




















































 

แสดงจำนวนสมาชิกที่อยู่ในแต่ละรูปแบบ

          เป็นการแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกในแต่ละรูปแบบ ทุกรูปแบบล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีม

อย่างไรก็ตามน้ำหนักความสำคัญของแต่ละรูปแบบอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบริบท สภาพแวดล้อมของทีมนั้นๆ นอกจากนี้
รูปแบบที่มีความจำเป็น แต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยๆ หรือไม่มีเลยก็สามารถได้รับการเสริมเติมเต็ม จากการปรับของสมาชิกทีมที่มีอยู่
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ส่วนที่ 3
การปรับเพื่อการทำงานร่วมกันในทีม - Styles Adaptability

 
          เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน คือผู้ที่เข้าใจตัวเอง

รู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน สามารถปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับความคาดหวังของบริบท สภาพแวดล้อม

และผู้คนที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นหลายงานวิจัยบ่งชี้ว่าปัจจัยที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่จะทำให้

ทีมประสบความสำเร็จคือการที่สมาชิกทีมตระหนักในความแตกต่างและปรับเข้าหากัน
  

          ในส่วนนี้จะเป็นข้อแนะนำถึงลักษณะและวิธีการสังเกตรูปแบบของสมาชิกทีม 8 รูปแบบ โดยใช้      
 “จุดเน้นหรือการให้ความสำคัญ” เป็นตัวกำหนด เช่นเดียวกันกับรูปแบบของทีมโดยรวม ซึ่งได้แก่
ลักษณะของผู้ที่มุ่งเน้นกับ “ผลลัพธ์” “การจูงใจ” “ความกระตือรือร้น” “สัมพันธภาพ” “การสนับสนุน”    
 “ความมั่นคง” “ความถูกต้องแม่นยำ” และ “ความสามารถ” รวมถึงให้ข้อมูลแนะนำที่สำคัญๆ ในการ
สื่อสารประสานงาน ต้องทำงานร่วมกับเขาเหล่านั้น
  

          นอกจากนี้กับสมาชิกทีมที่มีความแตกต่างแบบตรงกันข้าม โอกาสจะเกิดความไม่เข้าใจ
ความขัดแย้งก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่เราให้ความสำคัญ ตระหนักในความแตกต่างระหว่างเขากับเรา

รู้ถึงประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ปรับวิธีการ การแสดงออกอย่างเหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 
 



การสังเกตลักษณะของสมาชิกทีมและข้อแนะนำเพื่อการทำงานร่วมกัน

(Team member’s style identification and adaptability for team cooperation) 
 

         ลักษณะของผู้ที่มุ่งเน้นกับ “ผลลัพธ์” (Result)
  

 

 
ตรงไปตรงมา

กล้า

เด็ดขาด

ใจร้อน

ผลลัพธ์

เร่งด่วน

          จะมีลักษณะการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว
เป็นตัวของตัวเองสูง ชอบความท้าทาย เอาจริงเอาจัง  กล้าที่จะเสี่ยง ตัดสินใจรวดเร็ว
อาจสร้างข้อเรียกร้องและกดดันผู้อื่นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของตน ไม่ค่อยรีรอลังเล
กล้าเผชิญและสามารถตัดสินใจกับเรื่องที่ถือว่าซับซ้อนหรืออาจกระทบกับความรู้สึก

ของผู้คนหมู่มาก

          บุคคลรูปแบบนี้มักมีคำตอบหรือทางออกให้กับทุกความท้าทายและไม่กลัว

ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา บางคนมองว่าเขาเป็นบุคคลที่น่ากลัวและเชื่อว่า

เขามักประเมิน ความสามารถของผู้อื่นไว้ต่ำ ที่จริงแล้วเขาชอบคนที่มีความสามารถ

โดยเฉพาะความสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ในการที่จะให้คนประเภทนี้ยอมรับ

ก็จะต้องแสดงฝีมือออกมาให้เห็นก่อน เขามักมองหาสิ่งที่ท้าทายความสามารถ

และไม่ค่อยกังวลกับงานหรือสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน งานประจำหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆ

ใช้เวลานานๆ จะทำให้เขาเบื่อได้อย่างรวดเร็ว เขาชื่นชอบการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ และ
การสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำใจได้ลำบากถ้าจะต้องยอมรับ

ความพ่ายแพ้และต้องถอยหลังออกมา เพื่อการบรรลุผลลัพธ์เป้าหมายแล้ว เขาพร้อม

ที่จะปรับตัวเข้าผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว และจะ
ไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมามากนัก

 
ข้อแนะนำในการทำงานร่วมกับสมาชิกทีมรูปแบบนี้

พูดคุยสื่อสารอย่างกระชับ ตรงประเด็น  ●

บอกเป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังให้ชัดเจน ●

การตอบสนองที่รวดเร็ว ●

บอกถึงผลลัพธ์ที่จะได้ ●

ตรวจทานรายละเอียด ความถูกต้องของงานที่อาจผิดพลาดเนื่องจากความรวดเร็ว ●

หลีกเลี่ยงการโต้เถียง พยายามที่จะเอาชนะ  ●

ให้โอกาสในการทำงานอย่างอิสระ ได้ควบคุมจัดการการทำงานด้วยตนเอง ●

ให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทาย●

 

















การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่มีลักษณะตรงกันข้าม (Blending with opposite style)
   

     ในบริบทของทีมผู้ที่มีกราฟรูปแบบนี้ มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นและเสริมลักษณะของทีมเรื่อง “การจูงใจ”
(Persuasion) สมาชิกในทีมที่มีรูปแบบการแสดงออกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับคุณ คือ
               - ผู้ที่มุ่งเน้นกับ “การสนับสนุน” (Support)
               - ผู้ที่มุ่งเน้นกับ “ความมั่นคง” (Stability)
               - ผู้ที่มุ่งเน้นกับ “ความถูกต้องแม่นยำ” (Accuracy)
  

     การเข้าใจและตระหนักในข้อแตกต่าง รวมถึงปรับรูปแบบการแสดงออกหรือปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม จะเป็น

ประโยชน์ในการลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานร่วมกัน

 
PERSUASION    SUPPORT, STABILITY, ACCURACY 

 
 

          ลักษณะที่ต่างกัน 

เปิดเผยตัว    เก็บตัว ●

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว    เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ●

มองโลกในแง่ดี    ระมัดระวังความผิดพลาด ●

รับความเสี่ยงได้สูง    ไม่ต้องการความเสี่ยง ●

แสดงความรู้สึก    เก็บความรู้สึก ●

ตัดสินใจฉับไว    ตัดสินใจรอบคอบ ●

 
 
 
          ข้อแนะนำ

ปรับความเร็วให้เหมาะสม เนื่องจากอีกฝ่ายอาจตามไม่ทัน●

ควรให้ข้อมูลรายละเอียด และเวลาที่พอเพียง●

การพูดที่ตรงเกินไปอาจทำร้ายความรู้สึกอีกฝ่าย●

การแสดงออกถึงความมั่นใจมากเกินไป จะทำให้อีกฝ่ายเกิดความไม่แน่ใจ ถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น●



Development Plan: แผนพัฒนา

 
START   ไม่เคยทำหรือไม่ค่อยได้ทำ เห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนั้นจะเริ่มทำ

 
 
 
 

 STOP   เคยทำหรือกำลังทำอยู่ เห็นว่ามีผลเสีย ดังนั้นจะเลิกทำ

 
 
 
 

 CONTINUE   เคยทำหรือกำลังทำอยู่ เห็นว่าเป็นประโยชน์ ดังนั้นจะทำต่อไป

 
 
 
 

 



 
เกี่ยวกับ DISC

     ร่วมร้อยปีที่นักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องความแตกต่าง ทางพฤติกรรมของมนุษย์ในการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งแวดล้อมภายนอก และได้จำแนกคุณลักษณะพฤติกรรมมนุษย์นี้ออกเป็น 4 มิติหลักๆ

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในคำว่า "DISC"   ปัจจุบันได้มีการนำเอาหลักการนี้มาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณ

ลักษณะและรูปแบบพฤติกรรมตนเอง (DISC Behavioral Assessment) ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการ
ทำงาน   การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การพัฒนาตนเอง การศึกษา การเลือกอาชีพ
          DISC มาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะ คือ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) และ
Conscientious (C) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน ดังนี้
          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 ให้ความ

ร่วมมือกับกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง สม่ำเสมอ รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆ สบายๆ

          Conscientious เจ้าระเบียบ พิธีรีตรอง อิงกฎและมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียด

และข้อเท็จจริง ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ เน้นเหตุ และผล สุขุม รอบคอบ ครุ่นคิด เก็บความรู้สึก

          คุณลักษณะพฤติกรรมทั้ง 4 นี้ ไม่ได้เป็นการนำมาเปรียบเทียบว่าคุณลักษณะใดดีกว่ากัน แต่ละ
คุณลักษณะมีทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดในตัวเอง แต่ละบุคคลจะมีคุณลักษณะทั้ง 4 ปนกันอยู่มากบ้าง

น้อยบ้าง และโดยทั่วไปจะมีคุณลักษณะโดดเด่นปรากฏออกมา 1-2 คุณลักษณะ

          DISC ช่วยให้เรา “อ่าน” ตัวเองออก ว่าเป็นคนแบบไหน ถนัดการแสดงพฤติกรรมอย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนที่

ไหน เรื่องอะไรหรือสิ่งไหนกระทบความรู้สึกเรา ตระหนักรู้พฤติกรรมของตัวเองช่วยให้เราค้นหาแนวทางที่เหมาะสม

รู้ขีดขั้นความเหมาะสมที่จะปรับพฤติกรรมตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง

          DISC ยังช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นแสดงกิริยาแบบนั้น โต้
ตอบแบบนั้น ชอบพูดด้วยน้ำเสียง ท่าทางเช่นนั้น   DISC ช่วยให้เพิ่มการรับรู้ในความต่างของบุคลิกภาพ ทำให้เรา

มองผู้อื่นอย่างเข้าใจในธรรมชาติของเขาเหล่านั้น หันไปมองต่างมุมจากมุมที่เราคุ้นเคย ทำความรู้จักผู้อื่นอย่างที่

เขาเป็น ทำให้เราสามารถกำหนดแนวทาง “ปฏิสัมพันธ์” (interaction)กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับ

ทัศนคติที่มีต่อผู้อื่นได้ดีขึ้น ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของแต่ละผู้คนจากพื้นฐานความเข้าใจเหล่านี้ ช่วย
ให้เราสามารถนำเอาคุณลักษณะที่ดีทั้งของตัวเราและของแต่ละบุคคลออกมาใช้  ทำการประสานความต่างให้เกิด

ความสมดุลย์ เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันที่มีความ “ยืดหยุ่น” และมี “ประสิทธิภาพ” ลดความขัดแย้ง ลดปัญหา

เรื่องคน มีความสุขในการอยู่และทำงานร่วมกัน             
DISC สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล ทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว

 เช่น การพัฒนาตนเอง  การพัฒนาทีมงาน  พัฒนาประสิทธิภาพ  การสื่อสารในองค์กร การขจัดความขัดแย้ง
จากความเข้าใจที่แตกต่างกัน การคัดเลือกคนเข้าทำงาน การเลือกอาชีพลักษณะงานที่เหมาะสม การสื่อสาร
และบริการลูกค้า การขาย  การเจรจาต่อรอง การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า เป็นต้น
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