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คุณ Sample 2

 
          คนเรามีความแตกต่างกัน บุคลิกลักษณะท่าทาง สิ่งที่เราให้ความสำคัญ ความคาดหวัง แรงจูงใจของแต่ละ

บุคคลไม่เหมือนกัน แนวคิดทฤษฎีหนึ่งที่เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้รับ

การยอมรับกันอย่างแพร่หลายก็คือ DISC model โดยจำแนกลักษณะความแตกต่างออกเป็น 4 รูปแบบหลักๆ และ

ได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินลักษณะของบุคคล นำไปใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งด้านการ

พัฒนาตนเอง การเลือกอาชีพ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

          DISC  มาจากอักษรย่อของ 4 ลักษณะ คือ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) และ

Conscientious(C) ซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน
 

ลักษณะพฤติกรรมทั้ง 4 นี้ ไม่ได้เป็นการนำมาเปรียบเทียบ

ว่าแบบใดดีกว่ากัน แต่ละลักษณะมีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัด

ในตัวเอง แต่ละบุคคลจะมีลักษณะทั้ง 4 ปนกันอยู่มากบ้าง

น้อยบ้าง และโดยทั่วไปจะมีรูปแบบลักษณะที่โดดเด่นปรากฏ

ออกมา 1-2 ลักษณะ

 

รายงาน DISC-U Insights ถูกออกแบบโดยใช้แนวทางของ

DISC model เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้รู้จักเข้าใจตัว

เองมากยิ่งขึ้น ว่าเป็นคนแบบไหน ถนัดการแสดงพฤติกรรม

อย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนที่ไหน เรื่องอะไรหรือสิ่งไหนกระทบ

ความรู้สึกเรา ตระหนักรู้พฤติกรรมของตัวเอง ช่วยให้เรา

ค้นหาแนวทางที่เหมาะสม รู้ขีดขั้นความเหมาะสมที่จะปรับ

พฤติกรรมตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง นอกจาก

นั้นยังมีช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจว่าทำไม

เขาถึงทำอย่างนั้น แสดงกิริยาแบบนั้น ชอบพูดด้วยน้ำเสียง

ท่าทางเช่นนั้น ช่วยเพิ่มการรับรู้ในความต่างของบุคลิกภาพ

ทำให้เรามองผู้อื่นอย่างเข้าใจในธรรมชาติของเขา หันไปมอง

ต่างมุมจากมุมที่เราคุ้นเคย ทำความรู้จักผู้อื่นอย่างที่เขาเป็น

ทำให้เราสามารถกำหนดแนวทาง “ปฏิสัมพันธ์” กับแต่ละ

บุคคลได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นได้

ดีขึ้น ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละผู้คน

 

DISC สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยว

ข้องกับบุคคล ทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว เช่น การ

พัฒนาตนเอง การพัฒนาทีมงาน พัฒนาประสิทธิภาพ การ

สื่อสารในองค์กร การขจัดความขัดแย้ง จากความ เข้าใจ

ที่แตกต่างกัน การคัดเลือกคนเข้าทำงาน การเลือกอาชีพ

ลักษณะงานที่เหมาะสม การสื่อสารและบริการลูกค้า การขาย

การเจรจาต่อรอง การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นต้น

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้

>> ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile)

     ...กราฟและคำบ่งลักษณะ

     ...ลักษณะทั่วไป

     ...จุดเด่น

     ...สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ

     ...สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ

     ...สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ

     ...ข้อเสนอแนะทั่วๆไป

>> แนวโน้มรูปแบบเวลาทำงาน (Working Style)

     ...สภาพการทำงานที่พึงพอใจ

     ...การสื่อสาร

     ...การแก้ปัญหา

     ...การตัดสินใจ

     ...การวางแผนและบริหารเวลา

     ...การตอบสนองต่อภาวะกดดัน

>> รูปแบบการเรียนรู้และอาชีพที่มีลักษณะสอดคล้อง

     ...รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

     ...ลักษณะงาน/อาชีพที่สอดคล้อง

     ...ตัวอย่างรายชื่ออาชีพที่สอดคล้อง

>> กราฟแสดงลักษณะของคุณ (Your Graphs)

     ...กราฟแสดงลักษณะพฤติกรรมโดยรวม

     ...กราฟแสดงลักษณะธรรมชาติ

     ...กราฟแสดงลักษณะที่ปรับตัว

     ...กราฟแสดงค่าต่างและความตึง

     ...บทวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรม

>> แผนภาพ DISC

>> เกี่ยวกับ DISC model
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ลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile)

       เป็นที่ทราบและยอมรับกันว่า ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือผู้ที่รู้จักเข้าใจตนเอง รู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ DISC model ถูกเรียกว่าเป็น “Universal Language” (ภาษาเชิงพฤติกรรมที่มีความเป็น
สากล) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องด้วยความเที่ยงตรง เป็นมาตรฐาน มีหลักวิชาการรองรับ เข้าใจได้ง่าย
และนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลรู้จักเข้าใจตนเอง รู้ถึงพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็ง พฤติกรรมที่
แสดงออกมาแล้วก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อตนเองและคนรอบข้าง ช่วยให้เกิดความตระหนักว่าคนเรามีความแตกต่างกัน
เข้าใจถึงผลกระทบของความแตกต่างที่มีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนั้นผ่านความรู้ความเข้าใจใน DISC model ยังทำให้เรา
สามารถอ่าน/วิเคราะห์ลักษณะของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านการสื่อสาร เพิ่ม
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้าง
       DISC model ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย ศึกษาความแตกต่างเชิงพฤติกรรมของบุคคล และได้ถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกต่อการประยุกต์ใช้งาน โดยแบ่งลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน เป็น 4 รูปแบบพื้นฐาน
         Dominanc: - ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่ กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทำงานเร็ว คล่องแคล่ว
เน้นผลลัพธ์ ชอบความท้าทาย ผจญภัย แข่งขัน ต้องการอำนาจ ชอบจัดการกับปัญหา มองภาพใหญ่
         Influence: - ช่างพูด ช่างเจรจา เปิดเผย ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคน
อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง
         Steadiness: - ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ทำงานตาม
แบบแผน ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง สม่ำเสมอ ประณีต รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆ สบายๆ
         Conscientious: - เจ้าระเบียบ พิธีรีตอง อิงกฎและมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ ชอบการคิดวิเคราะห์ เน้นเหตุ และผล สุขุม รอบคอบ ครุ่นคิด เก็บความรู้สึก
       รายงานฉบับนี้ถูกออกแบบมาโดยมีข้อมูลรายละเอียดเชิงพฤติกรรมในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมเป็นรายงานเฉพาะ
บุคคล ซึ่งประมวลผลจากการตอบข้อคำถามของบุคคลนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาตนเอง
ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ เกิดการเข้าใจ ยอมรับ ปรับปรุงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ และสามารถปรับ
รูปแบบพฤติกรรมให้เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดของตนเอง

คุณ Sample

k6i3c2e1

ลักษณะทั่วไปของผู้ที่มีกราฟรูปแบบนี้

กล้าตัดสินใจ, ชอบความท้าทาย, ตรงไปตรงมา,

มุ่งที่เป้าหมาย, ชอบความมีอิสระ, ชักจูงโน้มน้าว,

ต้องการการยอมรับ, มีความคิดสร้างสรรค์,

รักษาสิทธิ์, ไม่ชอบถูกบังคับ, เบื่อง่าย,

ชอบลองสิ่งใหม่ๆ, ไม่ชอบกฎเกณฑ์, ชอบริเริ่ม,

เปลี่ยนความสนใจเร็ว, ชอบเอาชนะ
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ลักษณะทั่วไป

 
      บุคคลที่มีกราฟรูปแบบนี้ จัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก มั่นใจในตัวเอง จนอาจถูกมองว่าหยิ่ง
มีวิสัยทัศน์ หัวก้าวหน้าและทำงานหนักในการที่จะให้บรรลุเป้าหมาย อาจดูดุดันและตรงไปตรงมา มีความสนใจ
หลากหลาย ในบางครั้งอาจดูเย็นชาและพูดจาโผงผาง พวกเขาตั้งมาตรฐานให้ตัวเองและคนรอบข้างไว้สูง คาดหวัง
ให้งานสำเร็จ อาจแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ เนื่องจากเป็นคนที่ต้องการ
ผลลัพธ์โดยเร็ว จึงให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาและประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก จนบางครั้งอาจถูกผู้อื่นมองว่าใจร้อน
รวบรัด เอาแต่ใจตัวเอง
      บุคคลรูปแบบนี้ไม่ชอบหยุดนิ่ง กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ชอบลงมือทำกิจกรรมตลอดเวลา ดังนั้นอาจหงุดหงิด
เมื่อพบว่าไม่มีเป้าหมายที่จะให้พิชิต เป็นผู้ที่จับจุดแรงจูงใจของผู้อื่นได้เก่ง และใช้แรงจูงใจนั้นนำไปสู่แนวทางที่ตนเอง
ได้กะเกณฑ์เอาไว้ พวกเขามีความชัดเจนในผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการ ชอบงานที่ท้าทาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงาน
แข่งขันชิงชัยและชอบอยู่ในฐานะตำแหน่งที่มีความสำคัญ ยินดีเข้าไปรับงานและรับผิดชอบถ้างานนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ตรงตามเป้าหมายของพวกเขา และแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในตัวเองทันทีเมื่องานนั้นเสร็จสิ้น
      เนื่องจากต้องการที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัว จึงเข้าไปสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่น โดยพยายามที่จะไปเปลี่ยน
แปลงความคิดและการกระทำของผู้อื่น และกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงมักไปกระทบความรู้สึกผู้อื่น
ได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ เช่นการถูกควบคุมใกล้ชิด งานที่ต้องใช้เวลาลงรายละเอียดและงานที่
ซ้ำซาก เป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับอิสระส่วนตนสูง และอาจรู้สึกหงุดหงิดได้ง่าย เมื่อต้องทำงานเป็นกลุ่มหรือร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
      เป็นคนที่มีเสน่ห์เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ ใช้วาจาโน้มน้าวเกลี้ยกล่อมให้ผู้อื่นมาช่วยเหลือตน โดยเฉพาะในเรื่องงานจุกจิก
หรืองานที่ต้องใช้เวลาลงรายละเอียด ผู้คนอาจรู้สึกขัดแย้งในตัวเองจากการที่ด้านหนึ่งรู้สึกถูกดึงดูดไปกับบุคคลรูปแบบนี้
แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ประหลาดใจว่าอยากอยู่ให้ห่างเข้าไว้ หลายคนอาจถึงกับรู้สึกว่า “ถูกใช้” แม้ว่าในบางครั้ง
พวกเขาก่อความหวาดกลัวและเข้าไปบงการการตัดสินใจของผู้อื่น แต่โดยทั่วไปบุคคลประเภทนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่
เพื่อนร่วมงานจากที่พวกเขามีทักษะการเจรจาสื่อสารในการชักจูงโน้มน้าวผู้อื่น บุคคลรูปแบบนี้หัวไวคิดเร็ว อาจหมดความ
อดทนหรือติติงผู้ที่ไม่เป็นเหมือนตน ประเมินผู้อื่นจากความสามารถในการสร้างผลสำเร็จ มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นสูง
แม้อยู่ในสภาวะของความขัดแย้ง เมื่อคราวจำเป็นพวกเขาสามารถออกคำสั่งบังคับบัญชาการโดยที่อาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง
ที่ได้รับอำนาจหน้าที่ให้ทำเช่นนั้น
      พวกเขามีแนวโน้มที่จะอารมณ์ร้อน โมโหง่ายโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่ากำลังล้มเหลวหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งสิ่งนี้เป็น
ความกลัวของบุคคลกลุ่มนี้ พวกเขาปรารถนาความสำเร็จด้านผลงานและการได้รับการยอมรับยกย่องชื่นชมผลสำเร็จที่
สร้างไว้ บุคคลรูปแบบนี้ควรพยายามควบคุมอารมณ์ตนเอง รับรู้ความรู้สึกและความจำเป็นของผู้อื่นมากขึ้น ควรพยายาม
ตั้งใจฟังผู้อื่นมากกว่าที่จะคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะพูดอะไรต่อ เพิ่มทักษะเรื่องการฟัง ปรับเรื่องวินัย ทำความเข้าใจต่อ
กฏระเบียบของส่วนรวม ให้เวลากับตัวเองในพิจารณาข้อมูล ทบทวน คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบมากขึ้น และผ่อนคลาย
ตัวเองลงบ้าง
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จุดเด่น

จิตใจเด็ดเดี่ยว นักสู้ เป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ●

ตรงไปตรงมา มีความมั่นใจ กล้าแสดงความคิดเห็น●

มุ่งมั่นเป้าหมายและผลงาน●

ตัดสินใจ กล้าลงมือทำ กล้าเปลี่ยนแปลง●

กล้าริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ ชอบความท้าทาย●

ให้คำยกย่องชื่นชมผู้ร่วมทีม●

ความสามารถในการปรับตัวสูง●

มีวิสัยทัศน์ มองภาพใหญ่●

มีความเป็นผู้นำ สามารถเริ่มภารกิจหรือโครงงานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง●

สามารถโน้มน้าว ชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดเห็นของตน●

สร้างความรู้สึกร่วม กระตุ้นบันดาลใจหมู่คนได้●

เน้นประสิทธิภาพ●

คล่องแคล่ว จัดการงานได้อย่างรวดเร็ว●

ชี้ประเด็นเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา●

เป็นนักแก้ปัญหา หาหนทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์●

สิ่งที่ผู้อื่นอาจมองเชิงลบ

ไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นผู้อื่น เนื่องจากมั่นใจในตัวเองสูงเกิน●

แข็งกร้าว โต้เถียงเมื่อถูกกดดันหรือเครียดมากเกิน●

คิดเร็ว ทำเร็วเกิน อาจมองข้ามข้อมูลบางอย่าง●

กล้าเสี่ยงมากเกินไป●

มักหงุดหงิดผู้ที่ก้าวตามตัวเองไม่ทัน●

เมื่อมีสิ่งมารบกวนหรือเกะกะ อาจแสดงอาการรำคาญ●

อาจละเลยกฎระเบียบที่กีดขวางการไปถึงเป้าหมายของตน หรือใช้อำนาจเกินตัว●

มีแนวโน้มผลักดัน กดดันตัวเอง คาดหวังตนเองและผู้อื่นสูงว่าจะทำงานได้ตามเป้าหมาย●

ในกรณีคับขัน อาจออกคำสั่งซึ่งอาจกระทบความรู้สึกผู้อื่น●

อาจท้าทายคนรอบข้าง โต้เถียงรุนแรงในความเห็นที่ไม่ตรงกัน●

ใจร้อน ไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่พูดอ้อมค้อม●

โต้ตอบเร็ว หุนหันพลันแล่น●

เบื่อง่าย โกรธง่าย โดยเฉพาะเมื่อถูกขัดขวางการไปถึงเป้าหมาย●

เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการมากเกินไปในคราวเดียว●
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สิ่งที่สร้างแรงจูงใจ

โอกาสใหม่ๆ สร้างสรรค์ ทันสมัย●

การได้ควบคุมสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยตนเอง●

โอกาสในการก้าวหน้า โดดเด่น●

โอกาสในการทำงานอย่างอิสระ●

ความคิดเห็นของตัวเองได้รับการตอบรับหรือเป็นที่สนใจ●

สร้างการแข่งขันและโอกาสที่จะได้รับชัยชนะ และบรรลุเป้าหมาย●

รางวัลในชัยชนะและความสำเร็จ ได้รับความชื่นชมยกย่อง●

สิ่งที่ลดทอนแรงจูงใจ

กำหนดกรอบกติกาและถูกควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด●

การไม่ได้รับการยกย่องในความสามารถและผลงานที่ตนทำ●

สิ่งที่บั่นทอนภาพลักษณ์ของตนเองต่อภายนอก●

งานรูปแบบซ้ำๆ หรืองานที่ต้องลงรายละเอียดซับซ้อน น่าเบื่อ ไม่สนุก●

การถูกทำให้เสียหน้า การถูกลดค่าหรือเห็นว่าตนไม่มีความสำคัญ●

ถูกจำกัดความรับผิดชอบ การถูกตรวจสอบและก้าวก่ายอำนาจ●

การถูกจำกัดการใช้ทรัพยากร ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร●

ถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย หรือถูกบังคับให้ทำตาม●

ข้อเสนอแนะทั่วๆไป

ให้ความสำคัญสนใจต่อปฏิกิริยาและความรู้สึกของผู้อื่นที่สะท้อนออกมา●

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ   ●

อธิบายเหตุผล แนวความคิดของตนเกี่ยวกับเป้าหมายและการจัดการปัญหา●

ผ่อนตัวเอง ปรับจังหวะให้ช้าลงบ้าง เพื่อลดทอนความเครียดในตัวเองและผู้คนรอบข้าง●

พยายามเลือกคำพูดที่ไม่รุนแรง ทอดน้ำเสียง แสดงกิริยาให้นุ่มนวลขึ้น●

คิดให้ถี่ถ้วน รอบคอบ ใช้เวลาไตร่ตรองให้มากขึ้น●

โต้ตอบให้ช้าลง ช่วยให้ใจเย็นขึ้น มองเรื่องราวได้ละเอียดขึ้น●

อดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ตัวเอง●

เพิ่มการใส่ใจในรายละเอียด ให้ความสำคัญด้านคุณภาพมากขึ้น●

ร่วมมือกับทีม และให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระยะยาว●
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แนวโน้มรูปแบบเวลาทำงาน (Working Style)

สภาพการทำงานที่พึงพอใจ

การทำงานที่เป็นอิสระและปราศจากการควบคุมดูแลอย่างใก้ลชิด●

สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่●

สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่●

ชอบงานที่มีกิจกรรมหลากหลาย ท้าทายความสามารถ ไม่จำเจ และไม่ลงรายละเอียดมากนัก●

การทำงานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ แข่งขัน กระตือรือร้น●

งานที่มีโอกาสได้ควบคุมกิจกรรมและผลงานด้วยตนเอง●

การสื่อสาร(Communicating)

ถนัดการสื่อสารเชิงชี้นำ เน้นที่ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมา ชัดเจน เปิดเผย●

มักจะเลือกฟังหรือจำ เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจ ไม่ชอบถูกขัดจังหวะแต่อาจเป็นผู้ขัดจังหวะผู้อื่น●

แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างเปิดเผย มั่นใจในสิ่งที่ตนกำลังสื่อสาร●

เปลี่ยนเรื่องคุยจากหัวข้อหนึ่งไปอีกหัวข้อหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว●

ในสถานการณ์ผ่อนคลาย มักสื่อสารโดยใช้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ให้ความเป็นกันเอง เมื่อจำเป็นก็สามารถ ●

ปรับลักษณะการสื่อสารมาเป็นแบบจริงจัง กระชับ สั่งการ เพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

นำเสนองานเป็นภาพใหญ่ เน้นให้เห็นวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ●

สนใจบทสรุปและกิจกรรมมากกว่ารายละเอียดปลีกย่อย●

การแก้ปัญหา (Problem Solving)

มักต้องการแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว โดยอาจมองหาวิธีรวบรัด เพื่อที่จะได้ไปทำเรื่องอื่นต่อ●

มั่นใจในความสามารถของตนในการหาทางแก้ปัญหา มั่นใจในฝีมือตนเอง●

มองปัญหาและอุปสรรคเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ที่ต้องการจะเอาชนะ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา●

กล้าที่จะลองใช้แนวทางใหม่ๆ แนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ไม่ยึดติดวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติมา●

อาจละเลยกฎระเบียบที่กีดขวางการไปถึงเป้าหมายของตน ใช้อำนาจเกินตัว●

สามารถรับมือกับปัญหาเร่งด่วนและสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็ว●

อาจประเมินปัญหาง่ายเกินไป หรือประเมินความรุนแรงของปัญหาต่ำเกิน●

คิดเร็ว ทำเร็วเกิน ไม่เน้นการลงรายละเอียด อาจมองข้ามข้อมูลบางจุดที่สำคัญ●

อาจทิ้งปัญหา ถ้ามองแล้วว่าปัญหานั้นเล็กน้อย ไม่น่าสนใจ ไม่คุ้ม หรือไม่ท้าทายความสามารถของตน●
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การตัดสินใจ (Decision Making)

มีความรับผิดชอบในตัวเองสูง จึงให้ความสำคัญและจริงจังกับการตัดสินใจอย่างมาก●

มีแนวโน้มเข้าไปบงการการตัดสินใจของผู้อื่น โดยพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดผู้อื่นให้คล้อยตาม●

ความคิดของตน

มองการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของการได้เข้าไป 'ควบคุม' สถานการณ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถนัด●

รับความเสี่ยงได้สูง กล้าเปลี่ยนแปลง โดยยอมรับว่าการตัดสินใจในทุกๆ เรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกต้อง●

หรือสมบูรณ์แบบเสมอไป

รู้จักใช้อำนาจในหน้าที่ของตนและเครือข่ายสัมพันธ์ เอื้อประโยชน์การตัดสินใจของตนอย่างเต็มที่●

มักสรุปเรื่อง ตัดสินใจเร็ว โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วน ประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างคร่าวๆ ●

อาจทำให้คุณภาพของการตัดสินใจไม่ดีนัก

ขอความคิดเห็นจากผู้อื่น แต่เพียงเพื่อยืนยันข้อสรุปการตัดสินใจที่ตนเองมีอยู่แล้ว●

ตัดสินใจโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน จึงอาจไม่เป็นที่ชื่นชอบ ทำให้ผู้อื่นเกิดความอึดอัดใจ●

การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Managing Time)

ต้องการเป็นผู้ควบคุมแนวทาง และวางแผนงานด้วยตนเอง เนื่องจากมั่นใจในความสามารถของตน●

และให้แน่ใจว่างานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

มองภาพใหญ่ ชอบวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ แต่มักไม่เน้นการลงรายละเอียดในแผน●

อาจมองข้ามข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่ จึงไม่ได้นำมาประกอบในการวางแผน●

วางแผน โดยเน้นประสิทธิภาพ ผลิตผล และความสำเร็จ●

เร่งรีบ ใจร้อน จนทำให้ผู้อื่นที่ทำงานด้วยรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ล้าได้ง่าย●

สามารถริเริ่มภารกิจหรือโครงงานใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง●

ไม่ชอบถูกรบกวนขัดจังหวะ ขัดขวาง มองว่าเป็นการทำให้ตนเองเสียเวลา●

อาจประเมินความยุ่งยากซับซ้อนของแผนปฏิบัติต่ำเกินจริง●

การตอบสนองต่อภาวะกดดัน (Response when pressure)

รับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว แต่เป็นไปในทางที่พยายามจะเอาชนะ จึงสามารถรับแรงกดดันได้มาก●

มักไม่ยอมให้แรงกดดันภายนอกมาเป็นตัวสร้างความเครียดให้ตน ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆ●

เข้าต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเมื่อรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคามหรือดูถูก และไม่เลือกจังหวะเวลา●

ไม่สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ได้ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยสงวนท่าที อาจแสดงออกถึงความไม่พอใจ●

ทางสีหน้าท่าทางโดยทันที

อารมณ์ร้อน โมโหง่ายโดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่ากำลังล้มเหลวหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ●

น้ำเสียงดุดันมากขึ้น แสดงอำนาจในตัวเองมากขึ้น●

ตั้งป้อม ป้องกันตัวอย่างเปิดเผย ยืนยันในจุดยืนของตนอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อถูกกดดัน●

อาจท้าทายคนรอบข้าง จนถึงโต้เถียงรุนแรงในความเห็นที่ไม่ตรงกัน●
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รูปแบบการเรียนรู้และอาชีพที่มีลักษณะสอดคล้องกับสไตล์

รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ

               ชอบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  รับรู้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ

มีบุคลิกที่มั่นใจในตัวเอง คิดไว กระตือรือร้น ชอบแสดงความคิดเห็น หาหนทางการเรียนรู้โดยใช้สัญชาตญาณและ

ไหวพริบของตนเอง  ชอบรูปแบบการเรียนรู้ที่มีสีสัน  มีความท้าทาย  เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว  ชอบได้ลงมือปฏิบัติ

กล้าที่จะลองผิดลองถูก ชอบพิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง พร้อมที่ออกนอกกรอบ เรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ที่ได้

จากการทดลองและลงมือทำ ชอบการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสาระชัดเจน ตรงประเด็น ถนัดเรียนรู้จากรูปภาพ กราฟหรือ

แผนภูมิ ไม่ค่อยชอบลักษณะการเรียนรู้ที่จำเจ ท่องจำ ลงรายละเอียดในตำรา

            มักรู้สึกกระตือรือร้น มีแรงกระตุ้นเมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ความคิดริเริ่ม แปลกใหม่ ไม่ชอบถูกกำหนด

ว่าต้องเรียนอะไรหรือต้องทำอะไรบ้าง แม้มีเป้าหมายชัดเจน แต่ก็สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มักเลือกเรียน

ในสิ่งที่ตนสนใจซึ่งอาจไม่เป็นไปตามกระแสส่วนใหญ่ ไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือ

นำไปใช้การไม่ได้ จะตัดสินใจเองว่าเนื้อหาการเรียนรู้ตอนใดสำคัญ เชื่อมั่นในการค้นคว้าเรียนรู้ของตนเอง สามารถ

นำเอาแนวคิดหรือความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติจริง การเรียนรู้ที่มีการอภิปรายกว้างขวางหรือมีเนื้อหาอ้อมค้อม

เชื่องช้า  อาจทำให้เบื่อหน่ายได้ง่าย  สามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการของตนซึ่งอาจแตกต่างจาก

วิธีการแบบเดิมๆ รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ลักษณะงาน/อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ

          เหมาะกับงานที่ค่อนข้างจะให้อิสระในการคิด มีความหลากหลายในเนื้องาน มีเป้าหมายชัดเจนแต่ไม่ยึดติด

วิธีการ  มีการให้กรอบอำนาจในการจัดการและตัดสินใจ  มีความท้าทายในตัวงาน ลักษณะงานควรเปิดโอกาสในการ

แสดงออกทางความคิด โน้มน้าวจูงใจผู้อื่น งานที่ได้ใช้ความสามารถในการพูดเจรจา ความคล่องแคล่วในการจัดการ

กระชับ เห็นผลเร็ว  หรือเป็นความท้าทายแปลกใหม่  งานที่ต้องการความกล้าที่จะเข้าไปจัดการ  กล้าเผชิญแรงกดดัน

เช่นการเปิดตลาดใหม่  หรือการขับเคลื่อนหน่วยงานที่เพิ่งจัดตั้ง  ผู้ประกอบการ  จะพอใจกับงานที่ได้ลงมือปฏิบัติ

เข้าไปควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางวิสัยทัศน์  สามารถริเริ่มโครงงานได้ด้วยตัวเองและใช้เครือข่าย

เพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของตน
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ตัวอย่างรายชื่ออาชีพที่สอดคล้องกับสไตล์

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว●

เกี่ยวกับการโรงแรม●

ครูสอนภาษา●

ครูสอนระดับมัธยมศึกษา●

ครูสอนศิลปะ/ดนตรี/การแสดง●

จักษุแพทย์●

ดีเจ วีเจ ●

นักกฎหมาย/ผู้พิพากษา/ทนายความ/อัยการ●

นักกรีฑาและนักกีฬา●

นักการโฆษณาและการตลาด●

นักการเมือง ●

นักเขียน/นักประพันธ์●

นักแปลภาษา/ล่าม ●

นักพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์●

นักพากย์●

นักภูมิสถาปัตย์●

นักร้อง●

นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์/หนังสือ/การ์ตูน ●

นักวิชาการด้านการประมง●

นักแสดง●

นักหนังสือพิมพ์●

นักออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนากร●

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม●

นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว●

นายแบบและนางแบบ●

ปลัดอำเภอ นายอำเภอ●

ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์/ละคร/รายการทีวี●

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์●

ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ●

ผู้ประกาศข่าว●

ผู้ผลิตงานดนตรี/นักแต่งเพลง●

ผู้ฝึกสอนกีฬา●

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์/โทรทัศน์/วิทยุ●

พ่อครัว/แม่ครัว (เชฟ)●

ภัณฑารักษ์●

วาทยากร●

วิศวกรการบินและอวกาศ●

วิสัญญีแพทย์●

สถาปนิกก่อสร้าง●

แอร์โฮสเตส / สจ๊วต●
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กราฟแสดงลักษณะของคุณ (Your Personality Graphs)

กราฟซ้ายมือเป็นรูปเดียวกันกับกราฟแสดงในหน้าที่ 3

สะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมโดยภาพรวมของตัวเราที่

ได้แสดงออกมา (Summary Profile) เป็นลักษณะที่

ตัวเราเองรับรู้ว่าความเป็นตัวเรานั้นเป็นอย่างไร

 

มองเพิ่มเติมลงไปในเชิงลึก ลักษณะพฤติกรรมโดยรวม

ที่สะท้อนความเป็นตัวเรา (Summary Profile) นั้นเกิด

จากส่วนผสมของลักษณะที่เป็นตัวตนตามธรรมชาติของ

ตัวเรา (Natural Profile) กับ ลักษณะที่เราตั้งใจปรับ

(Filtered Profile) เพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

 

กราฟแสดงลักษณะธรรมชาติ (Natural Profile)

กราฟนี้สะท้อนลักษณะพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเอง

เป็นนิสัยเชิงลึกที่มาจากแรงจูงใจ ความรู้สึกและความปรารถนา

ที่อยู่ภายใน พฤติกรรมลักษณะนี้จะถูกแสดงออกมาตอนที่

รู้สึกผ่อนคลายหรือมีความเป็นตัวของตัวเอง รวมไปถึงขณะที่

มีความเครียดหรืออยู่ภายใต้สภาวะกดดัน

 

กราฟแสดงลักษณะที่ปรับตัว (Filtered Profile)

กราฟนี้สะท้อนลักษณะพฤติกรรมที่ตนเองได้ปรับ เพื่อให้

สอดคล้องหรือเหมาะสมกับลักษณะที่ถูกคาดหวัง เช่น

ความคาดหวังจากบทบาทหน้าที่ หรือสถานที่ทำงาน

พฤติกรรมลักษณะนี้มักถูกแสดงออกมาขณะอยู่ในบทบาท

หน้าที่ หรือขณะที่พฤติกรรมการกระทำของเราอยู่ภายใต้

การรับรู้ของผู้อื่น
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กราฟแสดงค่าต่าง (Shift Pattern)

กราฟนี้แสดงค่าความแตกต่างระหว่างลักษณะธรรมชาติกับ

ลักษณะที่ปรับตัวของตนเอง ค่าเป็นบวก เป็นการบอกว่า

ตนเองได้ปรับลักษณะพฤติกรรมนั้นๆ ให้เพิ่มมากขึ้นจาก

ลักษณะธรรมชาติ ส่วนค่าลบก็จะเป็นการปรับลดลักษณะ

พฤติกรรมนั้นๆ ลงจากลักษณะธรรมชาติ

ผลแสดงค่าต่าง

Dominance + 1%

Influence + 10%

Steadiness - 20%

Conscientious - 2%

ความตึงของผู้มีกราฟรูปแบบนี้

          การใส่ความพยายามเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก ที่ต่างไปจากลักษณะพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ

จะทำให้เกิดความตึง (Tension) ในกรณีที่ค่าความแตกต่างระหว่างลักษณะธรรมชาติ กับ ลักษณะที่ปรับตัวมีค่ามาก

ความพยายามที่ใช้ในการปรับก็จะต้องเพิ่มตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดความตึง (Tension) ในระดับที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีผล

ให้เกิดความกดดัน และความเครียดได ้

ต่ำ ปานกลาง สูง

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ความตึง

20%

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความตึง:

ถูกคาดหวังให้แสดงออกโดย ให้เพิ่มความยืดหยุ่น ให้เพิ่ม ความรวดเร็วในการตอบสนอง แสดงความกระตือรือร้น

คล่องแคล่ว ให้ตื่นตัว เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเสมอ
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บทวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรม (Personality Analysis)

ลักษณะที่เด่นชัด (Prominent Traits)

      เป็นลักษณะพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเอง และตนก็เห็นว่าตรงกับลักษณะที่ถูกคาดหวังให้แสดงออก

   ตามบทบาทหน้าที่การงานหรือเหมาะสมกับสภาพการทำงานปัจจุบัน เป็นลักษณะส่วนตนที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้าง

   ชัดเจนจากกราฟแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของลักษณะที่เด่นชัดดังต่อไปนี้
 

มั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง●

รักษาสิทธิ์ของตนเอง●

ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ไม่อยู่นิ่ง●

ลักษณะไม่ถาวร (Transient Traits)

      เป็นลักษณะพฤติกรรมที่อาจไม่ได้เป็นธรรมชาติของตนเอง แต่ตนเห็นควรจะปรับให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่

   และสภาพการทำงานในปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนไป

   จากกราฟแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของลักษณะไม่ถาวรดังต่อไปนี้
 

มองเรื่องต่างๆ ในแง่ดี●

เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย●

เปิดเผย เป็นกันเอง●

ลักษณะแฝง (Potential Traits)

      เป็นลักษณะพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติของตนเอง แต่ตนอาจเห็นว่าไม่ควรที่จะแสดงออกในสภาพแวดล้อม

   หรือสภาพการทำงานในปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าวนี้อาจปรากฏออกมาบ้างในบางเวลาเช่น ภายใต้สภาวะที่ตน

   รู้สึกกดดันจากกราฟแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของลักษณะแฝงดังต่อไปนี้
 

ไม่ปรากฎลักษณะดังกล่าว

ลักษณะที่ไม่แสดง (Inactive Traits)

      เป็นลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติของตนเอง และตนก็ไม่ได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแสดงลักษณะ

   เหล่านี้ออกมาในสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทำงานในปัจจุบัน จากกราฟแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ

   ลักษณะที่ไม่แสดงดังต่อไปนี้
 

เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น●

ผูกพัน เน้นความเป็นทีม●

สม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ●

มีหลักการ มุ่งเน้นคุณภาพ●

คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล●

อ่อนไหว ใส่ใจรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ●
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มองจากมุมของตัวเราเอง (Self Reflection)
 

ลักษณะพฤติกรรมการกระทำที่เห็นว่าเป็นจุดแข็ง/ข้อดีของตนเองมีอะไรบ้าง ?

จุดแข็ง/ข้อดีของเราช่วยให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างไรบ้าง ?

ลักษณะที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อน/ข้อเสียของตนเองมีอะไรบ้าง ?

จุดอ่อน/ข้อเสียของเราทำให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ ทำงานได้อย่างไรบ้าง ?



คุณ Sample 15



คุณ Sample 16

เกี่ยวกับ DISC model
 
      นับเป็นเวลากว่าสองพันปี ที่คนยุคโบราณได้เห็นและเฝ้าสังเกตความแตกต่างของนิสัยมนุษย์ ไปจนถึงมีความ
พยายามจะสร้างเครื่องมือหรือหาวิธีการทำนายนิสัย ยุคกรีกโบราณช่วงเวลา 400 ปีก่อนคริสตกาล ฮิปโปเครติส
(Hippocrates) ให้ความสนใจศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ โดยได้แบ่งอุปนิสัยของมนุษย์เป็น 4 รูปแบบ
ตามลักษณะอารมณ์พื้นฐาน คือ Sanguine (ร่าเริง มั่นใจ), Choleric (ใจร้อน หงุดหงิดง่าย), Melancholic (ครุ่นคิด
กังวล) และ Phlegmatic (ผ่อนคลาย เนือยเฉื่อย) ซึ่งแนวคิดนี้นักวิทยาศาสตร์และนักจิตศาสตร์ยุคต่อมาได้นำมา
ศึกษาพัฒนาต่อ อย่างไรก็ตามการศึกษาศาสตร์ด้านจิตและพฤติกรรมในช่วงแรกๆ นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติ
ของจิตและการรักษา ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 Dr. William Moulton Marston เป็นผู้ริเริ่มมุ่งเน้นศึกษาความรู้ด้าน
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ของผู้คน“ปกติ” และในปี ค.ศ. 1928 เขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยเรื่องนี้ในหนังสือชื่อ
Emotions of Normal People
 

ต้นกำเนิด DISC และพัฒนาการ

      Dr. William Moulton Marston สนใจศึกษาเรื่องความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์และการตอบสนอง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยใช้หลัก “การรับรู”้ (Perception) ของมนุษย์ที่มีต่อ
ตนเอง (self) และต่อสิ่งแวดล้อม (environment) เป็นแนวทางอธิบายพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล มิติการ
รับรู้ 2 แกนนี้ มีนัยต่อพฤติกรรมการแสดงออก รูปแบบความรู้สึกนึกคิด ลักษณะการตอบสนองสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น
ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การถูกป้อนข้อมูลตั้งแต่วัยเด็ก
 

แนวตั้ง

More Powerful

Less Powerful

เป็นการรับรู้เชิงเปรียบเทียบพลังของตนเองที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าต่อสภาพ 

แวดล้อมภายนอก บอกถึงระดับพลังงานในตัว ระดับความมั่นใจในการเปิดเผย

ตัวตน แสดงความคิดเห็น ระดับความกล้าเผชิญ เช่น ด้าน "พลังสูง" มักกล้า 

ใช้พลังความสามารถโน้มน้าว ควบคุมบังคับ กล้าแตกต่าง จนถึงท้าทายการ 

เปลี่ยนแปลง ประเมินความสามารถตนเองสูง ส่วนด้านตรงข้ามที่ประสบการณ์ 

สั่งสมทำให้บุคคลกริ่งเกรงสิ่งที่แวดล้อม จึงมักคอยตั้งรับ เก็บตัวเก็บอาการ เช่น

ชอบอยู่ในกลุ่ม ทำตามกติกากลุ่มหรือพวกพ้อง คล้อยตามเสียงส่วนใหญ่ อึดอัด 

ใจกับการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ประเมินความสามารถตนเองต่ำ เป็นต้น

แนวนอน

 Unfavorable Favorable 

เป็นการรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและ ผู้คน บอกถึงระดับความ 

ไว้วางใจ เชื่อใจ มุมมองต่อโลก การตั้งข้อสังเกต สงสัย เช่น ด้าน "พึงพอใจ"

จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนอย่างเป็นมิตร ไว้ใจและเชื่อใจได้ง่ายกว่า

มองโลกในแง่ดี ไม่ค่อยระแวงสงสัย ส่วนอีกด้านตรงข้าม จะตอบสนองต่อ 

สิ่งแวดล้อมและผู้อื่นอย่างระแวดระวัง ตั้งคำถาม สงสัย เพิ่มความรอบคอบ

และวางแผนรัดกุม

                                                                                                                   (มีต่อ)
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เกี่ยวกับ DISC model
 
      จากการรับรู้ใน 2 แกนนี้ สามารถจำแนกคุณลักษณะพฤติกรรมมนุษย์นี้ออกเป็น 4 หมวดคุณลักษณะ คือ
Dominance, Inducement (ต่อมาเปลี่ยนเป็น Influence) , Submission (ต่อมาเปลี่ยนเป็น Steadiness) และ
Compliance (ต่อมาเปลี่ยนเป็น Conscientious)  เป็นที่มาของ "DISC" ซึ่งมาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะนี้
 
     Dominance      : ใช้แรงขับ ความพยายามเพื่อเข้าควบคุม เข้าพิชิต มุ่งผลลัพธ์และรักษาอำนาจ
     Influence         : ใช้แรงขับ ความพยายามเพื่อสร้างอิทธิพลในหมู่คน โดยการโน้มน้าว ชักจูง มุ่งแสดงออก
                          และการได้รับความสนใจ
     Steadiness      : ใช้แรงขับ ความพยายามเพื่อสร้างความมั่นคง สม่ำเสมอ  มุ่งเน้นสายสัมพันธ์ โดยเข้าให้
                          การสนับสนุน ช่วยเหลือ
     Conscientious   : ใช้แรงขับ ความพยายามเพื่อความถูกต้อง แน่นอน ปลอดภัย มุ่งสาระกระบวนการ อย่างมี
                          ตรรกะและขั้นตอน
 
      ทั้งนี้ ในบุคคลหนึ่ง จะมีทั้ง 4 คุณลักษณะเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน โดยที่จะมีเพียง 1 หรือ 2
คุณลักษณะเท่านั้น ที่ปรากฏเด่นชัด ในขั้นถัดมา DISC Model ของ Dr. William Moulton Marston ได้ถูกนำมา
พัฒนาต่อเป็นแบบประเมิน แบบทดสอบ ในปี ค.ศ. 1948 โดยผู้ริเริ่มคือ Walter V. Clarke นักจิตวิทยาอุตสาหการ
ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้คัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน จากนั้นก็ได้มีการประยุกต์ใช้ DISC Model ในหลากหลายสาขา
อาชีพและหลายวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์บุคคล และได้พัฒนาให้ออกผลประเมินเป็น profile หรือ
กราฟรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
 

แบบประเมิน DISC-U และการแปลผล

      DISC จัดเป็น “ภาษาสากล” (Universal language) ที่ฉายให้เห็นแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม (behavioral
tendencies) ในสถานการณ์หนึ่งๆ ที่สะท้อนคุณลักษณะบุคลิกภาพทั้งแง่บวกและลบของแต่ละบุคคล และวิธีที่แต่ละ
บุคคลสื่อสารแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อโดยภาษาท่าทาง ลักษณะคำพูดหรือน้ำเสียง เช่น Dominance มักจะ
แสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางขึงขัง Conscientious มักจะออกอาการจู้จี้จุกจิก ช่างสังเกต และตั้งคำถาม เป็นต้น
ซึ่งพฤติกรรมและวิธีการแสดงออกเหล่านี้ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 
      DISC มีการแบ่งคุณลักษณะบุคคลเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ความสลับซับซ้อนของคุณลักษณะบุคลิกภาพเป็นที่
เข้าใจได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันได้มีการนำเอาหลักการนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะและรูปแบบ
พฤติกรรมตนเอง (Behavioral Profile Assessment) มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และใน
หลายสาขาอาชีพ
 
      ทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและผู้บริหารระดับสูงในองค์กรได้ร่วมกันพัฒนา DISC-U
Assessment โดยใช้พื้นฐานจากหลักทฤษฎ ีDISC Model ของ Dr. William Moulton Marston และยึดหลักการ
ของความมีตรรกะรวมไปถึงการวิจัยที่เป็นระบบ ที่มีความน่าเชื่อถือในหลักอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ โดยได้นำ
เอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยร่วม รวมไปถึงการเชื่อมโยงพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะในแต่ละ
สถานการณ์ และเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย คุณลักษณะพฤติกรรมทั้ง 4 ลักษณะ
สะท้อนบุคลิกบุคคลดังนี้
                                                                                                                 (มีต่อ)



คุณ Sample 18

เกี่ยวกับ DISC model
 

 
Dominance ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่ กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทำงานเร็ว คล่องแคล่ว เน้นผลลัพธ์
ชอบความท้าทาย ผจญภัย แข่งขัน ต้องการอำนาจ ชอบจัดการกับปัญหา มองภาพใหญ่
 
Influence ช่างพูด ช่างเจรจา เปิดเผย ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคน   
อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง
 
Steadiness ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ทำงานตามแบบแผน ให้ความร่วมมือ
กับกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง สม่ำเสมอ ประณีต ค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆ สบายๆ
 
Conscientious เจ้าระเบียบ พิธีรีตอง อิงกฎและมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ ชอบการคิดวิเคราะห์ เน้นเหตุและผล สุขุม รอบคอบ ครุ่นคิด เก็บความรู้สึก
 
      DISC-U เป็นแบบประเมินระบบ online ซึ่งมีการทำแบบประเมินที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นแบบประเมินตน
ด้านการปรับตัว อารมณ์แสดงออก แรงจูงใจ ความปรารถนา การมองโลก การตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ทัศนะและความรู้สึกของผู้ทำแบบประเมินในเวลาขณะนั้นๆ การทำแบบประเมินเป็นการสะท้อนความเห็นที่มีต่อ
ตนเอง ระดับการตระหนักรับรู้ตนเองที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ “สิ่งที่เราควรจะเป็น หรืออยากจะเป็น” การที่แบบประเมิน
สามารถสะท้อนตัวตนแท้จริงได้ใกล้ที่สุด มีความสัมพันธ์กับการให้คำตอบที่เป็นจริงหรือใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
 
      จากคุณลักษณะพฤติกรรมหลักทั้ง 4 ลักษณะ DISC-U ได้มีการวิเคราะห์แยกย่อยคุณลักษณะบุคคลโดยใช้
แก่นพฤติกรรมหลัก พฤติกรรมรอง และพฤติกรรมถัดลงไป ให้เห็นความแตกต่างของคุณลักษณะบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการรายงานผลแนวโน้มจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางกระตุ้นจูงใจ แนวโน้มพฤติกรรมในภาวะกดดัน รูปแบบ
การสื่อสาร การจัดการ ตัดสินใจ ยังเสริมการวิเคราะห์การปรับตัว แนวโน้มความตึงเครียดซ่อนเร้น และข้อแนะนำ
การปรับปรุง พัฒนาตน การปรับปฏิสัมพันธ์ ซึ่งออกแบบรายงานผลที่เป็นหมวดหมู่ ในรูปแบบบรรยายประกอบ
รูปกราฟ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
 
      อย่างไรก็ตาม รายงานผลจากแบบประเมินไม่สามารถใช้ตัดสินความประพฤติ-พฤติกรรม บ่งชี้ถูกผิดหรือชี้ชัด
อนาคต อีกทั้งไม่สะท้อนระดับการศึกษา ความฉลาดเฉลียว แต่การประเมินจะให้ข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับความเป็นตัวตน
ของบุคคลนั้น เป็นเครื่องมือในการช่วยสังเกตและวิเคราะห์ฐานความคิด (ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมของบุคคล) เพื่อใช้
ประกอบพิจารณาตีความ คุณลักษณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม มีทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง ไม่ควรนำมา
วัดผลว่าแบบไหนที่ดีหรือด้อยกว่าอีกแบบ
                                                                                                                 (มีต่อ)



คุณ Sample 19

เกี่ยวกับ DISC model

ประโยชน์ที่ได้รับจากการรู้จักเข้าใจตน
      โดยทั่วไปบุคคลมักจะให้ความสนใจในการทำความรู้จักเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกก่อน เช่น เทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ การเงิน รวมถึงบุคคลอื่น มากกว่าทำความรู้จักเข้าใจกับตัวตนของตัวเอง คนจำนวนมาก
จึงมักจะรู้สึกสับสนในความเป็นตัวตนของเรา จากที่บุคคลภายนอกข้างเคียงให้ข้อมูลป้อนกลับเข้ามาไม่ว่าจะในรูปของ
คำพูด คำวิพากษ์ ความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากโลกทัศน์ของคนเหล่านั้น โดยที่อาจไม่เป็นไปตามที่ตัวเราเป็น การได้ทำ
ความเข้าใจตัวเองทั้งในแง่บวกและลบ ผ่านเครื่องมือ DISC-U เสมือนการได้ข้อมูลป้อนกลับที่ผ่านทัศนะของเราเอง
สะท้อนแนวโน้มพฤติกรรมความถนัดในการแสดงออก ความชอบ/ไม่ชอบ ความปรารถนา แรงกระตุ้นจูงใจ สิ่งเร้าที่
ทำให้เกิดความเครียด... ทำให้เราสามารถคาดการณ์ ได้ถึงผลกระทบที่อาจตามมา จากการแสดงพฤติกรรม ในแต่ละ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งบุคคลที่เข้าใจถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล จะสามารถยอมรับและปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นและสถานการณ์ได้ดีขึ้น สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่แวดล้อม จึงกล่าวได้ว่าการตระหนักรับรู้
ตัวตนเป็นรากฐานสำคัญต่อความก้าวหน้าความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
 
->  การรู้จักตัวตนของตัวเอง เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บุคคลเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง รู้ทิศทางที่ชัดเจน  <-

ประเมินตนเองได้อย่างชัดเจน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน●

สร้างสมดุลด้านบวก ด้านลบ ของคุณลักษณะตัวเองได้ดีขึ้น●

แสดงตนได้อย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมต่างๆ●

พัฒนาตัวเอง เสริมจุดแข็ง ปรับจุดอ่อน อย่างมีทิศทาง●

สื่อสาร สร้างสัมพันธภาพด้วยความเข้าใจกันจากการที่ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล●

ปรับตัว ยืดหยุ่นไปกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น●

   

การประยุกต์ใช ้DISC-U
      DISC-U สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายในทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในเชิงธุรกิจ
เพื่อใช้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร และสรรหา อาชีพ ผลการประเมินสามารถ
สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สไตล์การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในสังคม สไตล์การตัดสินใจและเผชิญปัญหา
บทบาทที่ถนัดในการแสดงออกและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ความถนัด และแรงกระตุ้นจูงใจ ได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรและทีมงานในองค์กร เพิ่มขีดความ
สามารถ เกิดประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มในเนื้องาน สร้างความโดดเด่นให้องค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน
   

     ตัวอย่างเรื่องที่ DISC-U สามารถนำประยุกต์ใช้ได้ เช่น
การพัฒนาตนเอง (Individual Development Program)●

การสื่อสาร บริหารความสัมพันธ์ (Communication and Relation Management)●

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Program)●

การพัฒนาทีม สร้างทีม (Team Building)●

การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Conflict Management)●

การปรับตัวและรับมือภายใต้แรงกดดัน (Adaptability and Stress Handling)●

การ Coach บุคลากร : สร้างแรงจูงใจและยกระดับขีดความสามารถ (Coach and Motivation Program)●

การขาย การเจรจาต่อรอง (Sales and Negotiation)●

การสื่อสารและบริการลูกค้า (Communication and Customer Service)●

การบริหารคนเก่งและวางแผนความก้าวหน้า (Talent Management and Succession Planning)●

การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน (Recruitment and Selection)●

การเลือกอาชีพลักษณะงานที่เหมาะสม (Job Matching)●

  


