บุคลิกภาพ Personality

Extended DISC กับสํานักงาน ก.พ. เครื่องมือเพื่อคนหาศักยภาพบุคลากร
บุคลิกภาพ หรือ Personality
หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกมาในแงของหนาตา ทาทาง อารมณ ทัศนคติ
ความคิด และพฤติกรรม โดยจะแตกตางกันตามแตจิตใจและจิตใตสาํ นึกของแตละบุคคล
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
คือ แบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใชวิเคราะหวิธีการคิด และลักษณะนิสยั พื้นฐานของบุคคล
ประโยชนของแบบทดสอบบุคลิกภาพ
1. เพื่อใชในการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานกับองคการ
2. เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรในองคการ
"Extended DISC" พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยตามแนวคิดของ
"คารล กุสตาฟ จุง" (Carl Gustav Jung) ซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาดานพฤติกรรมเปนคนแรกๆ โดย
ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมมนุษยออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก D I S C
D - style (dominance)
กลาตัดสินใจ เนนผลลัพธ มุง มั่น ทําอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม ประนีประนอม กลา
เสี่ยง ชอบการแขงขัน ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมคอยฟงผูอื่น ตรงไปตรงมาบางทีอาจดูขวานผาซากไป
บาง มีขอเรียกรองสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง
I - style (influence)
เปนคนชางพูด ชอบเขาสังคม ดูเปนมิตร เปดเผย จูงใจคนเกง ชอบขายไอเดีย เปนคน
ราเริง มีอารมณออนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไมคอย
รักษากฎ ไมชอบคนนาเบื่อและเขมงวด
S - style (stediness)
ใจเย็น สงบ เสมอตนเสมอปลาย ทําอะไรเปนระบบ ละเอียดรอบคอบ ถอมตัว
ประนีประนอม ชอบเปนผูฟ งมากกวาผูพ ูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นดวยกับผูอื่นตลอดเวลา
ตองการคําแนะนําจากผูอนื่ ไมชอบการเปลี่ยนแปลง
C - style (compliance)
ชอบความสมบูรณแบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เนนความชัดเจน
ถูกตอง ใหความสําคัญกับขอเท็จจริง เปนคนละเอียดถีถ่ วน มีระเบียบ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ ไมชอบเสี่ยง
ทําอะไรอยางระมัดระวัง
โดยบางคน อาจเปนประเภทลักษณะเดนโดด ๆ ตัวเดียว เชน D แตบางคนอาจเปน
ลักษณะผสม โดยมีลักษณะเดนนํา 1 ตัว และตาม 1 ถึง 2 ตัว เชน DC หรือ DCI เปนตน
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วิธีการสื่อสาร/ปรับตัว อยางไรใหถูกใจคนทุกสไตล
หากคุณเปน D - style สิ่งที่คุณจะสามารถทําไดเพื่อใหสื่อสารกับผูอ ื่นไดดีขึ้นคือ คุณ
จะตองเนนที่อารมณ และความรูสึกใหมากขึ้น เพราะโดยปกติคุณจะใหความสําคัญกับงาน หรือผลลัพธ
มากกวาเรื่องอารมณและความรูสึก นอกจากนี้ คุณยังควรที่จะพูดใหนอยลงแลวฟงใหมากขึ้น ระมัดระวังที่
จะไมเปนผูนาํ ในการสนทนา พรอมเปดโอกาสใหมีการพูดคุยแบบสั้นๆ ระวังในเรื่องของการแสดงความ
ดื้อรั้น ไมสุภาพ และคุณตองมีความอดทนมากกวานี้
หากคุณเปน I - style สิ่งที่คุณควร ปรับเวลาสื่อสารกับคนตางสไตลคอื คุณควรจะพูดให
นอยลง ฟงใหมากขึ้น เนนทีร่ ายละเอียดของขอเท็จจริงใหมากขึ้น พูดแบบตรงไปตรงมามากขึ้น และ
พยายามอยูในประเด็น นําเสนอใหชาลง ควรเวนระยะหางความเปนสวนตัวของผูอื่นบางเพราะบางคนอาจ
ไมชอบก็ได แลวก็ตองไมใชอารมณมากเกินไป เนนเหตุผลใหมากขึ้น
หากคุณเปน S - style คุณควรที่จะแสดงออกและสื่อสารใหดูมีชีวิตชีวาและ พูดใหมาก
ขึ้นเพราะปกติคุณอาจจะดูเนือยๆ เงียบๆ ไมคอยพูดคอยจา นอกจากนี้คุณควรนําเสนอใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
อยามัวแตรอใหถูกถาม เนนรายละเอียดใหนอยลง ควบคุมอารมณใหได
หากคุณเปน C - style ก็จะคลายๆ กับคนที่เปน S คือคุณจะตองแสดงออกและ พูดให
มากขึ้น พูดถึงรายละเอียด ขอเท็จจริงและตัวเลขใหนอยลง พูดถึงเรื่องบุคคลและอารมณใหมาก เนนที่
การกระตุนจูงใจใหมากขึ้น ระมัดระวังไมแสดงความเย็นชา ไมสุภาพ และหางเหินจนเกินไป
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ตัวอยางแบบทดสอบ
แบบทดสอบนี้มี 4 ขอ แตละขอประกอบดวยตัวเลือกซึง่ แจกแจงบุคลิก ลักษณะของบุคคลออกเปน 4 ขอยอย
เลือกตัวเลือกที่คิดวาบงบอกความเปนตัวทานมากที่สดุ เพียงตัวเลือกเดียวในแตละขอ
ขอ 1

ก.ชอบสังคม รักเพื่อนพอง
ข.รับฟง เก็บตัว
ค.แมนยํา ถูกตอง
ง.กลาตัดสินใจ ไมรวนเร

ขอ 2

ก.มีความมั่นใจ กลา
ข.จูงใจเกง จุดประกายใหผอู ื่น
ค.เนนการทํางานเปนทีม เขากับกลุมได
ง. ชางซักชางถาม ชางสังเกต

ขอ 3

ก.มีวินัย ควบคุมตัวเองได
ข.มีสติ ขี้อาย
ค.ปรับตัวเกง ปรับตัวไดงา ย
ง.ตองการชนะ ชอบแขงขัน

ขอ 4

ก.มีระเบียบ ถีถ่ วน
ข.กลาเสี่ยง มีความมั่นใจ
ค.เรียกใชงาย เสียสละเพื่อสวนรวม
ง.ชางจินตนาการ มองโลกในแงดี

ทีนี้มาลองตรวจสอบดูวา เมื่อรวมทุกขอแลว คําตอบของคุณมีสไตลไหนมากที่สุด (D I S C)
หากคําตอบมีมากกวาหนึ่งสไตลแสดงวา คุณครูมีแนวโนมเปนสไตลผสม และสไตลที่มีคะแนนมากกวาถือเปน
สไตลนาํ แตสไตลที่คะแนนรองลงมาเปนสไตลเสริม
ขอ 1 ก.I ข.S ค.C ง.D
ขอ 2 ก.D ข.I ค.S ง.C
ขอ 3 ก.C ข.S ค.I ง.D
ขอ 4 ก.C ข.D ค.S ง.I
หมายเหตุ แบบทดสอบนี้เปนตัวอยางแบบทดสอบเพียงสวนนอยเทานั้น ซึ่งจําลองจากแบบทดสอบฉบับ
สมบูรณของ Extended DISC ดังนั้นผลทีอ่ อกมาจากแบบทดสอบนี้เปนเพียงผลคราวๆ เพื่อใหเห็นภาพ
และเขาใจในแนวคิดเรื่อง Extended DISC มากขึ้น

