแลวสวนมาก 
        ขอน้ันจะเปนขอสุดทาย  ชวงเวลา  ประโยคคําถาม 
3.     โครงสรางประโยคที่ใชบอย  ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง)  
        ไม………แต    แม…แต    ดังน้ัน+นาม+จึง   ถา……แลว(ยัง) 
5.      คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย 
6.      หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา  และ หรือ  ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน 
7.      หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา  กับ  ตอ  ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน  เชน  ประสานกับ  ชี้แจงกับ  ผลตอ 
8.      ในการเรียงหากเหลอื 2 ขอ  ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน  หรือเกิดทีหลัง 
 
สรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 
ข้ันที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. การ 

2. นามเฉพาะ (ถามี  2  คํา  ใหเอานามใหญขึ้นตน) 

3. เคร่ืองหมายคําพูด “...................” 

4. เพ่ือ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได) 

5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด 

ข้ันที่ 2 หาประโยคสดุทายหรือประโยคที่ 4   ใหหาคําตอไปน้ี 
1. ..........เปนตน 

2. ..........ทั้งหมด,  ..........ทั้งสิ้น 

3. ..........ดวย,  ..........อีกดวย 

4. ..........มากที่สุด,   ..........มากย่ิงขึ้น 

5. ชวงเวลาถาขึน้ตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย 

ข้ันที่ 3 การหาประโยคที่  2  หรือ  ประโยคที่  3 
1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม  ประโยคตอไปตองเปน  คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ 

คํากริยา 

2. แบบทัว่ ๆ ไป    แบบเฉพาะเจาะจง 
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แบบทดสอบเรื่อง  การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค 
ใหถูกตองตามหลักภาษา 

คําสั่ง  จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ด 
1. ขอความตอไปน้ีควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ 

(1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอ่ืนๆ นํามาแกงเลียง 

(2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทจ้ิิมนํ้าพริกกิน 

(3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเน้ือทั้งเมล็ดอรอยมาก 

(4) ผลแกน้ันใชรับประทาน  เน้ือหวานเย็น  ชุมคอชื่นใจดี 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 

2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว 
(3)  หากไมมีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)     
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)     
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
 

3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม 

(1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสยีงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต 

(2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป 

(3) เพราะเม่ือเสียงผานขึ้นไปถงึยอดกําแพง  มักจะกระทบขอบและกระจายตัวออกเปนเสียงดัง
ขามกําแพงไปได 

(4) แตแมจะสรางกําแพงสูงอยางน้ัน  กําแพงก็จะปองกันเสียงไดเพียง 10 เดซิเบล 

 

1.  (1) – (2) – (3) – (4)     



ห น า  | 18 

 

บทความ 
บทความสั้น 

รูปแบบที่ 1    ประโยคสอดคลอง  ตีความประโยค  ไมสอดคลอง  ตคีวามไมถูกตอง  มีประมาณ 5 ขอ  
รูปแบบน้ีไมจําเปนตองหาประธาน  โดยสามารถตีความจากขอตาง ๆ ตามขางบนได 
รูปแบบที่ 2    สรุปใจความสาํคัญ  หาประธาน ตัดตวัเลอืกที่ไมมีประธาน เหลือไวเฉพาะที่มีประธาน \  
เทาน้ัน  อานและขีดเสนใตคําที่สําคัญขางตน  ประธาน + คําที่สําคญั คือคําตอบ 
รูปแบบที่ 3    เรื่องยอย ๆ  
  1.   ขอความขางตนกลาวถึงเรื่องใด  ทาํเชนเดียวกบัรูปแบบที่ 2 (ออกคร้ังละ 1 ขอ) 
  2.   ขอความขางตนผูเขยีนมีจุดประสงคอยางไร  หรือจุดประสงคของบทความ  ทําโดยใช 
กลุมคํา ภาษาแสดงทรรศนะ สวนมากภาษาแสดงทรรศนะจะแสดงไวทายบทความ 
  3.   ขอความขางตนกลาวไวก่ีประเด็น  (ขอสอบจะตอบ 2 ประเด็นทุกคร้ัง) 
  4.   ขอสอบใหแยกความแตกตางของคําในพจนานุกรม เชน เรื่องเม็ด  กับเมล็ด 
  5.   ความแตกตางของคําศพัท  

6.   ขอสอบใหบริบทมาและศัพทที่ขีดเสนใต  แลวถามความหมายของศัพทโดยการแปลจาก
บริบทขางเคียง 
 7.   ขอสอบใหความหมายของศัพทแตใหหาคําจํากัดความ 
 8.   การหาประโยคที่มีความหมายหรือโครงสรางประโยคที่เหมือนกัน  

 

แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการ

ติดตอกันแบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากข้ึน  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  

ในปญหาเฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 

ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  

เชนคําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกนัแตหากใชผดิที่ก็ผิดความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 
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แบบทดสอบการอานบทความ 
 

1. “ ปะการังเปนแหลงพักพิงของปลา  แตปจจุบันถูกพอคาปลาตูทําลายโดยวิธีฉีดพนยาสลบไป

ตามคอปะการังเพ่ือจับปลาสีสวยๆ ไปขาย  มีผลทําใหปะการังตายไปดวย  เม่ือปะการังตาย  

ปลาเล็กปลานอยซึ่งเปนอาหารของปลาใหญก็ถูกทําลาย  ปะการังเปรียบเสมือนหมอขาวของ

ชาวประมง  การทําลายปะการังจึงเทากับเปนการทุบหมอขาวของชาวประมงจํานวนมาก ”  ขอ

ใดคือจุดประสงคสําคัญของผูเขียนขอความน้ี 

ก.  ใหความรูเก่ียวกับวงจรสิ่งมีชีวิตในทะเล ข.  ใหคนไทยตระหนักถึงคณุคาของปะการัง 
ค.  สรางจิตสํานึกเร่ืองการอนุรักษพันธุปลาทะเล ง.  รณรงคตอตานการจําหนายและเลี้ยงปลาตู 

2. จากขอความในขอ 1.  ขอใดคือผลของการ “ ทุบหมอขาว ” 

ก.  แหลงทํามาหากินมีจํานวนนอยลง  ข.  ปลาสีสวยๆ มีจํานวนนอยลง 
ค.  ปะการังมีจํานวนนอยลง   ง.  ปลาเล็กปลานอยมีจํานวนนอยลง 
 
จงอานขอความตอไปน้ีแลวตอบคําถามขอ 3 – 5 
 “ ทานตองรูวาคนในโลกนี้สวนมากเขามีกิเลสคือ  ความโลภ  โกรธ  และหลง  ดังน้ัน
บางทีเขาก็คิดถูกและทําถูก  บางทีเขาก็คดิผิดและทําผิด  บางทีก็โง  บางทีก็ฉลาด  
เพราะฉะนั้นทานจะตองใหอภัยเขา  คอยๆ พูดกับเขาไมดาวารุนแรงกับเขา  ทานตองใชปญญา
ของทานเขาไปสอนเขาไปชกัจูงเขาใหเดินในทางที่ถูก  น่ีคือหนาที่ของผูมีปญญาที่จะเขาไปยุง
เก่ียวกบัคนโงที่มีอยูในโลกนี้เปนจํานวนมากมายมหาศาล  ผลทีไ่ดรับก็คือทานจะเปนคนที่มี
จิตใจเยือกเย็นและนาเคารพกราบไหวของคนทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไมเปนทุกขรอน
เลย  แมวาจะพบเห็นหรือเก่ียวของกับคนมากมายหลายประเภทในโลกนี้อยูเสมอ ” 
 

3. ขอความนี้มีสาระสําคัญตามขอใด 

ก. คนสวนมากในโลกนี้เขามีกิเลส 

ข. ทานตองใหอภัยเขา  คอยๆ พูดกับเขา 

ค. ทานตองใชปญญาของทานเขาไปสอนเขาไปชักจูงเขาใหเดินในทางที่ถูก 

ง. ทานจะเปนคนที่มีจิตใจเยือกเย็นและนาเคารพกราบไหวของคนทัว่ไป 

4. จากขอความนี้การที่เราเก่ียวของกับคนในโลกมากมายจําเปนจะตองมีสวนใดเปนขอสําคัญ 

ก.  คนสวนมากมีกิเลส    ข.  ใชปญญา   
ค.  มีจิตใจเยือกเย็น    ง.  ใหอภัย 

5. ผูเขียนมีเจตนาอยางไร 
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 การวัดและประเมินบุคลิกภาพ 
1. การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยกันโดยมีจุดมุงหมายตามวัตถุประสงค

ท่ีต้ังเอาไว อีกท้ังยังเปดโอกาสใหนักจิตวิทยาไดมีการเห็นหนา สังเกตกิริยาทาทางท้ังภาษากาย
และและภาษาพูดของผูถูกสัมภาษณไดอยางชัดเจน แตผูสัมภาษณตองระวังในเรื่องของ Halo 
Effect คือ แนวโนมท่ีเราจะประเมินผูอื่นสูงหรือตํ่ากวาความเปนจริง โดยไมเกี่ยวกับบุคลิกท่ีแทจริง
ของผูถูกประเมิน 

2. การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) เปนการสังเกตพฤติกรรมของผูอื่นอยางมี
กฎเกณฑ และมีรูปแบบของการสังเกตที่แนนอน โดยเคร่ืองมือสําคัญท่ีใชสังเกตพฤติกรรมของ
บุคคลก็คือ การใชมาตราประมาณคาท่ีเรียกวา Rating Scales คือ ผูสังเกตจะใหคะแนนพฤติกรรมแต
ละประเภทจากระดับคอนขางสูงจนถึงระดับตํ่าสุด 

3. การกําหนดสถานการณ (Situational Testing) เปนการศึกษาพฤติกรรมของ 
ผูอื่นโดยการแสดงบทบาทสมมติ และใชสถานการณจําลองท่ีใกลเคียงกับสถานการณจริง 

 4. การใชแบบสอบถาม (Personality Questionnaires) เปนวิธีท่ีเปนท่ีนิยมและ
แพรหลายมากท่ีสุด เพราะทําไดงาย สะดวก ไมซับซอน และยังมีความเปนปรนัย (Objective) คือ
ไมมีอคติของผูตรวจเขามาเกี่ยวของมากท่ีสุด 

แบบสอบถามที่นิยมใชในการทดสอบบุคลิกภาพ ไดแก แบบทดสอบ MMPI 
(Mennesote Multiphasic Personality Inventory) แบบทดสอบ CPI (California Psychological 
Inventory) และแบบทดสอบ 16 PF (The Sixteen Personality Factor) 

 5. การฉายภาพจิต (Projective Tests) เปนความประสงคของนักจิตวิทยาท่ีอยากรู
ถึงความปรารถนาหรือจิตใตสํานึกลึก ๆ ท่ีซอนอยูในจิตของผูตอบ ซ่ึงแบงแบบทดสอบออกเปน 2 
ชนิด คือ 

 1)  แบบทดสอบรอรชาค (Rorschach Inkblot Test) สรางข้ึนโดยจิตแพทย
ชาวสวิสช่ือ รอรชาค ซ่ึงประกอบดวยภาพหยดหมึก 10 ภาพ เปนภาพขาวดํา 5 ภาพ อีก 5 ภาพ
เปนสีจาง ๆ หลายสีปนกันโดยใหผูตอบบอกวาไดเห็นอะไรในภาพนั้นบาง 

 2)  แบบทดสอบ TAT (Thematic Apperceptional Test) สรางข้ึนโดย เฮนร่ี 
เมอเรย ซ่ึงมีท้ังหมด 20 ภาพ แตละภาพเปนสถานการณของชีวิตในแงมุมตาง ๆ 

 
 กลยุทธในการปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 ข้ันตอนในการปรับปรุงบุคลิกภาพ  มีดังน้ี 
  1.  ทําความรูจักกับตัวเองโดยยอมรับจุดดอยของตัวเอง 

2.  วิเคราะหอิทธิพลท้ังจากภายนอกและภายใน 
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