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ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพ DISC
บริหารคนอย่างเข้าใจ ใช้จุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน อย่างตรงใจ
เพิ่มเพิ่มศักยภาพ “คน” อย่างได้ผล และยั่งยืน
จัดทำโดย นำงสำวณัฐกฤตำ โกมลนำค
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
วันที่ 8 สิงหำคม 2561
หากท่านมีตัวเลือกอันดับที่ 1 มีจานวนที่ได้เลือกมากที่สุด
ท่านเป็นคนสไตล์ Dominance ผูค้ รอบครอง (D)
ลักษณะทั่วไป
ตรงไปตรงมำ กล้ำตัดสินใจ เชื่อมั่นตนเอง ชอบแก้ปัญ หำ กล้ำเสี่ย ง เริ่มต้น ด้วยตนเอง
คุณค่ำต่อทีม ดูผลลัพธ์สุดท้ำย ให้คุณค่ำกับเวลำ ท้ำทำยสภำพที่เป็นอยู่ สร้ำงนวัตกรรม
จุดอ่อนที่เป็นไปได้ ก้ำวล่วงอำนำจ ทัศนคติโต้เถียง ไม่ชอบงำนประจำ พยำยำมจนมำกเกินไป
ความกลัวที่มากที่สุด ถูกเอำรัดเอำเปรียบ แรงบันดำลใจจำก ควำมท้ำทำยใหม่ๆ กำรให้อำนำจและอำนำจใน
กำรเสี่ยงและตัดสินใจ เป็นอิสระจำกกิจวัตรประจำวัน กำรเปลี่ยนสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนและกำรเล่น
กำรให้ควำมสำคัญของคนสไตล์ D
เน้นที่ผลลัพธ์ กำรกระทำ ควำมท้ำทำย
ลักษณะของคนสไตล์ D
ตรงไปตรงมำ ชัดเจน มั่นคง เน้นผลลัพธ์
มุ่งมั่น ทำอะไรอย่ำงรวดเร็ว
ถูกกระตุน้ โดย
ควำมท้ำทำยกับสภำพที่เป็นอยู่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ให้เสรีภำพในกำรตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็ว
ค่ำนิยม
กำรสื่อสำรโดยตรง ควำมเสีย่ ง กำรแก้ปัญหำ
สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ D เบื่อหน่ำย
กำรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำ ผลลัพธ์ต่ำกว่ำมำตรฐำน
กำรบริหำรแบบจุกจิก
สิ่งที่อำจได้ยินคนสไตล์ D พูด
"ฉันให้เวลำคุณสองนำที"
"ไม่ต้องลงรำยละเอียด ตรงไปที่จุด เลย"
กำรติดต่อสื่อสำรกับคนประเภท D
มุ่งตรงไปที่ประเด็น
กระชับ (ลองเริ่มต้นด้วยจุดสุดท้ำย)
เน้นกำรแก้ปัญหำ
แนะนำกำรกระทำที่เฉพำะเจำะจง
แสดงให้เห็นถึงควำมมั่นใจในหัวข้อ หรือเนือ้ หำของคุณ
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หากท่านมีตัวเลือกอันดับที่ 2 มีจานวนข้อที่ได้เลือกมากที่สุด
ท่านเป็นคนสไตล์ INFLUENCE ผูม้ ีอทิ ธิพล (I)
ลักษณะทั่วไป
กระตือรือร้น ไว้วำงใจได้ มองโลกในแง่ดี กำรโน้มน้ำวใจ ช่ำงพูด หุนหันพลัน แล่น ใช้อำรมณ์
คุณค่ำต่อทีม แก้ปัญหำด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นผู้สนับสนุนที่ดี กระตุ้นให้ผู้อื่นบรรลุ
เป้ำหมำย อำรมณ์ขันเชิงบวก เจรจำควำมขัดแย้งได้ ผูส้ ร้ำงสันติภำพ
จุดอ่อนที่เป็นไปได้ ชอบได้รับควำมนิยมมำกกว่ำผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ไม่คำนึงถึงรำยละเอียด ท่ำทำงและกำร
แสดงออกทำงสีหน้ำมำกเกินไป มีแนวโน้มที่จะฟังเฉพำะเมื่อ สะดวกเท่ำนั้น
ความกลัวที่มากที่สุด ถูกปฏิเสธ
แรงบันดาลใจจาก คำยกยอ กำรสรรเสริญ ควำมนิยม และกำรยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เป็นอิสระจำกกฎระเบียบต่ำงๆ ให้คนอื่นๆ จัดกำรรำยละเอียดได้
กำรให้ควำมสำคัญของคนสไตล์
ควำมกระตือรือร้น กำรกระทำ ควำมร่วมมือ
ลักษณะของคนสไตล์
กล้ำแสดงออก กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี
โน้มน้ำวใจได้ดี มีชีวติ ชีวำ มีเสน่ห์
ถูกกระตุน้ โดย
สภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันไป อย่ำงรวดเร็ว
ควำมร่วมมือ อยู่ในจุดเด่น ถูกบีบด้วยตำรำงเวลำ
ค่ำนิยม
กำรมองภำพใหญ่ กำรแสดงออกส่วนบุคคล
กำรติดต่อกับผูอ้ ื่น
สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ i เบื่อหน่ำย
มองในแง่รำ้ ยและกำรปฏิเสธ ทำงำนคนเดียว
สิ่งที่คุณอำจได้ยินคนสไตล์ i พูด
"เรำมีทีมงำนที่ยอดเยี่ยม พวกคุณ สุดยอด"
"ฉันมีควำมคิดที่ยอดเยี่ยมว่ำ ..."
กำรติดต่อสื่อสำรกับคนประเภท i
เริ่มบทสนทนำด้วยท่ำทีที่ดี
ตรงไปตรงมำ แต่ให้สมดุลกับควำมรู้สึกดี ๆ ของคุณด้วย
แสดงให้เห็นว่ำคุณมีสว่ นร่วมในควำมกระตือรือร้นของพวกเขำ
หำวิธีในกำรยกย่องควำมสำเร็จของพวกเขำ
แนะนำกำรกระทำที่เฉพำะเจำะจง
แสดงให้เห็นถึงควำมเต็มใจที่จะฟังควำมคิดเห็นของพวกเขำ
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หากท่านมีตัวเลือกอันดับที่ 3 มีจานวนข้อที่ได้เลือกมากที่สุด
ท่านเป็นคนสไตล์ STEADINESS ผูม้ ีควำมมั่นคง (S)
ลักษณะทั่วไป
ผูฟ้ ังที่ดี ทำงำนเป็นทีม มีควำมสำมำรถ มั่นคง ทำนำยได้ มีควำมเข้ำใจ เป็นมิตร คุณค่ำต่อ
ทีม เชื่อถือและไว้วำงใจได้ จงรักภักดีต่อทีมงำน ทำงำนสอดคล้องกับอำนำจหน้ำที่ เป็น
ผูฟ้ ังที่ดี มีควำมอดทนและเห็นอกเห็นใจ ดีในเรื่องปรองดองลดควำมขัดแย้ง
จุดอ่อนที่เป็นไปได้ ต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง ใช้เวลำนำนในกำรปรับ เปลี่ยน ไม่แสดงควำมอิจฉำ ไวต่อกำร
วิพำกษ์วจิ ำรณ์ มีควำมยำกลำบำกในกำรจัดลำดับควำมสำคัญ
ความกลัวที่มากที่สุด สูญเสียควำมมั่นคง
แรงบั นดาลใจจาก กำรยอมรับ ในควำมภักดีและควำมเชื่อถือได้ ควำมปลอดภัย และควำมมั่นคง ไม่มีก ำร
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือวิถีชีวิตอย่ำงกะทันหัน กิจกรรมที่สำมำรถเริ่มต้นและ ดำเนินกำร
ได้
กำรให้ควำมสำคัญของคนสไตล์ s
กำรสนับสนุน ควำมเสถียร ควำมร่วมมือ
ลักษณะของคนสไตล์ s
อำรมณ์มั่นคง อดทน ตั้งใจ อ่อนน้อมถ่อมตน
เกือ้ กูล ยินดีที่จะช่วย
ถูกกระตุน้ โดย
สภำพแวดล้อมที่มีควำมเสถียรและกลมกลืน
ควำมเป็นธรรม กำรทำงำนในกลุ่มเล็กๆ
ค่ำนิยม
วิธีกำรในกำรทำสิ่งต่ำงๆ แบบ ดัง้ เดิม
ควำมภักดี ควำมสม่ำเสมอ
สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ S เบื่อหน่ำย
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงกะทันหัน และไม่คำดคิด
อยู่รอบๆ หรือกำรเผชิญหน้ำกับคน ที่มอี ำนำจ
สิ่งที่คุณอำจได้ยินคนสไตล์ S พูด
"ฉันยินดีที่จะช่วยในแบบที่ฉัน สำมำรถทำได้"
"อย่ำทำให้เสียเรื่อง"
กำรติดต่อสื่อสำรกับคนประเภท S
หลีกเลี่ยงกำรขัดแย้ง หรือใจร้อน
เริ่มบทสนทนำอย่ำงเป็นกันเอง
ถำมพวกเขำถึงสิ่งต่ำงๆ นอกเหนือกำรทำงำนเป็นอย่ำงไร
แสดงควำมสนใจในควำมรู้สกึ ของพวกเขำ
กระตือรือร้นเมื่อต้องกำรข้อมูลจำกพวกเขำ
ทำให้เขำรู้สกึ สบำย เมื่อต้องกำรขอควำมคิดเห็น
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หากท่านมีตัวเลือกอันดับที่ 4 มีจานวนข้อที่ได้เลือกมากที่สุด
ท่านเป็นคนสไตล์ Compliance ผูย้ อมทำตำม (C)
ลักษณะทั่วไป
ควำมถูกต้อง กำรวิเครำะห์ มโนธรรม ระมัดระวัง ค้นหำควำมจริง แม่นยำ มี มำตรฐำนสูง
ทำงำนเป็นระบบ คุณค่ำต่อทีม มุมมอง: "รำกฐำนของควำมเป็นจริง" มีมโนธรรมและ
อำรมณ์ดี ทำทุกกิจกรรม ชอบกำหนดสถำนกำรณ์ รวบรวม วิจำรณ์ และทดสอบข้อมูล
จุดอ่อนที่เป็นไปได้ ต้องกำรขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับกำรดำเนินกำรและควำมสัมพันธ์ ทำตำม ขัน้ ตอนและ
วิธีกำรต่ำงๆ ลงในรำยละเอียด ชอบที่จะไม่พูดถึงควำมรู้สกึ ยินยอมมำกกว่ำเถียง
ความกลัวที่มากที่สุด กำรถูกวิจำรณ์ แรงบันดำลใจจำก มำตรฐำนที่มีคุณภำพสูง ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่จำกัด
งำนที่ลงรำยละเอียด กำรจัดระเบียบข้อมูลเชิงตรรกะ
กำรให้ควำมสำคัญของคนสไตล์ C
ควำมแม่นยำ ควำมเสถียร ควำมท้ำทำย
ลักษณะของคนสไตล์ C
นักวิเครำะห์ มีควำมตัง้ ใจ ชอบกำรตัง้ คำถำม
มีควำมเป็นส่วนตัว มีควำมแม่นยำ ทำงำนเป็นระบบ
ถูกกระตุน้ โดย
วิธีที่เหมำะสมในกำรทำสิ่งต่ำงๆ ควำมแม่นยำ ควำมถูกต้อง
ค่ำนิยม
คุณภำพ ควำมแม่นยำ ทำงำนคนเดียว
สิ่งที่ทำให้คนสไตล์ C เบื่อหน่ำย
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงกะทันหัน
ไม่มเี วลำในกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล
สถำนกำรณ์ที่ตอ้ งรับผิดชอบด้ำนอำรมณ์
สิ่งที่คุณอำจได้ยินคนสไตล์ C พูด
"เรำมีขอ้ มูลทั้งหมดหรือไม่"
"ตรวจดูให้แน่ใจว่ำ ได้ตรวจสอบ งำนของคุณอีกครั้ง"
กำรติดต่อสื่อสำรกับคนประเภท C
เริ่มบทสนทนำโดยใช้วธิ ีกำรแบบสงบ มีเหตุผล
นำเสนอข้อเท็จจริง ก่อนกำรคำดเดำ
หลีกเลี่ยงกำรกดดันให้ดำเนินกำรทันที
เคำรพควำมต้องกำรของพวกเขำในกำรวิเครำะห์
ให้เวลำเขำในกำรประมวลสำรสนเทศ
ขอควำมเห็น จำกนั้นรอคำตอบ
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เอกสารอ้างอิง
งำนวิ จั ย กำรพั ฒ นำแบบประเมิ น บุ ค ลิ ก ภำพตำมโมเดล DiSC http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/0734/approvalappendices.pdf
อ้ำงอิง บุคลิกภำพ DiSC http://www.pwo.co.th/ewtadmin_new/ewt/pwo_intra/ewt_dl_link.php?nid=4326
https://www.slideshare.net/maruay/disc-model-86174458
http://www.tioag.go.th/sites/default/files/files/knowledge-base/วิเครำะห์จำกDISC.pdf

