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สารบญั 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของ DiSC-U Assessment 
 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (Validation Process) 

o ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
o ความเท่ียงตรง (Validity) 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
ความเป็นมาและพัฒนาการของ DiSC-U Assessment 

การศึกษานี้มีจดุมุ่งหมายที่จะตรวจสอบคุณสมบัติด้านจิตวิทยา (Psychometric properties) ของ
แบบประเมิน DiSC-U ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมการทํางาน ผลจากการศึกษานี้ จะทําให้เกิดความเข้าใจ
เชิงลึกเก่ียวกับคุณสมบัติด้านจิตวิทยาของแบบประเมิน DiSC-U ซึ่งจะช่วยให้การนําแบบประเมินไปใช้ใน
องค์กรหรือสถานที่ทํางานมีความแม่นยํา เกิดประโยชน์ และมั่นใจมากขึน้ 

DiSC-U (หรือ iDISC plus) พัฒนามาจากหลักการ D-I-S-C Model ของ Dr. William Moulton 
Marston ผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาและเป็นผู้แต่งหนังสือ Emotions of Normal People ในปี ค.ศ. 1928 
โดย Dr. Marston กล่าวถึง อารมณ์พ้ืนฐาน (Primary emotions) ไว้ 4 ลักษณะ ที่เช่ือมโยงกับการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้จกัในช่ือเรียกคุณลักษณะ Dominance, Influence (คําด้ังเดิมคือ 
Inducement), Steadiness (คําด้ังเดิมคือ Submission), and Conscientious (คําด้ังเดิมคือ Compliance) 
ซึ่งมีลักษณะโดยสังเขปดังน้ี 

Dominance:     ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่   
Influence:        ชอบสังสรรค์ เข้าสังคม ช่างเจรจา ร่าเริง  
Steadiness:      สภุาพ อ่อนน้อม เข้าช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
Conscientious: คิดวิเคราะห์ เน้นเหตุและผล สงวนท่าที 

DiSC-U แสดงผลการประเมนิในรูปแบบรายงานการสํารวจตนเอง (Self- report inventory) ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ประกอบในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทีม สร้างทีม การวางแผนสายอาชีพ การคัดเลือก
บุคลากร การให้คําปรึกษาเฉพาะบุคคลหรือแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล รวมไปถึงการโค้ชบุคลากร เป็นต้น 



  
 
 

กระบวนการในการกําหนดคําจํากัดความเชิงปฏิบัติ (Operational definitions) ของขอ้คําถาม      
ในแบบประเมนิ DiSC-U อ้างอิงจากงานศึกษาของ Dr. Marston ซึ่งจัดแบ่งมิติของพฤติกรรมออกเป็น            
4 คุณลักษณะหลัก นอกจากน้ีลักษณะข้อคาํถามได้ถูกขัดเกลา ปรับแต่งจากผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา 
ภายใต้กระบวนการมาตรฐานตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งลักษณะของข้อคําถามที่สามารถบ่งบอกลักษณะ
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุด อน่ึงจํานวนข้อคําถามและความหมายของข้อคําถามที่มีความซ้ําซอ้นกัน   
ก็จัดเป็นส่วนสาํคัญที่ถูกนํามาพิจารณาในระหว่างกระบวนการพัฒนานี้ เพ่ือให้มั่นใจและแน่ใจว่าเคร่ืองมือ
ประเมินมีคุณภาพทั้งในด้านความเช่ือมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง (Validity) 

DiSC-U ใช้เทคนิคการบังคับตอบ (The forced-choice rating technique) โดยกําหนดให้ใน 1 ชุด
ข้อคําถามมี 4 ลักษณะตัวเลือก แล้วให้เลือกตอบ MOST (เหมือนมากสุด) จาก 1 ใน 4 ตัวเลือกที่ผู้ประเมินเห็น
ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับตนเองในบริบทการทํางานมากท่ีสุด และให้เลอืกตอบ LEAST (เหมือน
น้อยสุด) จาก 1 ใน 4 ตัวเลือกที่ผู้ประเมินเห็นว่าเป็นลักษณะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับตนเองในบริบทการ
ทํางานน้อยที่สุด  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเป้าประสงค์เบ้ืองต้นของการศึกษาคุณสมบัติด้านจิตวิทยา ของแบบประเมิน 
DiSC-U ผ่านบริบทของสภาพแวดล้อมการทาํงาน ดังน้ันตัวอย่างที่นํามาศึกษาจึงเป็นการสุ่มกลุม่ตัวอย่างมา
จากพนักงานในองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีช่วงอายุต้ังแต่ 20-55 ปี 
 
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Validation Process) 

แบบประเมินทางจิตวิทยาจัดเป็นแบบประเมินคุณภาพเชิงนามธรรม (Abstract qualities) เช่นเดียว 
กับการประเมินเชาวน์ปัญญา (Intelligence) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ระดับการเปิดเผยตัวตน 
(Extroversion) ความซื่อสัตย์ (Honesty) เป็นต้น ซึ่งการประเมินคุณภาพและความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
ลักษณะน้ีไม่สามารถกระทําได้อย่างตรงไปตรงมา คุณภาพของแบบประเมินถือเป็นปัจจัยสําคัญทีม่ีผลต่อความ
น่าเช่ือถือของผลการวัดหรือประเมิน ดังน้ันการที่จะให้ได้แบบประเมิน DiSC-U ที่มคีณุภาพและความเช่ือมั่นใน
การนําไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทที่ต้องการวัดหรือประเมิน จึงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบประเมิน
อย่างเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ  

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินมีอยู่ 2 ด้านหลักๆ คือ 
1. ด้านความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งเป็นมมุมองคุณภาพของความคงเส้นคงวาและน่าเช่ือถือ 
2. ด้านความเที่ยงตรง (Validity)  ซึ่งเป็นมุมมองคุณภาพของความเที่ยงตรง แม่นยํา 

 
 
 



  
 
 

ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ความเช่ือมั่น (Reliability) หมายถึงความสม่ําเสมอ สอดคล้องกัน คงที่ และเช่ือถือได้ ของคะแนนที่ได้

จากการใช้แบบประเมิน และเมื่อประเมินซ้ําๆ ก็ยังให้ผลการประเมินคงเดิม อย่างไรก็ตามค่าความเช่ือมั่นน้ี
ไม่ได้บ่งช้ีถึงคุณภาพของคะแนนเช่น ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือ ดี-ไม่ดี  

วิธีที่ใช้หาความเช่ือมั่นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิเคราะห์หาความสอดคล้องภายใน (Internal consistency)  
วิเคราะห์ความคงที่ (Stability) วิเคราะห์โดยใช้แบบวัดที่ทดแทนกัน (Alternate forms) หรือโดยใช้
แบบทดสอบคู่ขนาน (Parallel forms) วิเคราะห์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-scorer/Inter-rater 
agreement) ทั้งน้ี ในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ความเช่ือมั่น เบ้ืองต้นมักจะดูจากธรรมชาติของ
ลักษณะแบบประเมินและวัตถุประสงค์หลักที่แบบประเมินจะถูกนําไปใช้ ในการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบ
ประเมิน DiSC-U ครั้งน้ี ได้เลอืกใช้วิธีวิเคราะห์ความคงที่ (Stability) และวิเคราะห์หาความสอดคล้องภายใน 
(Internal consistency)    

วิธีวิเคราะห์ความคงที่ (Stability) วิธีน้ีเป็นการประเมินซ้ําโดยให้ผู้ทําแบบประเมินกลุ่มเดียวกัน ทาํ
แบบประเมินชุดเดียวกัน 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างช่วงระยะเวลาหน่ึงระหว่างการทําแบบประเมินครั้งแรกและ
ครั้งที่สอง วิธีการน้ีเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest reliability) ผลการประเมินทั้ง 2 ครั้ง
จะถูกนําไปหาค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ในกรณีที่คณุลักษณะพฤติกรรมของผู้ทาํแบบประเมินไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลง แบบประเมินน้ีควรให้ผลที่เหมือนหรือคล้ายกันทั้ง 2 ครั้งการประเมิน อย่างไรก็ตาม การประเมิน
ทางจิตวิทยาเชิงลึกมักจะไม่สามารถให้ผลการทดสอบซ้ําทีเ่หมือนกันสมบูรณ์ แม้ว่าคณุลักษณะพฤติกรรมของ
ผู้ทําแบบประเมินไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเช่นน้ี เน่ืองจากปัจจัยแทรกซ้อนจากภายนอกที่กระทบผู้
ประเมินในขณะที่ทําแบบประเมินในแต่ละคร้ัง เช่น ความไม่พร้อมของสภาพร่างกายหรือจิตใจ ความเหน็ด
เหน่ือย เครียด หรือการตอบข้อคําถามที่ขึ้นกับสภาวะอารมณ์ของผู้ประเมินในขณะน้ัน  ย่ิงระยะห่างระหว่าง
การทําแบบประเมินทั้ง 2 ครัง้ยาวนานมากเท่าใด โอกาสท่ีปัจจัยแทรกซ้อนมีอิทธิพลต่อผลประเมินและค่า
ความเช่ือมั่นแบบทดสอบซ้ํา ก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย 

การวิเคราะห์ความคงที่ของแบบประเมิน DiSC-U โดยวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest) กําหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ทําแบบประเมินทําแบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห ์แล้วนําคะแนนจากการประเมินทั้ง 2 
ครั้ง มาหาค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability coefficient) ในทางสถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นจะมี
ค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ย่ิงคา่สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น มีค่าเข้าใกล้ +1 มากเท่าใด แสดงได้ว่าแบบประเมินมี
ความคงที่เป็นอย่างมาก โดยท่ัวไปนักวิจัยใช้เกณฑ์ตัวเลขในการแปลผล ดังน้ีคือ ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูง
กว่า 0.70 หมายถึง ความคงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ (acceptable) และถ้าค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ มีค่าต้ังแต่ 
0.80 ขึ้นไป จะหมายความถึง ความคงที่อยู่ในระดับที่ดี (good) 



  
 
 

ผลการคํานวนหาค่าความเช่ือมั่นแบบทดสอบซ้ํา (Test-retest reliability) ของแบบประเมิน DiSC-U 
ในการทําแบบประเมินในระยะเวลาห่างกัน 4 สัปดาห์ เป็นดังน้ี 
 

Scale Reliability 
D 0.869 
I 0.877 
S 0.852 
C 0.836 

N=387 

ตารางที่ 1 Test-Retest Reliabilities 
 

จากผลในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า แบบประเมิน DiSC-U มีความคงที่ในระดับที่ดี ในทางปฏิบัติผู้ทํา
แบบประเมินอาจพบว่าผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเล็กน้อยในการทําแบบประเมินที่มีการทิ้ง
ช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของแบบวัดทางจิตวิทยาเชิงลึก อย่างไรก็ตาม ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในผล
การประเมิน ไม่มีผลต่อการแปลผลของการประเมินอย่างมีนัยสําคัญ 

    วิธีวิเคราะห์หาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) เป็นการประเมินความสอดคล้อง
ภายในของข้อคําถามในแบบวัดหรือแบบประเมินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ข้อคําถาม 2 ข้อ ถามคล้ายกัน
หรือถูกออกแบบมาให้ใช้วัดคุณลักษณะเดียวกัน กลุ่มผูท้าํแบบประเมินควรจะตอบหรือให้คะแนนเหมือนกันทั้ง 
2 ข้อ หรือให้คะแนนในทิศทางเดียวกัน จึงจะเรียกได้ว่าข้อคําถามหรือแบบประเมินมีความสอดคล้องภายใน
และทําใหแ้บบประเมินน้ีมีค่าความคงที่สูง 

 ในการวิเคราะห์หาความสอดคล้องภายใน ของการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการแบบแบ่งครึ่ง (Split half 
method) โดยแบ่งครึ่งคําตอบที่วัดในประเด็นเดียวกันออกเป็น 2 ส่วน และนําคําตอบ 2 ส่วนน้ันมา
เปรียบเทียบกัน และหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
ค่าของความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้คือค่าที่อยู่ในระดับ .70 ขึ้นไป ถ้าค่าอยู่ในระดับ 0.80 ขึน้ไปจะถือว่ามีค่าความ
เช่ือมั่นสูง  

 จากผลการคํานวนในตารางที่ 2 แบบประเมิน DiSC-U มคีวามสอดคล้องภายในอยู่ในระดับเกินค่า 
0.82 และมีค่าเฉลี่ย (median) อยู่ที่ 0.85 แสดงถึงค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินอยู่ในระดับที่สูง 
 
 
 
 



  
 
 

Scale Reliability 
D 0.876 
I 0.868 
S 0.820 
C 0.830 

N=1066 

ตารางที่ 2 Internal Consistency of DiSC-U 
 

ความเที่ยงตรง (Validity) 
 ความเที่ยงตรงจัดเป็นสิ่งช้ีวัดคุณภาพของแบบประเมินที่สาํคัญมาก ความเที่ยงตรงเป็นความถูกต้อง
ของสิ่งที่แบบประเมินน้ันประเมินได้ หรืออีกนัยหน่ึงคือการประเมินที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบประเมิน 
โดยครอบคลุมเน้ือหาหรือพฤติกรรมจิตวิทยาที่ต้องการประเมินได้อย่างครบถ้วน กระบวนการทดสอบความ
เที่ยงตรงมักจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากแบบประเมินกับข้อเท็จจริงที่สังเกตได้หรือหลักทฤษฎีที่
สนับสนุนสิ่งทีป่ระเมิน 

ในการศึกษานีห้ลักทฤษฎีทีส่นับสนุนเคร่ืองมือประเมิน DiSC-U มาจาก D-I-S-C Model ที่ Dr. 
Marston ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมอยู่ในหนังสือ Emotions of Normal People ทั้งน้ี Dr. Marston แบ่ง
องค์ประกอบพ้ืนฐานของ DISC Model เป็น 4 คณุลักษณะหลัก ซึ่ง DiSC-U ได้ใช้เป็นโครงสร้างฐานในการแปล
ผลประเมินและรายงานคุณลักษณะพฤติกรรมของผู้ประเมินออกมาได้หลายมิติจากความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
ฐาน 4 คุณลักษณะ 

ความเที่ยงตรงของแบบประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) ความเทีย่งตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) และ ความเทีย่งตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ 
(Criterion-related validity) ในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของแบบประเมิน DiSC-U ได้เลือกใช้การ
วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง  

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา หมายถึงการประเมินได้ตรงกับเน้ือหาที่ต้องการประเมิน มีขอบเขต
ครอบคลุมจุดประสงค์ที่ต้องการประเมินอย่างครบถ้วน การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเป็นการตรวจ
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมระหว่างเน้ือหาของข้อคําถาม (Item content) ในเครือ่งมือประเมิน กับคํา
นิยามเชิงปฏิบัติการ (Operational definition) ของพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ และหลักแนวคิดหรือทฤษฎี 
(Theoretical definition) ในการศึกษานี้ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรอง



  
 
 

และกําหนดชุดข้อคําถามในแบบประเมิน ซึง่เป็นข้อคําถามที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการนิยาม
ความหมายของคุณลักษณะทัง้ 4 จาก D-I-S-C Model  

ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆ ตรงตามโครงสร้างทฤษฎีของสิ่งที่จะ

ประเมิน โดยที่ลักษณะของโครงสร้าง ถูกสรา้งขึ้นจากข้อคําถามหลายๆ ข้อ ตามทฤษฎี (Theory) หรอืแนวคิด 
(Concept) แล้วรวมเป็นโครงสร้าง (Construct) ขึ้นมา เพ่ือใช้ประเมินในเรื่องที่สนใจ ซึ่งในการศึกษาน้ีจะเป็น
การตรวจสอบความสมัพันธ์ของโครงสร้างของแบบประเมิน DiSC-U กับ หลักทฤษฎีของ Dr. Marston  

 Scale Inter-correlations 
การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสามารถทําได้หลายวิธี แบบประเมิน DiSC-U ได้ทําการศึกษาใน

รูปแบบของการดูความสัมพันธ์ระหว่างกันของแต่ละคุณลกัษณะ ผู้ศึกษาได้ทําการตรวจสอบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะต่างๆ เพ่ือที่จะดูความตรงกัน ความสอดคล้องกันกับรูปแบบทางทฤษฎี ผลของ
ความสัมพันธ์จากการตรวจสอบจะแสดงให้เราเห็นทั้งระดับของความเข้มและทศิทางของความสัมพันธ์เมื่อมี
การจับคู่คุณลกัษณะเปรียบเทียบกัน 

ผลจากการศึกษาของแบบประเมิน DiSC-U เป็นไปตามตารางที่ 3 ซึ่งแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ 
ระหว่างคุณลักษณะทั้ง 4 ตัว (D-I-S-C) ทีถู่กนํามาเปรียบเทียบระหว่างกัน มีค่าต่างๆ ทีแ่สดงทั้งระดับความเข้ม
และทิศทาง 

ในการแปลผลความเข้ม (Strength) ของระดับความเช่ือมโยงของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ให้ถือค่า
เป็นค่าสัมบูรณ ์(Absolute value) ไม่ว่าผลคํานวณออกมาเป็นค่า + หรอื –  

การแปลผลความเช่ือมโยงของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มเีกณฑ์การอ่านค่าดังน้ี  
 ค่าสัมประสิทธ์ิที่ตํ่ากว่า 0.35 หมายถึง มีความเช่ือมโยง ระดับตํ่า 
 ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 0.36-0.65 หมายถึง มีความเช่ือมโยง ระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ์ิที่สูงกว่า 0.65 หมายถึง มีความเช่ือมโยง ระดับสูง 

ส่วนค่าที่ออกมาเป็น + หรือ – เป็นการบอกถึงทิศทางความสัมพันธ์ (Direction) ว่าเป็นไปในทาง
เดียวกัน (+) หรือ เป็นไปในทศิทางตรงกันข้าม (-) เช่น ค่า + หมายความว่า ถ้าตัวแปรหน่ึงมีค่าสูง อีกตัวหน่ึงก็
จะมีค่าสูงไปด้วย และค่า – หมายความว่า ถ้าตัวแปรหน่ึงมีค่าสูง อีกตัวหน่ึงจะมีค่าตํ่า 

ผลตามตารางที่ 3 พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทั้ง 4 ตัวในแบบประเมิน DiSC-U ที่
ถูกนํามาเปรียบเทียบซึ่งกันละกันเป็นไปตามหลักการของ Dr. Marston 



  
 
 

Scale D I S C 
D --    
I - .062 --   
S - .809 - .134 --  
C - .338 - .762 .177 -- 

N=480 

ตารางที่ 3 Spearman Correlation Coefficients 
 

Multidimensional Scaling 
Multidimensional Scaling (MDS) เป็นอีกวิธีการหน่ึงทางสถิติสะท้อนให้เห็นถึงความตรงเชิง

โครงสร้าง เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพิจารณาตัวแปรหลายตัวที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยให้นักวิจัยสามารถจําแนก
แยกแยะลักษณะที่สําคัญหลกัๆ ของการตอบสนองของผู้ทําแบบประเมิน โดยนําเสนอข้อมูลบนแผนภาพ ซึ่งทํา
ให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ในระดับที่แตกต่างระหว่างตัวแปรได้อย่างชัดเจน 

ตามแผนภาพที่ 1 แสดงแผนภาพ MDS ของการรับรู้คุณลักษณะบุคลิกภาพ 4 แบบ จากแบบประเมิน 
DiSC-U ที่แสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักทฤษฎีของ Dr. Marston 

 

 
แผนภาพที่ 1 Multidimensional Scaling for DiSC-U 

 
 
 
 



  
 
 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน DiSC-U พบว่าเป็นแบบประเมินที่มีค่าความเช่ือมั่นและความ
เที่ยงตรงในระดับสูง ความเช่ือมั่นของมาตรวัดอยู่ในช่วงที่ดี โครงสร้างของแบบประเมินสอดคล้องกับหลัก
ทฤษฎีและแนวคิด ซึ่งวิเคราะห์จาก การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา เทคนิค Scale inter-correlations และ 
แผนภาพ Multidimensional scaling  
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