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ตัวอย่างรายงาน ┃ 15-10-2564

“จุดแข็ง” มีอยูใ่นทุกตัวบุคคล เพียงแตจ่ะมีในรูปแบบทีแ่ตกตา่งกันไป แนวคิดในการมุง่เน้นค้นหาจุดแข็ง

ภายในตัวเราและนําจุดแข็งนัน้มาพัฒนาหรือใช้งานให้มากขึ้น (Strength-Based Approach) ได้รับการยอมรับ

วา่เป็นแนวทางทีม่ีประสิทธิภาพในการทําให้บุคคลเติบโตก้าวหน้า เอาชนะอุปสรรคความท้าทาย ประสบความ

สําเร็จ และดําเนินชีวิตได้อยา่งมีความสุข แนวคิดนีเ้ชื่อวา่จุดแข็งเป็นสิง่ทีพ่ัฒนาได้ดีกวา่และเร็วกวา่การพัฒนาจุด

อ่อน ทัง้นีก้็ไมไ่ด้หมายความวา่ผู้ทีม่ีความสุขและประสบความสําเร็จทุกคนจะไร้ซึ่งจุดอ่อนหรือไมม่ีข้อบกพร่อง

เพียงแตเ่ขาเหลา่นัน้สามารถเลือกใช้คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งได้อยา่งเต็มศักยภาพ พร้อมกับการมีแนวทางใน

การรับมือจัดการจุดอ่อนได้อยา่งเหมาะสมนัน่เอง

ประโยชนจ์ากการเรียนรู้และนําจุดแข็งเชิงคุณลักษณะไปประยุกตใ์ช้:

เพิม่ความสุขและความพึงพอใจทัง้ในชีวิตสว่นตัวและการทํางาน

เพิม่ความมัน่ใจและการเห็นคุณคา่ในตนเอง

ช่วยให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้และเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ

สง่เสริมการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกกับผู้คนรอบข้าง

เพิม่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทํางาน

เป็นเครื่องมือในการช่วยจัดสมดุลชีวิต

เพิม่ความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายชีวิต

mySTRENGTHS เป็นเครื่องมือทีจ่ะช่วยสะท้อนภาพจุดแข็งของตัวเราให้ชัดเจนยิง่ขึ้น ได้เรียนรู้ถึง

คุณสมบัติเชิงบวกตา่งๆทีม่ีอยู ่รวมถึงแนวทางในการนําสิง่ทีม่ีไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชนต์อ่ไป ในรายงาน

ฉบับนีจ้ะแสดงรายละเอียดของจุดแข็งต่างๆในตัวเรา โดยถูกจัดเรียงลําดับความโดดเดน่ตามข้อมูลทีไ่ด้จากการ

ทําแบบทดสอบ

นําข้อมูลจากรายงานฉบับนีไ้ปใช้เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด การมุง่เน้นทีก่ารใช้จุดแข็ง เป็นการมุง่เน้นไป

ยังการกระทําทีจ่ะเติมพลังให้กับตัวเรา และเป็นการทําในสิง่ทีเ่ราทําได้ดีทีสุ่ดตามธรรมชาติ:

อ่านรายละเอียดและคิดทบทวนเพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งตา่งๆทีม่ีอยู่

หาโอกาสนําจุดแข็งทีม่ีออกมาใช้ให้เกิดประโยชนอ์ยา่งสมาเสมอ

พูดคุยแลกเปลีย่น “ข้อมูลจุดแข็ง” กับผู้ใกล้ชิดเกีย่วข้อง เพื่อปรับปรุงการทํางานเป็นทีมและ

เสริมสร้างความสัมพันธใ์ห้แนน่แฟ้น

ทบทวนถึงประสิทธิภาพ และผลกระทบทัง้บวกและลบจากการใช้จุดแข็ง เพื่อนํามาพัฒนา

ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง
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     จากรายการของคุณลักษณะ (Characters) จํานวนมากมาย ทีม่ีความหลากหลายแตกตา่ง นํามาผา่นกระบวนการ

วิจัยเชิงวิชาการ (Academic Research) คัดเลือกเฉพาะคุณลักษณะเชิงบวกและทําการรวมคุณลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงเข้า

ด้วยกัน ได้เป็น 21 จุดแข็งเชิงคุณลักษณะ (Character Strengths) ซึ่งเรียกยอ่ๆ ในทีน่ีว้า่ “จุดแข็ง” ใช้กระบวนการทางสถิติ

กับ 21 จุดแข็งดังกลา่ว ทําการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploration Factor Analysis) จัดรวมกลุม่ได้เป็น 5 กลุม่

ประเภท (Domains) ได้แก่

 – เป็นองคป์ระกอบทีบ่ง่บอกถึงกลไกในการลงมือดําเนินการปฏิบัติ ทําให้ภารกิจสําเร็จ

ลุลว่งเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 5 จุดแข็ง คือ 1-กล้าหาญ 2-มุง่สําเร็จ 3-เชิงรุก 4-เด็ดขาด และ 5-รับผิดชอบ

 – เป็นองคป์ระกอบทีบ่ง่บอกถึงกลไกในการกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจสง่ผล

ตอ่ทัศนคติ มุมมอง ความคิดเห็นและพฤติกรรม ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ 1-สร้างสรรค ์2-โน้มน้าว 3-ชอบสังคม และ 4-

มองเชิงบวก

– เป็นองคป์ระกอบทีบ่ง่บอกถึงกลไกในการอยูร่่วมกัน ร่วมทํางานเพื่อเป้าหมาย

เดียวกัน ให้เกิดสัมพันธภาพทีร่าบรื่นกลมกลืน ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ 1-ร่วมมือ 2-ปรับตัว 3-เอาใจใส ่และ 4-หนักแนน่

 – เป็นองคป์ระกอบทีบ่ง่บอกถึงกลไกของการใช้ความคิด การนําข้อมูลและเหตุผล มา

ไตร่ตรองวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจตา่งๆ ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ 1-ใฝ่เรียนรู้ 2-คิดวิเคราะห์ 3-รอบคอบ และ 4-

เป็นระบบ

 – เป็นองคป์ระกอบทีบ่ง่บอกถึงกลไกของการกระทําทีบ่ง่ชีถ้ึงสภาพคุณงามความดีและความมี

จิตใจดีงาม ทีม่คีวามจําเป็นตอ่การอยูร่่วมกัน ประกอบด้วย 5 จุดแข็ง คือ 1-จริงใจ 2-เป็นธรรม 3-ถ่อมตน และ 4-เมตตา

ตัวอย่างรายงาน ┃ 15-10-2564

จุดแข็งเชิงคุณลักษณะ (Character Strengths)

#1: การจัดการ (Execution)

#2: อิทธิพล (Influence)

#3: ความสัมพันธ ์(Relation) 

#4: การรู้คดิ (Cognition)

#5: คุณธรรม (Moral)

การจัดการ 

Execution

กล้าหาญ (Courageous)

มุง่มัน่ (Focused)

เชิงรุก (Proactive)

ควบคุม (Controlling)

รับผิดชอบ (Responsible)

อิทธิพล 

Influence

สร้างสรรค ์(Creative)

โน้มน้าว (Persuasive)

ชอบสังคม (Sociable)

มองเชิงบวก (Optimistic)

ความสัมพันธ ์

Relation

ร่วมมือ (Collaborative)

ปรับตัว (Adaptable)

ใสใ่จ (Caring)

อดทน (Steady)

การรู้คิด 

Cognition

ใฝ่เรียนรู้ (Studious)

ใช้เหตุผล (Logical)

รอบคอบ (Cautious)

เป็นระบบ (Systematic)

คุณธรรม 

Moral

ซื่อตรง (Honest)

เป็นธรรม (Just)

ถ่อมตน (Humility)

เมตตา (Merciful)
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รายละเอียดด้านลา่งแสดงถึงการเรียงลําดับ 21 จุดแข็ง โดยอาศัยข้อมูลทีไ่ด้จากการทําแบบทดสอบของคุณ ลําดับที ่1

เป็นจุดแข็งทีเ่ดน่มากทีสุ่ด และลําดับที ่21 เป็นจุดแข็งทีเ่ดน่น้อยทีสุ่ด รูปแบบการเรียงลําดับของแตล่ะบุคคลจะมีความแตกตา่ง

กัน เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัวของบุคคลนัน้ๆ ไมเ่หมือนใคร

จุดแข็งทีผ่า่นการจัดเรียงลําดับแล้ว จะถูกแบง่เป็น 2 กลุม่หลักๆ กลุม่แรก จะเป็นจุดแข็งทีม่ีความโดดเดน่สูงสุด 7

ลําดับแรก ทีค่วรมุง่เน้นนําออกมาพัฒนาและใช้งานให้เกิดประโยชนอ์ยา่งเต็มศักยภาพ สว่นอีกกลุม่จะเป็นจุดแข็งอื่นๆทีม่ีลําดับ

รองๆลงมา ทีเ่ราก็จะไมล่ะทิง้หรือปลอ่ยปละละเลย แตจ่ะคอยเฝ้าระวัง สังเกต เลือกจังหวะ โอกาส ในการนํามาใช้เป็นสว่น

สนับสนุนจุดแข็งหลักเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด

ตัวอย่างรายงาน ┃ 15-10-2564

การจัดเรียงลําดับจุดแข็งของคุณ (Character Strengths Ranking)

คุณลักษณะเดน่ 7 ลําดับแรก

1. เชิงรุก

(Proactive)

2. มุง่มัน่

(Focused)

3. โน้มน้าว

(Persuasive)

4. รอบคอบ

(Cautious)

5. สร้างสรรค์

(Creative)

6. ปรับตัว

(Adaptable)

7. ใฝ่เรียนรู้

(Studious)

คุณลักษณะรองลงมาตามลําดับ

8. ชอบสังคม

(Sociable)

9. ใสใ่จ

(Caring)

10. ควบคุม

(Controlling)

11. กล้าหาญ

(Courageous)

12. ถ่อมตน

(Humility)

13. ใช้เหตุผล

(Logical)

14. รับผิดชอบ

(Responsible)

15. ร่วมมือ

(Collaborative)

16. อดทน

(Steady)

17. เป็นระบบ

(Systematic)

18. ซื่อตรง

(Honest)

19. เมตตา

(Merciful)

20. มองเชิงบวก

(Optimistic)

21. เป็นธรรม

(Just)
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ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

จุดแข็ง 7 ลําดับแรกของคุณ (Your Signature Strengths)

เป็นข้อมูลแสดงถึงจุดแข็ง 7 ลําดับสูงสุด ทีเ่ปรียบเสมือนลายเซนต์

(Signature) ของคุณ เป็นคุณลักษณะเชิงบวกทีม่ีความโดดเดน่ บง่บอกและสะท้อน

ภาพของความเป็นตัวเราได้เป็นอยา่งดี คุณลักษณะเหลา่นีส้ามารถถูกนําออกมาใช้ได้

อยา่งงา่ยดาย ไมต้่องใช้ความพยายามมากมาย และยังทําให้รู้สึกดีเหมือนได้รับการ

เติมพลัง การทีไ่ด้ใช้คุณลักษณะทีเ่รามีความถนัด ทําได้ดีและมีความเป็นธรรมชาติ

ยอ่มเป็นการเพิม่โอกาสในการประสบความสําเร็จทัง้ด้านการใช้ชีวิตและการงาน จุด

แข็งเหลา่นีเ้ป็นเสมือนแหลง่พลังทีร่อการปลดปลอ่ยและถูกนําออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชนอ์ยา่งสูงสุดเต็มศักยภาพ

ขัน้ตอนการนําไปใช้

- เริม่ด้วยการทําความรู้จัก ทําความเข้าใจเกีย่วกับคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็ง

ของเราให้ชัดเจนเป็นเบื้องต้น รายงานในหน้าถัดๆไปจะเป็นคําอธิบายและราย

ละเอียด รวมถึงข้อมูลทีส่ําคัญเป็นประโยชน ์เกีย่วกับจุดแข็ง 7 ลําดับแรกของคุณ

- นึกทบทวนถึงประสบการณท์ีผ่า่นมา นึกถึงพฤติกรรมการกระทํา การ

แสดงออกทีเ่กีย่วกับคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งของเรา แล้วลองพิจารณาในสอง

ประเด็น:

•คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งอันนีม้ีบทบาทในความสําเร็จในชีวิตของคุณ

อยา่งไร?

•ผลการใช้คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งอันนีม้ีผลตอ่ผู้อื่นอยา่งไร?

- นําคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งนีอ้อกไปใช้ในทุกๆวัน สามารถนําคําแนะนําทีใ่ห้

ไว้ในรายงานเป็นจุดเริม่ต้นในการปรับประยุกตใ์ช้

- ระวังจุดบอดทีแ่ฝงตัวซ่อนอยู ่จากการใช้คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งเหลา่นัน้

อาจเกิดขึ้นโดยไมต่ัง้ใจและสง่ผลกระทบเชิงลบได้ รายละเอียดทีใ่ห้ไว้ในหัวข้อ “ข้อ

ควรระวัง (Shadow Side)” สามารถใช้เป็นข้อมูลในการหาแนวทางป้องกันผลเสียที่

อาจเกิดขึ้น

1. เชิงรุก

(Proactive)

2. มุง่มัน่

(Focused)

3. โน้มน้าว

(Persuasive)

4. รอบคอบ

(Cautious)

5. สร้างสรรค์

(Creative)

6. ปรับตัว

(Adaptable)

7. ใฝ่เรียนรู้

(Studious)
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การจัดการ Execution

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เชิงรุก (Proactive)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะมีการคิดและการทําลว่งหน้า คาดการณถ์ึง

เหตุการณต์า่งๆ รวมถึงอุปสรรค ความท้าทายและโอกาสดีๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต ทีจ่ะนํามาซึ่งการเปลีย่นแปลง

เพื่อหาวิธีจัดการหรือตอบสนองให้ดีทีสุ่ด

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

มีการมองการณไ์กล มักจะคิดและทําลว่งหน้า มองให้เห็นไปไกลกวา่ปัจจุบัน มีพลังทีจ่ะมองเห็นภาพโดยรวม

ของเรื่องราวตา่งๆ มีความสามารถในการเห็นความเชื่อมโยงของสิง่ทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต คิดได้รวดเร็วและ

สามารถจับประเด็นสําคัญตา่งๆ ของสถานการณห์รือปัญหาได้ในระยะเวลาสัน้ๆ เป็นนักฝันและใช้ภาพทีเ่ห็นนัน้มา

เป็นแรงบันดาลใจในการริเริม่และสร้างสิง่ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้น

เปิดกว้างทางความคิด ตื่นตัวตอ่ข้อมูลขา่วสารตา่งๆ เพื่อนํามาทําประโยชนใ์ห้ได้มากทีสุ่ด เปิดรับความคิดที่

แตกตา่ง เต็มใจทีจ่ะพิจารณาทุกแนวคิด แม้เป็นแนวคิดทีม่ีความแปลก ดูเหมือนไมม่ีสาระ นา่ขบขัน หรือดูยุง่เหยิง

วุน่วาย ทําให้สามารถค้นพบแนวคิดใหม่ๆ  ทีม่ีคา่ได้ ไมพ่ึ่งโชคชะตา ไมค่าดหวังวา่จะประสบความสําเร็จด้วยความ

บังเอิญแบบไมต้่องใช้ความพยายาม จะออกไปแสวงหาโอกาสของตนเอง บอ่ยครัง้ทีเ่ป็นเจ้าของการขับเคลื่อนและ

ริเริม่การกระทําทีย่ิง่ใหญ ่มีแนวคิดและแผนการตา่งๆ ทีใ่หญโ่ต มักจะมุง่เป้าไปทีย่อดบนสุดหรือสิง่ทีด่ีสุดเสมอ

ไมพ่อใจกับสภาพแบบเดิมๆทีเ่ป็นอยู ่เชื่อวา่สามารถทําสิง่ตา่งๆให้ดีขึ้นกวา่ทีเ่ป็นอยูปั่จจุบันได้เสมอ จงใจที่

จะท้าทายกรอบขอบเขตของความธรรมดา มักมองหาความตื่นเต้น ซึ่งเป็นเสมือนเชื้อเพลิงกอ่ให้เกิดพลังงาน ไม่

ชอบกิจวัตรทีท่ํานายลว่งหน้าได้ สิง่ทีท่ําเหมือนเดิมซาแล้วซาเลา่ ไมเ่ห็นมีอะไรให้นา่พูดถึงอีก ชอบทีจ่ะมี

ประสบการณเ์กีย่วกับสิง่แปลกใหม ่ยินดีเต็มใจกับการเดินทาง การเปลีย่นแปลง และการได้ทดลองสิง่ใหม่ๆ

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

1. เชิงรุก (Proactive)

มองการณไ์กล เห็นโอกาสตา่งๆ ในอนาคตขณะทีค่นอื่นไมเ่ห็น

ด้วยความคิดทีท่ันสมัยและการกระทําเชิงรุก สง่ผลให้เกิดการริเริม่โครงการใหม่ๆ  แนวความคิดทีเ่ป็นประโยชน์

ใหม่ๆ  ตลอดเวลา

มีความทะเยอทะยาน ปรารถนาความเป็นเลิศ มุง่สูจุ่ดสูงสุด

ไมช่อบการยาอยูก่ับที ่พร้อมทีจ่ะผลักดันทัง้ตนเองและผู้อื่นให้ก้าวออกจากความเคยชินหรือสิง่เดิมๆ สร้างการ

เปลีย่นแปลงเพื่อสิง่ทีด่ีกวา่

ด้วยวิสัยทัศนแ์ละภาพอนาคตทีม่ี จะเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนรอบข้างยกระดับประสิทธิภาพ

ให้สูงยิง่ขึ้น
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

การกระทําเชิงรุก มองการณไ์กล และสร้างการเปลีย่นแปลงของคุณ มักเกีย่วข้องกับเรื่องอะไรเป็นสว่นใหญ?่

อะไรเป็นเหตุผลจูงใจให้คุณคิดเชิงรุก มองการณไ์กล และต้องการเปลีย่นแปลง?

การคิดลว่งหน้าและสร้างการเปลีย่นแปลงของคุณ ถูกตอ่ต้านจากผู้เกีย่วข้องหรือไม?่ อยา่งไรบ้าง?

ในการคิดลว่งหน้า มองการณไ์กล และสร้างการเปลีย่นแปลงของคุณ ได้คํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

หรือไม?่ เพราะอะไร?

สิง่ทีคุ่ณต้องระมัดระวัง ในการคิดลว่งหน้า มองการณไ์กล และสร้างการเปลีย่นแปลงมีอะไรบ้าง?

เขียนความคิดและภาพในอนาคตออกมาโดยมีรายละเอียดให้มากทีสุ่ด เพื่อความชัดเจนของตนเอง และเพื่อใช้

ในการสื่อสารกับผู้อื่น ต้องตระหนักถึงความยากในการทําให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจภาพอนาคตเช่นเดียวกับคุณ

ให้ความสําคัญกับวิธีการและขัน้ตอนการจูงใจ เพื่อให้ผู้เกีย่วข้องใด้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นประโยชน์

ของการกระทําทีจ่ะนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในอนาคตทีด่ีขึ้น

จากจุดเดน่ในการมองการณไ์กล มีความคิดและการกระทําเชิงรุก จึงอาจมีความไมถ่นัดในงานทีต้่องลงรายละ

เอียดมากๆ หรืองานสนับสนุน ประสานงานขอความช่วยเหลือตา่งๆ หากเป็นไปได้ควรมองหาลักษณะงานทีม่ี

ความเหมาะสมกับจุดเดน่ของตนเอง อาทิเช่น งานด้านการตลาด การเป็นผู้ประกอบการ หรืองานอื่นๆ ทีไ่ด้ใช้

จุดแข็งทีม่ีอยู่

หมัน่หาความรู้เพิม่เติมให้มีความหลากหลายและทันสมัยอยูเ่สมอ เพราะความรู้ข้อมูลเหลา่นีส้ามารถช่วยให้มอง

เห็นภาพในอนาคต และคิดเชิงรุกได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

ให้เวลาในการพิจารณาทีพ่อเพียงไมเ่ร่งรีบกับภาพในอนาคตหรือสิง่ทีต้่องการจะเปลีย่นแปลง เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนและความมัน่ใจวา่สามารถนําไปปฏิบัติให้สําเร็จเป็นรูปธรรมได้

มองหาผู้ร่วมทีมทีจ่ะมีสว่นช่วยเติมเต็มในการทําให้ความคิดและภาพในอนาคตเพื่อการเปลีย่นแปลงของคุณ

สามารถบรรลุผลได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น เช่น ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นระบบ (Systematic)”, “ใช้เหตุผล

(Logical)” หรือ “รับผิดชอบ (Responsible)”

มักเกิดความรู้สึกหงุดหงิดกับสภาวะนิง่อยูก่ับที ่กระสับกระสา่ย อารมณเ์สีย เมื่อไมเ่ห็นความเปลีย่นแปลงใดๆ 

รู้สึกฉุนเฉียวกับกฏระเบียบหรือข้อจํากัดตา่งๆ ขาดความอดทนเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคหรือสิง่รบกวนตา่งๆ ทีม่ี

ตอ่การบรรลุภาพในอนาคต

อาจใสใ่จเฉพาะกับภาพใหญภ่าพรวมเทา่นัน้ ไมใ่ห้ความสําคัญกับรายละเอียด มองวา่เป็นเรื่องเล็กน้อยไมม่ี

ความจําเป็น ทําให้มองข้ามเรื่องทีอ่่อนไหว ละเอียดอ่อน

จดจ่ออยูก่ับความเป็นอนาคตจนลืมการใช้ชีวิตให้สนุกและมีความสุขกับความเป็นปัจจุบัน
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การจัดการ Execution

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “มุง่มัน่ (Focused)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะมีความชัดเจนในเป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่

ทะเยอทะยาน มีความมุง่มัน่แนว่แน ่และลงมือปฏิบัติด้วยความทุม่เทเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคห์รือเป้า

หมายทีพ่ึงปรารถนา

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

มีภาพของเป้าหมายทีช่ัดเจน ซึ่งจะทําหน้าทีเ่สมือนเข็มทิศทีช่่วยกําหนดทิศทางและลําดับความสําคัญของสิง่

ตา่งๆ มุง่เน้นความมีประสิทธิภาพ หลีกเลีย่งและหาวิธีขจัดสิง่รบกวนตา่งๆ ให้ไมไ่ขว้เขวจากสิง่ทีต้่องการ อาจไมม่ี

ความอดทนตอ่ความอืดอาดลา่ช้าหรือการกระทําทีเ่ถลไถลออกนอกประเด็นในทุกรูปแบบ สิง่ไหนทีเ่กีย่วข้องและ

สําคัญตอ่เป้าหมายจะถูกจัดลําดับความสําคัญมาเป็นอันดับแรกๆ ในทางตรงข้ามการกระทําทีไ่มเ่ป็นประโยชนห์รือ

ไมเ่กีย่วข้องกับเป้าหมายจะถูกตัดทิง้ไป

มีความมุง่มัน่ตัง้ใจ ทุม่เทแรงกายแรงใจ และจดจ่อกับสิง่ทีท่ําอยูต่ลอด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ทีต้่องการ ด้วย

ความปรารถนาทีจ่ะมุง่สูเ่ป้าหมายและประสบความสําเร็จ จึงมักนําความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจใน

การขับเคลื่อนให้กับตัวเอง ไมห่ยุดนิง่อยูก่ับทีห่รือปลอ่ยเวลาให้สูญเปลา่ ชอบทีจ่ะลงมือทําสิง่ตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา

เพื่อได้เห็นความก้าวหน้าในเป้าหมายของตัวเองอยูเ่รื่อยๆ หากวันไหนไมม่ีความคืบหน้า จะรู้สึกผิดกับตัวเอง

ให้ความสําคัญกับการบรรลุผลสําเร็จเหนือสิง่อื่นใด และไมย่อมแพ้แม้เผชิญกับปัญหาอุปสรรค จะไมน่ัง่

เฉยๆ รอคอยให้โชคดีเข้ามาหา แตจ่ะออกไปสร้างโชคและความสําเร็จให้เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีการวางแผนสูค่วาม

สําเร็จ คิดหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอยา่งตอ่เนื่อง และมุง่มัน่ในการลงมือปฏิบัติเพื่อความสําเร็จ หากเกิดความผิด

พลาดล้มเหลว จะไมล้่มเลิกหรือจมอยูก่ับที ่พยายามเรียนรู้และแก้ไขอยา่งรวดเร็วเพื่อบรรลุผลสําเร็จให้ได้ในทีสุ่ด

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

2. มุง่มัน่ (Focused)

มีความชัดเจนในความต้องการและเป้าหมายของตัวเอง 

มักจะตัง้เป้าหมายทีท้่าทาย และมาพร้อมกับทัศนคติของความสําเร็จ คือ “เราทําได้” 

มีความตัง้ใจ มุง่มัน่ ไมย่อมแพ้จนกวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว้จะบรรลุผลสําเร็จ

จะลงมือทํามากกวา่นัง่เพ้อฝัน มีแรงขับดันในการลงมือปฏิบัติให้มีความคืบหน้าอยูต่ลอดเวลา

ไมจ่มอยูก่ับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เรียนรู้อยา่งรวดเร็วจากความผิดพลาดแทนทีจ่ะจมอยูก่ับมัน มุง่เน้นไปที่

การบรรลุเป้าหมาย
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

ความแนว่แนแ่ละมุง่ผลสําเร็จของคุณถูกแสดงออกมาในรูปแบบใดบ้าง?

ขณะทีแ่สดงออกด้วยความมุง่มัน่แนว่แนน่ัน้ คุณได้คํานึงถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคนรอบข้าง

หรือไม?่ เพราะอะไร?

คนรอบข้างเห็นด้วยและสนับสนุนการกระทําทีมุ่ง่มัน่แนว่แนข่องคุณหรือไมอ่ยา่งไร?

เป้าหมายตา่งๆ ทีต่ัง้ไว้ มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลุผลสําเร็จหรือไม?่ มากน้อยแคไ่หน

อยา่งไร?

ในการมีความมุง่มัน่ มุง่ผลสําเร็จของคุณ มีสิง่ต้องควรระมัดระวังหรือไม?่ อะไรบ้าง?

ใช้แรงจูงใจ และแรงผลักดันจากภายในของตัวเอง ยกระดับการตั้งเป้าหมายให้ท้าทายเพิม่มากขึ้น พร้อมๆ ไป

กับการคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและความเป็นไปได้ในการบรรลุผลสําเร็จ

มองความสําเร็จอยา่งสมดุล ทัง้การทํางานและการใช้ชีวิต อยา่ละเลยการตัง้เป้าหมายในด้านความสัมพันธ์

สุขภาพ หรือการใช้ชีวิตสว่นตัว ให้เข้ามาเป็นสว่นสําคัญสว่นหนึ่งของความสําเร็จ

จัดทําแผนปฏิบัติทีม่ีกรอบเวลา และเกณฑใ์นการวัดทีช่ัดเจน เพื่อสะดวกในติดตามความคืบหน้า และปรับเพิม่

หรือลดระดับความทุม่เทไปในแตล่ะประเด็นได้อยา่งเหมาะสม

สะสมพลังงานกอ่นก้าวตอ่ไป ชื่นชม เฉลิมฉลอง และมีรางวัลให้กับความมุง่มัน่ทุม่เทจนเกิดความสําเร็จทัง้เล้ก

และใหญใ่นแตล่ะครัง้

มองหาผู้ร่วมทางทีม่ีความมุง่มัน่ จริงจังและมีความตัง้ใจ เป็นการแบง่เบาภาระ ร่วมมือกันมุง่สูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้

และยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานอยา่งเปลา่ประโยชนใ์นการร่วมงานกับผู้ทีม่ีระดับของความมุง่สําเร็จทีแ่ตกตา่ง

กัน

เตรียมพร้อมในการรับมือกับความผิดพลาดล้มเหลวทีอ่าจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ

ให้สามารถพื้นตัวและกลับมามุง่สูเ่ป้าหมายตอ่ได้อยา่งรวดเร็ว

การยึดมัน่ในตัวตน ภูมิใจในตนเองมากเกินไป อาจทําให้ไมค่อ่ยไว้วางใจในตัวผู้อื่น

มักคิดถึงแตปั่ญหาและความต้องการของตนเองเทา่นัน้ ทําให้ขาดความเห็นอกเห็นใจ พยายามทําสิง่ตา่งๆ มา

เข้าทางตนเอง อาจใช้การขม่ขูเ่พื่อให้ได้สิง่ทีต้่องการ

มีแนวโน้มทีจ่ะตําหนิ วา่กลา่วผู้ไมป่ฏิบัติตามแนวทางทีก่ําหนดไว้ หรือทํางานไมป่ระสบผลตามต้องการ โดยไม่

คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

เนื่องจากมีความคาดหวังและความมุง่มัน่สูง บีบคัน้ทัง้ตนเองและผู้อื่น จึงมีแนวโน้มทําให้เกิดสารพัดปัญหาด้าน

สุขภาพและความเครียดทางจิตใจ
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อิทธิพล Influence

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “โน้มน้าว (Persuasive)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะสามารถกระตุ้นจูงใจผู้อื่นโดยใช้วิธีการ

โน้มน้าวใจในรูปแบบตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับ และนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงความเชื่อและ

การกระทําตามทีต่นต้องการ

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

เป็นความสามารถในการจูงใจผู้อื่นให้ลงมือทํา เกง่ในการปลุกเร้าและกระตุ้นผู้คน คาดเดาและเข้าใจใน

ความคิดผู้อื่นได้ดี ทําให้เข้าถึงอารมณแ์ละจิตใจของผู้คนรอบข้างได้งา่ย สามารถโน้มน้าวผู้อื่นทัง้ในด้านความคิด

และการกระทํา ด้วยการกระตุ้นหรือสร้างกําลังใจ ทําให้จากคนทีซ่ึมเซา มึนงง เกิดเป็นความรู้สึกมัน่คงเข้มแข็ง ตื่น

ตัว มีความสามารถในการระดมคนมาเพื่อวัตถุประสงคห์รือเหตุผลบางสิง่บางอยา่งทีต้่องการได้ มีบุคลิกภาพที่

สามารถดึงดูดและทําให้ผู้คนหลงใหลด้วยเหตุผลบางอยา่ง เป็นพลังดึงดูดทีใ่ครๆ ก็มักตอบสนองและคล้อยตาม

สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ด้วยพลังและความทะเยอทะยาน อาจใช้วิธีการกระตุ้นจูงใจผู้อื่นด้วยการทําให้

ดูให้เป็นตัวอยา่งเพื่อนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและความสําเร็จ สง่ตอ่ความกระตือรือร้นและความสนใจของตัวเอง

จูงใจชักชวนผา่นผลสําเร็จทีเ่กิดขึ้นจริง อีกทัง้ยังสามารถโน้มน้าวและสร้างอิทธิพลตอ่ผู้อื่นด้วยวิธีการเจรจาตอ่รอง

การร้องขอ การให้คําแนะนําปรึกษา การคัดค้านท้วงติง หรือวิธีอื่นๆ ทีเ่ห็นวา่มีประสิทธิผล

ใช้การโน้มน้าวทําให้ผู้อื่นเห็นด้วยและยอมรับไปกับจุดยืนหรือเหตุผลของตน ด้วยความสามารถในการเชื่อม

โยงทําให้เห็นสิง่ตา่งๆ จากมุมมองทีต้่องการ เกง่ในการจูงใจคนอื่นให้สนับสนุนหรือมีความสนใจในเป้าหมายร่วม

กัน โดยใช้ความสามารถในการพูดแสดงความรู้สึกอยา่งมีชัน้เชิง รู้วา่ควรพูดอะไร พูดอยา่งไรและพูดเมื่อใด ปรับ

เปลีย่นคําพูดและวิธีการให้เหมาะกับผู้ชมผู้ฟังอยา่งระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความนา่เชื่อถือ และเกิดการเปลีย่นแปลง

ทัง้ทางความคิดและการกระทํา

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

3. โน้มน้าว (Persuasive)

จูงใจเกง่ สามารถทําให้ผู้อื่นเห็นสิง่ตา่งๆ ในมุมมองทีต้่องการ

ให้แรงบันดาลใจ และปลุกเร้าผู้อื่นให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว ฮึกเหิม เพิม่ความมัน่ใจ

มีเสนห์่และทักษะทีจ่ําเป็นในการทําให้ผู้คนคล้อยตามและทําตาม

เชื่อในคุณคา่และความสามารถของทุกๆ คน กระตุ้นให้ผู้อื่นสํารวจความเป็นตัวของตัวเองและค้นหาความสําเร็จ

ดึงทุกคนให้เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของทีม เพื่อร่วมมือกันทํางาน
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

ในสถานการณห์รือเหตุการณใ์ดบ้างทีคุ่ณสามารถใช้การโน้มน้าวจูงใจได้เป็นอยา่งดี? และในสถานการณห์รือ

เหตุการณใ์ดบ้างทีคุ่ณยังทําได้ไมด่ี?

อะไรคือความท้าทายและความยากของการโน้มน้าวจูงใจ?

จากประสบการณท์ีผ่า่นมา ข้อควรระมัดระวังในการโน้มน้าวจูงใจมีอะไรบ้าง?

ผู้อื่นตอบสนองตอ่การโน้มน้าวจูงใจของคุณอยา่งไรบ้าง?

จากประสบการณท์ีผ่า่นมา มีสถานการณห์รือกับบุคคลแบบไหนบ้างหรือไมท่ีคุ่ณเห็นวา่ไมค่วรใช้การโน้มน้าว

จูงใจ?

เรียนรู้เทคนิคตา่งๆ เพิม่เติม อาทิเช่น การเลา่เรื่อง (Story Telling) การเจรจาตอ่รอง และหมัน่ฝึกฝนอยา่ง

สมาเสมอ

“ความนา่เชื่อถือ (Credibility)” เป็นองคป์ระกอบทีส่ําคัญตอ่ประสิทธิผลของการโน้มน้าวจูงใจ หมัน่สัง่สมและ

รักษา “ความนา่เชื่อถือ” อยา่งสมาเสมอ

ในระหวา่งการนําเสนอความคิดเห็น หมัน่สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังอยูเ่สมอ ดูวา่ตรงไหนแบบไหนทีด่ึงดูดความ

สนใจได้ดี และตรงไหนแบบไหนทีไ่มใ่ช่ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ นําไปปรับแตง่ใช้ให้ดีมากขึ้นในครัง้ตอ่ๆ ไป

เตรียมตัวและฝึกซ้อม โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับการนําเสนอหรือการเจรจาทีม่ีความสําคัญ การปลอ่ยให้ลื่นไหลตาม

ธรรมชาติอาจดูนา่สนใจ แตอ่าจเกิดการพูดทีว่กวนยืดยาวและหลุดออกจากเป้าประสงคไ์ด้งา่ย การเตรียมตัว

และการฝึกซ้อมยิง่มากเทา่ไร การนําเสนอหรือการเจรจาจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นเทา่นัน้

ใช้ความสามารถในการโน้มน้าวช่วยกระตุ้นจูงใจให้ทุกคนมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามุมมองที่

แตกตา่งหลากหลายมาใช้ในการหาข้อสรุปร่วมกัน

หาโอกาสใช้จุดเดน่ทีม่ีไปกับงานทีเ่หมาะสมกับตัวเอง โดยเฉพาะงานทีเ่กีย่วข้องกับการโน้มน้าว การเจรจา หรือ

การดึงดูดความสนใจผู้คน เช่น งานขาย การตลาด การสอน งานสื่อสารมวลชน เป้นต้น

อาจดูเหมือนคนทีพ่ยายามคุยโตโอ้อวดวา่ทําอะไรได้ยอดเยีย่ม  ทําให้ถูกมองวา่พูดเกินจริง

ด้วยความตัง้ใจในการเลือกและสรรหาคําพูดเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกดี ทําให้บางครัง้อาจจะมีการบิดคํา หรือเติมเรื่อง

ราวทีไ่มจ่ริงเพิม่เติม เพื่อให้ได้มาในสิง่ทีต้่องการ

อาจมีวาระซ่อนเร้นทีไ่มอ่ยากให้รู้ จะให้ข้อมูลเทา่ทีจ่ําเป็นเพื่อครองความได้เปรียบ ทําให้ถูกมองวา่เป็นการ

โกหก ไมจ่ริงใจ

ผูกขาด ยึดครองการพูดคุยสนทนาแตฝ่่ายเดียว ลืมให้ความสําคัญกับการรับฟัง ทําให้พลาดข้อมูลความคิดเห็น

ทีอ่าจเป็นประโยชน ์อีกทัง้การตัง้ใจฟังยังเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น
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การรู้คิด Cognition

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “รอบคอบ (Cautious)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะคิดพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมทุก

ประเด็นอยา่งรอบคอบ มองหาทางเลือกทีเ่หมาะสมกอ่นตัดสินใจ ต้องการความชัดเจนแนน่อน ให้ความสําคัญกับ

ผลกระทบและผลลัพธใ์นระยะยาว

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

ให้ความสําคัญกับรายละเอียด จะพิจารณาและไตร่ตรองอยา่งรอบคอบให้ครบทุกด้านกอ่นลงมือทําสิง่ตา่งๆ

ให้ความสําคัญกับเป้าหมายหรือผลลัพธร์ะยะยาว จะไมย่อมแลกเป้าหมายระยะยาวของตนเองไปกับความพึงพอใจ

ระยะสัน้ เวลาคิดหรือทําสิง่ใด จะไมร่ีบร้อนตัดสินใจ ไมบุ่ม่บา่ม หรือใช้ความคิดและอารมณท์ีสุ่ดโตง่รุนแรงไปทาง

ใดทางหนึ่ง พยายามมองหาทางเลือกทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในสถานการณน์ัน้ๆ ใช้พลังแห่งความคิดและพิจารณาอยา่ง

รอบคอบกอ่นสรุป มักตัดสินใจกับตัวเลือกทีป่ลอดภัยและคาดการณใ์นผลลัพธไ์ด้

มีความจริงจังและระมัดระวังในการดําเนินชีวิตหรือทําสิง่ตา่งๆ ต้องการความแนน่อน มัน่คง ไมช่อบความ

ประหลาดใจ หรือสิง่ทีน่อกเหนือจากแผน ด้วยการตระหนักวา่ในโลกความเป็นจริงไมม่ีสิง่ใดทีแ่นน่อน  จึงมีการเตรี

ยมตัวและเตรียมพร้อมสําหรับทุกสถานการณอ์ยูเ่สมอ ชอบทีจ่ะวางแผนเตรียมการลว่งหน้าเพื่อป้องกันความผิด

พลาดหรือความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นได้ เลือกทีจ่ะใช้ชีวิตอยา่งมีความรอบคอบรัดกุม ก้าวเดินไปข้างหน้าอยา่ง

ระมัดระวัง หลีกเลีย่งสถานการณห์รือสภาพแวดล้อมทีม่ีความเสีย่ง เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลงหรือเหตุการณท์ีไ่มค่าด

คิดขึ้น จะรู้สึกไมส่บายใจและเป็นกังวล

ให้ความสําคัญกับความเป็นสว่นตัว ของทัง้ตัวเองและผู้อื่น คอ่นข้างทีจ่ะเก็บความรู้สึก ไมค่อ่ยเชื่อและไว้ใจ

ใครงา่ยๆ โดยเฉพาะคนทีเ่พิง่รู้จัก เวลาทีต้่องติดตอ่กับผู้อื่นจะมีความระมัดระวังอยา่งมาก โดยเฉพาะคนทีไ่มไ่ด้

สนิทสนมกัน ขณะอยูท่า่มกลางคนหมูม่าก มักไมค่อ่ยพูดหรือแสดงความคิดเห็นออกมา หรืออาจใช้คําพูดทีร่ักษา

ระยะห่างทางความสัมพันธ์

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

4. รอบคอบ (Cautious)

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแตล่ะทางเลือก พิจารณาข้อมูลและทางเลือกตา่งๆ อยา่งรอบด้านกอ่นการตัดสินใจ 

มีแผนสํารองเตรียมไว้ เพื่อรับกับเหตุการณท์ีอ่าจเกิดขึ้นโดยไมไ่ด้คาดคิดมากอ่น

คุณภาพของผลงานทีอ่อกมา มักอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีสู่ง

ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันตราย เพิม่ความปลอดภัยในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง

ลดโอกาสในการเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับการ

ตัดสินใจในเรื่องทีม่ีผลกระทบสูงๆ
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

ความละเอียดรอบคอบมักถูกแสดงออกมาในสถานการณเ์ช่นไรบ้าง?

ผู้อื่นตอบสนองตอ่ความละเอียดรอบคอบของคุณอยา่งไรบ้าง?

อะไรเป็นแรงจูงใจในการให้ความสําคัญกับความละเอียดรอบคอบ?

ในเรื่องอะไรบ้างทีคุ่ณนําเอาความรอบคอบเข้าไปใช้ได้เป็นอยา่งดี? และอะไรบ้างทีย่ังไมค่อ่ยได้นําเข้าไปใช้?

จากประสบการณท์ีผ่า่นมา ความละเอียดรอบคอบของคุณสง่ผลกระทบเชิงลบอยา่งไรบ้าง?

นําความรอบคอบและการใช้สติไตร่ตรองออกมาใช้ประโยชน ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเวลาวิกฤต มีการ

เปลีย่นแปลง หรือกับการตัดสินใจทีม่ีผลกระทบคอ่นข้างสูง 

หาผู้ร่วมทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ควบคุม (Controlling)” และ “มุง่มัน่ (Focused)” เป็นการประสานพลังของความ

แตกตา่ง ช่วยให้การดําเนินงานตา่งๆ เป็นไปอยา่งรอบคอบ ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าได้รวดเร็วเหมาะสม

สื่อสารและทําความเข้าใจกับผู้มีสว่นเกีย่วข้อง อธิบายถึงสาเหตุทีย่ังไมต่ัดสินใจหรือยังไมล่งมือดําเนินการ ชีใ้ห้

เห็นแงมุ่มและประเด็นความเสีย่งรวมถึงความเสียหายตา่งๆ ทีจ่ะเกิดขึ้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจที่

ผิดจากผู้ร่วมงาน ทีม่องวา่มีความลังเล และไมม่ีความกล้าในการตัดสินใจ

ในสถานการณท์ีค่นสว่นใหญเ่ห็นคล้อยตามไปในทางเดียวกัน แตคุ่ณยังไมม่ัน่ใจในบางประเด็น สามารถใช้

เทคนิคการเลน่บทเป็นฝ่ายตรงข้าม ด้วยการแกล้งไมเ่ห็นด้วยหรือแกล้งคัดค้าน ป้อนคําถามโต้แย้ง เพื่อให้เกิด

การพูดคุย อภิปราย ได้มุมมองทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึ้น

ให้ความสําคัญกับเสียงสว่นน้อยทีม่ีความเห็นทีแ่ตกตา่ง เปิดโอกาสให้แสดงความเห็น ตัง้ใจรับฟัง และนํามา

พิจารณาประกอบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการตัดสินใจ

คงไว้ซึ่งความรอบคอบ แตเ่ปิดช่องทางให้เกิดความยืดหยุน่มากขึ้น ให้กับความเสีย่งทีป่ระเมินแล้ว หรือโอกาส

ใหม่ๆ  ทีไ่มค่วรพลาด เมื่อได้เปรียบเทียบแล้ววา่ข้อดีมีมากมายกวา่ข้อเสีย หรือสามารถยอมรับได้กับความเสีย

หายในกรณีทีอ่าจเกิดขึ้น

การคิดไตร่ตรองทีใ่ช้เวลานาน อาจถูกผู้อื่นมองวา่มีความลังเล ไมก่ล้าตัดสินใจ อีกทัง้ในบางสถานการณอ์าจจะ

ไมไ่ด้มีเวลาให้ไคร่ครวญไตร่ตรองได้มากนัก

ความระแวดระวังและการมีความเป็นสว่นตัวทีสู่ง ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ถูกมองวา่ทําตัว

ห่างเหิน เข้าถึงได้ยาก

การมุง่เน้นไปยังด้านลบหรือมองหาข้อผิดพลาดของสิง่ตา่งๆ มากเกินไป อาจทําให้ตกอยูใ่นความกังวลและ

ความกลัวจนเกินเหตุ

การใช้เวลารอจังหวะ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งยิง่ วา่สิง่ทีเ่ลือกหรือตัดสินใจนัน้เป็นสิง่ทีด่ีและถูกต้องทีสุ่ด

อาจทําให้พลาดโอกาสดีๆ ทีเ่ยือนมาหาด้วยเวลาอันจํากัด
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อิทธิพล Influence

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “สร้างสรรค ์(Creative)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะมีจินตนาการทีก่ว้างขวาง และความคิด

สร้างสรรคห์ลากหลาย มักเห็นภาพและมีมุมมองทีแ่ตกตา่งไปจากคนอื่นๆ จะไมถู่กจํากัดอยูใ่นกรอบ หลักการหรือ

กฏระเบียบข้อบังคับใดๆ

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

ชอบสร้างสรรคส์ิง่ใหม ่เต็มเป่ียมไปด้วยจินตนาการและแรงบันดาลใจ ไมส่นใจกรอบ ขอบเขต ข้อบังคับหรือ

บรรทัดฐานทางสังคม ชอบความมีสีสรรและความเคลื่อนไหวเพราะจะช่วยทําให้เกิดจินตนาการ เป็นผู้ทีเ่ข้าใจความ

คิดทีเ่ป็นนามธรรมได้งา่ย มักมองหาแนวความคิด หรือแรงบันดาลใจจากสิง่รอบตัว และด้วยจินตนาการทีม่ากมาย

นี ้ทําให้เห็นสิง่ตา่งๆ แตกตา่งจากคนทัว่ไป รู้สึกตื่นเต้นเมื่อมีแนวคิดใหม่ๆ  เกิดขึ้น ชอบทําอะไรแปลกๆ เพื่อ

ทดสอบความคิดของตนเอง สนุกเพลิดเพลินไปกับความงดงามหรือคุณคา่ในสิง่ตา่งๆ ทีค่นสว่นใหญอ่าจมองข้าม

มองเห็นความพิเศษในสิง่ทีเ่รียบงา่ยธรรมดา

ด้วยความเชื่อวา่ทุกอยา่งเป็นไปได้ และไมค่อ่ยให้ความสําคัญกับกฎเกณฑ ์ไมก่ังวลเกีย่วกับสิง่ทีค่นอื่นคิด จึง

เป็นผู้ทีช่่วยคิดหาทางออกได้ ด้วยวิธีการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรคห์รือแปลกใหม ่ในขณะทีค่นอื่นๆ อาจจะคิดอะไร

ไมอ่อกหรือเอาแตน่ึกถึงวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ทีเ่คยทํามาในอดีต มักจะชอบใช้วิธีการตัง้คําถาม “แล้วถ้า....จะเป็น

อยา่งไร?”  สามารถคิดอะไรใหม่ๆ  ขึ้นมาได้จากจุดเริม่ต้นทีไ่มม่ีอะไรเลย

ความคิดสร้างสรรคน์ัน้ไมไ่ด้ถูกจํากัดอยูแ่คก่ับงานศิลปะหรือดนตรีเทา่นัน้ แตจ่ะอยูท่ีว่ิธีคิด การเรียบเรียง

ความคิดและจินตนาการ โดยประสานเข้ากับความต้องการของบุคคลและสถานการณ ์นํามาออกแบบกระบวนการ

นวัตกรรม ทีส่ามารถตอบโจทยต์อ่ความต้องการนัน้ๆ ได้ ความคิดสร้างสรรคเ์หลา่นีเ้ป็นจุดเริม่ต้นทีส่ําคัญใน

การนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้งานจริงและแก้ไขปัญหาตา่งๆ เป็นต้นทุนทางความหวังสําหรับอนาคตทีด่ีขึ้นกวา่เดิม

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

5. สร้างสรรค ์(Creative)

มีความคิดในการประดิษฐส์ิง่ใหม่ๆ  สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  

มีหัวทันสมัย มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการสร้างการเปลีย่นแปลง

จากการมองเรื่องราวและสิง่ตา่งๆ ด้วยมุมมองทีน่อกกรอบและแตกตา่งจากคนทัว่ไป จึงทําให้เห็นความพิเศษใน

ความปกติธรรมดา เห็นโอกาสดีๆ อีกมากมายทีห่ลายคนคิดไมถ่ึง

เพิม่ประสิทธิภาพให้กับการแก้ปัญหาหรือการปฏิบัติงาน ด้วยแนวทางทีแ่ตกตา่งไปจากวิธีการปฏิบัติแบบเดิมๆ 

ไมถู่กจํากัดหรือตีกรอบโดยบริบทรอบด้าน สามารถปลดปลอ่ยพลังความคิดและจินตนาการทีเ่ป็นจุดเริม่ของ

ความก้าวหน้าพัฒนาในอนาคต
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

ความแตกตา่งสร้างสรรคข์องคุณถูกแสดงออกมาในรูปแบบใดบ้าง?

อะไรเป็นสาเหตุจูงใจให้คุณมีความคิดและการกระทําทีแ่ตกตา่งสร้างสรรค?์

ความแตกตา่งสร้างสรรคข์องคุณ ได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วยหรือไม?่ เพราะอะไร?

เคยได้รับข้อมูลป้อนกลับหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นถึงการกระทําทีแ่ตกตา่งสร้างสรรคข์องคุณหรือไม?่ อยา่งไร

บ้าง?

ความแตกตา่งสร้างสรรค ์สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตสว่นตัวได้อยา่งไรบ้าง?

สังเกตุช่วงเวลา สถานที ่หรือสถานการณท์ีส่ามารถทําให้เกิดความคิดสร้างสรรคท์ีด่ีทีสุ่ด และพาตัวเองให้ไปอยู่

ในเงื่อนไขนัน้ๆ เป็นประจํา

ด้วยการทีไ่มช่อบความซาซากจําเจ ควรหากิจกรรมตา่งๆ ทีช่ื่นชอบเข้ามาสลับสอดแทรกระหวา่งการทํางานหรือ

ในกิจวัตรประจําวัน ช่วยลดความนา่เบื่อ รักษาความสดชื่นกระปรีก้ระเปร่าเอาไว้

จดบันทึกแนวคิดดีๆ ทีอ่าจยังไมต่กผลึกหรือยังไมถู่กนําไปใช้ เก็บรวบรวมเอาไว้ในที่ๆ  สามารถเรียกออกมาดูได้

สะดวก เช่น โทรศัพทม์ือถือ คอมพิวเตอร์ และหาโอกาสเอาออกมาทบทวนคิดพิจารณาดูเป็นระยะๆ 

เมื่อพบปัญหาทัง้ในเรื่องงานหรือเรื่องสว่นตัว ฝึกให้ตนเองคิดหาทางออกในการแก้ปัญหาให้ได้อยา่งน้อย 3-4

ทางเลือกขึ้นไป เป็นการกระตุ้นฝึกฝนการคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดความคลอ่งแคลว่ชํานาญเพิม่มากขึ้น

ให้ความสําคัญกับการพิจารณาทบทวนแนวคิดสร้างสรรคท์ีแ่ปลกใหมข่องตัวเองอยา่งรอบคอบกอ่นจะสื่อสาร

หรือถ่ายทอดออกไป เพื่อให้มีความชัดเจน และผู้อื่นสามารถเข้าใจได้งา่ยถึงสิง่ทีต้่องการจะสื่อ

ผู้มีความคิดทีแ่ตกตา่งสร้างสรรคอ์าจไมไ่ด้เหมาะกับทุกลักษณะงาน หาลักษณะงานหรือบทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะ

กับความโดดเดน่ของตนเอง งานทีใ่ห้คา่ให้ความสําคัญกับความคิดสร้างสรรค ์เช่นงานทางด้านการโฆษณา การ

ตลาด งานศิลปะ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ  เป็นต้น

มีความคิดทีแ่ปรปรวน เปลีย่นแปลง โอนเอนงา่ยด้วยแนวคิดใหม่ๆ  ทีน่า่ตื่นเต้นกวา่

ไมจ่ัดลําดับความสําคัญ ขาดระบบระเบียบ ขาดโครงสร้าง การวางแผน และกระบวนการปฏิบัติ

อาจละเลยในการให้ความสําคัญกับการลงมือปฏิบัติให้เป็นผลสําเร็จ ทิง้เรื่องไว้ให้คนอื่นทํา ขาดการติดตามผล

คนอื่นอาจตามไมท่ันความคิด ไมเ่ข้าใจภาพวิสัยทัศนท์ีค่อ่นข้างจะเป็นนามธรรม และไมส่ามารถมองเห็นความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

© 2021 mySTRENGTHS. All rights reserved. 15



ความสัมพันธ ์Relation

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ปรับตัว (Adaptable)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะสามารถปรับตัว มีความยืดหยุน่รู้จักผอ่น

หนักผอ่นเบา ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณห์รือการเปลีย่นแปลงได้ดี ต้องการให้การอยูร่่วมกันเป็นไป

แบบปรองดองสมานฉันท์

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

เป็นการแสดงออกถึงความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับความคิดและพฤติกรรมไปตามสถานการณ์

ตา่งๆ ทําให้สามารถอยูร่่วมกับความแตกตา่งได้เป็นอยา่งดี ยอมโอนอ่อนผอ่นตามไปตามสถานการณ ์กฏระเบียบ

หรือความต้องการของคนอื่น แม้ทําให้เกิดความไมส่ะดวกกับตัวเองก็ตาม เพราะไมต้่องการให้เกิดความขัดแย้ง

แตกแยกและความวุน่วาย หากเกิดปัญหาความขัดแย้ง จะถอยห่างหลีกเลีย่งการปะทะ กับกฏระเบียบทีดู่มีความไม่

เหมาะสมเพียงใด ก็จะยอมปฏิบัติตามกฏระเบียบนัน้ ไมแ่หกกฏ ต้องการให้ทุกอยา่งอยูใ่นความสงบ เป็นผู้รัก

สันติภาพ

อยูก่ับปัจจุบัน ไมไ่ด้มองวา่อนาคตเป็นจุดหมายปลายทางทีต่ายตัว มองวา่อนาคตเกิดจากการตัดสินใจเลือก

ของในปัจจุบัน ไมต่อ่ต้านการเปลีย่นแปลง ยืดหยุน่ยอมรับและปรับได้ดี ทําให้สามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์

เฉพาะหน้าได้ตามต้องการ แม้วา่สิง่นัน้อาจจะทําให้ไมไ่ด้ทําตามเป้าหมายหรือแผนดัง้เดิมทีว่างไว้ก็ตาม

ให้ความสําคัญกับความกลมเกลียวปรองดอง เมื่ออยูท่า่มกลางความคิดเห็นทีแ่ตกตา่ง จะใช้ความคิดเห็น

ของสว่นรวมเป็นตัวตัดสินใจ มองวา่ความขัดแย้งและความแตกแยกนัน้มีแตข้่อเสียไมม่ีประโยชนอ์ะไรเลย จึง

พยายามจํากัดให้เกิดความขัดแย้งน้อยทีสุ่ด ให้หลีกเลีย่งการเผชิญหน้า ช่วยกันหาแนวทางหรือทางออกทีทุ่กคน

สามารถเห็นด้วย เป็นข้อสรุปทีย่อมรับร่วมกันของกลุม่ และยินดียอมรับแม้ผลจากการสรุปดังกลา่วจะไมต่รงกับ

ความต้องการของตนเอง

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

6. ปรับตัว (Adaptable)

ปรับตัวเข้ากับความหลากหลายของบทบาทหน้าที ่เหตุการณ ์บริบทแวดล้อมทีแ่ตกตา่งได้ดีและรวดเร็ว

พร้อมรับกับการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีเ่กิดขึ้น มีความยืดหยุน่ในแนวทางการดําเนินการ

สนับสนุนให้เกิดความกลมเกลียวปรองดองในการอยูร่่วมกัน ไมต้่องการให้เกิดบรรยากาศของความขัดแย้ง

เชื่อฟัง ให้ความเคารพทําตามกฎกติกาข้อตกลงในการอยูร่่วมกัน

หลีกเลีย่งการทําตัวให้เป็นปัญหา หรือทําความเดือดร้อนให้กับผู้คนรอบข้าง ในทุกๆ ด้าน
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

การปรับตัวและยืดหยุน่ของคุณถูกแสดงออกมาในรูปแบบใดบ้าง?

อะไรเป็นเหตุจูงใจในการให้ความสําคัญกับการปรับตัวและยืดหยุน่ผอ่นหนักผอ่นเบา?

จากประสบการณ ์การปรับตัวยืดหยุน่สง่ผลกระทบเชิงลบอยา่งไรบ้าง?

ในสถานการณเ์ช่นไรบ้างทีส่ร้างความยุง่ยากลําบากใจในการปรับตัวปรองดอง?

ความคิดเห็นของคนรอบข้างตอ่การกระทําทีม่ีการปรับตัวและยืดหยุน่ของคุณเป็นอยา่งไร?

ใช้จุดเดน่ในเรื่องของความยืดหยุน่ ปรับตัวได้งา่ยของตัวเองในสถานการณท์ีม่ีเหตุการณค์วามขัดแย้งตึงเครียด

ตา่งๆ โดยทําหน้าทีเ่ป็นผู้ไกลเ่กลีย่ประสานงาน และทําให้สถานการณผ์อ่นคลาย

ยึดมัน่ในข้อดีของการมีความยืดหยุน่ และปรับตัวเข้ากับสถานการณต์ามความเหมาะสม รวมถึงการทําให้ผู้อื่น

ตระหนักและเห็นถึงประโยชนท์ีเ่กิดขึ้นจากการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับสถานการณ ์ไมพ่ลาดการคว้าโอกาส

ทีเ่ยือนมา เพื่อผลลัพธท์ีด่ีทีสุ่ด

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการจัดการกับความขัดแย้งเพิม่เติม เพื่อนํามาใช้ในการรับมือกับสถานการณ ์ดังกลา่ว

ได้อยา่งมีประสิทธิผล นําไปสูบ่รรยากาศแห่งความปรองดอง

หากเป็นไปได้ ควรจะหลีกเลีย่งบทบาทหน้าที ่ทีต้่องมีการเผชิญหน้า แกง่แยง่หรือแขง่ขันกัน เพราะเป็น

สถานการณท์ีจ่ะทําให้เกิดความอึดอัด ลําบากใจได้

เข้าหาและขอความร่วมมือช่วยเหลือพึ่งพาความเด็ดขาดจากผู้มีคุณลักษณะ “ควบคุม (Controlling)” เมื่อเกิด

ปัญหาความขัดแย้งทีไ่มส่ามารถแก้ไขได้หรือเกิดการติดขัดชะงักงันของงานแบบไมเ่ห็นทางออก

ชีใ้ห้ผู้อื่นเห็นประโยชนแ์ละให้ความสําคัญกับการบรรลุข้อตกลงแบบเห็นพ้องต้องกัน โดยมุง่เน้นไปที ่“ความเป็น

ไปได้จริงในทางปฏิบัติ” มากกวา่การยึดแนวคิด หลักการ หรือประสบการณข์องแตล่ะบุคคล ซึ่งมีความแตกตา่ง

หลากหลาย จะทําให้ไมส่ามารถสรุปตกลงร่วมกันได้

เอาคนอื่นเป็นศูนยก์ลาง เพื่อให้ตนเองเป็นทีย่อมรับ อาจถูกมองวา่เป็นคนทีไ่มม่ีจุดยืน

หลีกเลีย่งการแขง่ขันในทุกสนาม อาจทําให้ล้มเหลวในการบรรลุความฝันเพราะบางครัง้ความก้าวหน้าก็หมายถึง

การแซงคนอื่นเพื่อขึ้นไปอยูข้่างหน้า

หลีกเลีย่งการโต้เถียง การเผชิญหน้า ใช้การยอมการถอยอยูต่ลอด อาจเสีย่งกับการถูกมองวา่เป็นฝ่ายผิด หรือ

เป็นทีร่องรับอารมณข์องผู้มีเจตนาไมด่ี

เมื่ออยูใ่นองคก์รหรือสถานการณท์ีไ่ร้ซึ่งระบบ ไมม่ีความชัดเจน อาจทําให้ต้องปรับเปลีย่นไปมาอยูต่ลอดเวลา

อยา่งไมส่ิน้สุด
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การรู้คิด Cognition

ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ใฝ่เรียนรู้ (Studious)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะมีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ แสวงหา

ความรู้จากแหลง่ตา่งๆ ได้ชื่อวา่เป็นผู้มีภูมิปัญญา มีความสนใจใคร่รู้ เปิดกว้างทีจ่ะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ และรับรู้ข้อมูล

ใหม่ๆ  ทีแ่ตกตา่งหลากหลาย

คําอธิบายคุณลักษณะ (Description)

มีความขยันพากเพียรใฝ่รู้อยูต่ลอดเวลา เชื่อวา่ความรู้คืออํานาจ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ จะ

รู้สึกดีเมื่อได้รับทักษะและความรู้ใหม่ๆ  มองวา่การเรียนรู้เป็นสิง่ท้าทายและเป็นประโยชน ์เปิดกว้างทีจ่ะรับข้อมูลที่

แตกตา่งหลากหลาย ไมปิ่ดกัน้ตัวเองตอ่ความรู้ใหม่ๆ  หรือความรู้ทีอ่าจแตกตา่งจากทีเ่คยรับรู้มา ให้คุณคา่กับการ

เรียนรู้และการศึกษา เพราะช่วยให้เกิดการพัฒนา ประสบความสําเร็จ และทําให้แตกตา่งจากคนอื่น บม่เพาะความ

สามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ได้รวดเร็ว

เชื่อวา่การศึกษาเป็นหนึ่งในพื้นฐานสําคัญ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหลักยึดทีส่ําคัญอยา่งหนึ่งในการใช้ชีวิต

จึงทุม่เทอยา่งหนักในการแสวงหาทางวิชาการ กระตุ้นทัง้ตนเองและคนรอบข้างให้ขยายขอบเขตความรู้และโลกทัศน์

ให้กว้างขวางยิง่ขึ้นด้วยการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง อาจรู้สึกคับข้องใจกับผู้ไมพ่ยายามจะขวนขวายเรียนรู้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่กับผู้ทีม่ีโอกาส เป็นแบบฉบับของคนทีอ่่านมากและเชีย่วชาญในหลายเรื่อง มักไมย่อมรับกับความไมรู่้ ต้อง

ขวนขวายหาคําตอบ หงุดหงิดเมื่อสงสัยแล้วยังหาคําตอบไมไ่ด้

ชอบเสาะแสวงหาเรียนรู้วิชาการแขนงตา่งๆ ตราบเทา่ทีแ่นใ่จวา่ไมม่ีใครทีจ่ะรู้มากเกินไปหรือหยุดรู้ได้

เพลิดเพลินกับกิจกรรมทีท่ดสอบอํานาจแห่งการใช้เหตุผลและสติปัญญา ข้อมูลขา่วสารจะเป็นวัตถุดิบสําคัญทีถู่กนํา

มาใช้เพื่อประมวลความเข้าใจโลก เป็นเจ้าแห่งข้อมูล ทําให้เป็นเสมือนสารานุกรมเคลื่อนที ่เมื่อใดก็ตามทีถู่กถาม

จะพร้อมให้คําปรึกษาเสมอ  สามารถทีจ่ะค้นหาคําตอบของสิง่ตา่งๆ ในเชิงลึก มักให้คําปรึกษาและคําแนะนําตา่งๆ

ด้วยความละเอียดถีถ้่วน

ข้อดี (Benefits)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

7. ใฝ่เรียนรู้ (Studious)

นําความรู้ทีม่ีไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดการพัฒนา สรรสร้างสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ตนเองและผู้อื่น

ด้วยข้อมูลและความรู้ทีม่ีทําให้สามารถตัดสินใจในเรื่องตา่งๆ รวมถึงการแก้ปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ไมต่กยุคไมล้่าสมัย ตามทันความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเ่ติบโตและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว

เป็นเสมือนศูนยร์วมทางวิชาการ แหลง่ข้อมูลทีทุ่กคนสามารถมาหยิบนําไปใช้ให้เป็นประโยชนไ์ด้

เป็นทีป่รึกษาทีม่ีภูมิปัญญา มีความนา่เชื่อถือ ให้คําแนะนําด้วยองคค์วามรู้จากแหลง่ข้อมูลทีส่ามารถเชื่อถือได้
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คําถามเพื่อการสํารวจ (Reflection Questions) - ให้เข้าใจลักษณะจุดแข็งของคุณได้ชัดเจนยิง่ขึ้น

แนวทางการพัฒนาและนําจุดแข็งไปประยุกตใ์ช้ (Sharpening and Optimisation)

ข้อควรระวัง (Shadow Side)

ตัวอยา่งรายงาน ┃ 15-10-2564

ด้วยเหตุผลอะไรทีท่ําให้คุณรักการเรียนรู้?

คุณชอบการเรียนรู้ในรูปแบบไหนมากทีสุ่ด? เพราะอะไร?

เรื่องไหนบ้างทีคุ่ณมีความสนใจต้องการเรียนรู้มากเป็นพิเศษ? และเรื่องไหนบ้างทีคุ่ณมักจะไมส่นใจเลย?

การใฝ่เรียนรู้ของคุณสง่ผลกระทบตอ่สัมพันธภาพกับผู้คนรอบข้างหรือไม?่ อยา่งไรบ้าง?

การใฝ่เรียนรู้ของคุณเกิดประโยชนต์อ่ชีวิตคุณอยา่งไรบ้าง?

ความรู้มีมากมายหลากหลายสาขา ระบุออกมาให้ได้ถึงสาขาทีส่นใจ เพื่อมุง่เน้นทุม่เทไปสูค่วามเป็นผู้รู้ผู้

เชีย่วชาญในเรื่องเหลา่นัน้อยา่งแท้จริง

ใช้ความเป็นผู้รู้ของตนเองให้เกิดประโยชนต์อ่งานทีต้่องการความรู้ความเชีย่วชาญของคุณ รวมถึงการทําหน้าที่

เป็นทีป่รึกษาให้กับผู้ทีต้่องการความช่วยเหลือ

นําความรู้และข้อมูลทีม่ีอยูม่ากมายมาจัดเก็บให้เป็นระบบ และเป็นหมวดหมูอ่ยูเ่ป็นประจํา ทําให้สะดวกและงา่ย

ตอ่การเรียกใช้งาน 

เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องสมาเสมอ มีการตัง้เป้าหมาย ติดตามผลการปฏิบัติ และไมล่ืมทีจ่ะให้รางวัลเมื่อทําได้ตาม

เป้าหมายเพื่อเป็นแรงจูงใจ

เลือกลักษณะงานให้ตรงกับความเชีย่วชาญของตนเอง เป็นงานทีไ่ด้ใช้วิชาความรู้ทีม่ีอยูใ่ห้เกิดประโยชน ์อีกทัง้

ยังช่วยให้เกิดการฝึกฝนพัฒนาจนเป็นความชํานาญทีเ่พิม่ยิง่ขึ้น

ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ทีถ่นัดและเหมาะสมกับตัวเองทีสุ่ด เพราะแตล่ะคนจะมีความถนัดในรูปแบบของการ

เรียนรู้ทีต่า่งกัน เช่น การอ่าน การฟัง การได้ลงมือปฏิบัติ หรือการพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น

ละเลยการให้ความสําคัญด้านสัมพันธภาพ ขาดความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ ์ไมถ่นัดเรื่องการพูด

คุยหยอกล้อ ทําให้เกิดความเหินห่างระหวา่งกัน

อาจหลงตัวเองโดยไมเ่จตนา รู้สึกวา่ตัวเองฉลาดกวา่และรู้มากกวา่ผู้อื่น ถูกมองวา่หยิง่

มีความอยากรู้อยากเห็นทีม่ากเกินไป จมอยูก่ับการเรียนมากจนลืมเรื่องอื่น ๆ 

รูปแบบการสื่อสารทีอ่ิงวิชาการมากเกินไป อาจทําให้ผู้ฟังรู้สึกเครียดและนา่เบื่อ ไมใ่ช่ทุกคนทีอ่ยากฟังทฤษฎี

หลักการ หรือทีม่าของมันอยา่งละเอียด รู้สึกเสียเวลานา่รําคาญ
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การจัดการกับจุดแข็งลําดับรองลงมา (Managing the Rests)

แนวทางทีเ่หมาะสมเพื่อนําพาเราไปสูค่วามสําเร็จและมีความสุขในการดําเนิน

ชีวิตได้ดีทีสุ่ด คือการให้ความสําคัญกับการพัฒนาและนําเอาจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ออกมา

ใช้งาน อยา่งไรก็ตามไมไ่ด้หมายความวา่เราควรจะละทิง้ ปลอ่ยปละละเลยจุดแข็ง

อื่นๆ ทีม่ีลําดับรองลงมา

จุดประสงคห์ลักทีมุ่ง่เน้นการใช้และขยายผลของจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ก็คือการมุง่

ไปสูค่วามสําเร็จสูงสุดเต็มศักยภาพทีเ่ราต้องการ ดังนัน้นอกเหนือจากการให้ความ

สําคัญกับ “ตัวขับเคลื่อน” ทีม่ีประสิทธิภาพและทรงพลังแล้ว อีกด้านหนึ่งทีต้่องให้

ความสนใจเช่นเดียวกันก็คือ สิง่ทีจ่ะเป็น “อุปสรรค” ของการไปสูเ่ป้าหมาย การขาด

หายไปของอีกหลายๆ คุณลักษณะอาจสร้างปัญหา กลายเป็นอุปสรรคของความ

สําเร็จได้ เราจึงควรมีแนวทางในการรับมือจัดการกับจุดแข็งทีม่ีลําดับรองๆลงมาด้วย

เช่นกัน

สังเกตผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากความขาดพร่องของจุดแข็งทีอ่ยูใ่นลําดับรองๆ

ลงไป วา่จากประสบการณท์ีผ่า่นมา การขาดหายไปนีส้ง่ผลกระทบเชิงลบตอ่ความมี

ประสิทธิภาพ ความราบรื่นในการปฏิบัติหน้าทีก่ารงานและการใช้ชีวิตหรือไม?่ มาก

น้อยแคไ่หน? อยา่งไรบ้าง?

มีบ้างบางครัง้หรือไมท่ีเ่ห็นวา่มีความจําเป็นต้องใช้จุดแข็งดังกลา่ว แตรู่้สึกวา่

มันยากเหลือเกิน จําเป็นต้องใช้ความพยายามอยา่งมาก ในทีสุ่ดก็เลิกล้มความตัง้ใจ

กอ่ให้เกิดผลเสียตามมา ถ้าเป็นเช่นนี ้อยา่ละเลยเพิกเฉย ยังคงมุง่เน้นไปทีก่ารให้

ความสําคัญกับการนําจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ออกมาใช้เหมือนเดิม แตท่ีเ่พิม่เติมคือหาวิธี

การรับมือจัดการกับอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นขนานกันไป

แนวทางในการจัดการ

- ยอมรับข้อเท็จจริงวา่นัน่เป็นปัญหาทีเ่กิดขึ้น ทําความเข้าใจให้ชัดเจนวา่ปัญหา

  ทีเ่กิดขึ้นนัน้เกิดจากอะไรและเกิดขึ้นได้อยา่งไร?

- สามารถปรับเปลีย่นวิธีดําเนินการได้หรือไม?่ บรรลุผลสําเร็จโดยการปรับแนวทาง

  ทีไ่ด้ใช้จุดแข็งแทนแนวทางเดิมทีเ่ราไมถ่นัด

- ประสานความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือหรือมอบหมายกระจายภารกิจนัน้ให้กับ

  ผู้ทีม่ีความถนัดมากกวา่

- ทางเลือกท้ายสุดในกรณีทีจ่ําเป็น ก็คือลงมือทําด้วยตนเอง ถึงแม้วา่จะต้องใช้

  ความพยายามเพิม่ขึ้นกับการกระทําเรื่องทีไ่มถ่นัดก็ตาม

8. ชอบสังคม

(Sociable)

9. ใสใ่จ

(Caring)

10. ควบคุม

(Controlling)

11. กล้าหาญ

(Courageous)

12. ถ่อมตน

(Humility)

13. ใช้เหตุผล

(Logical)

14. รับผิดชอบ

(Responsible)

15. ร่วมมือ

(Collaborative)

16. อดทน

(Steady)

17. เป็นระบบ

(Systematic)

18. ซื่อตรง

(Honest)

19. เมตตา

(Merciful)

20. มองเชิงบวก

(Optimistic)

21. เป็นธรรม

(Just)
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"กลุม่ประเภท" ของจุดแข็ง (Strengths Domains)

การจัดการ - Execution

อิทธิพล - Influence

การรู้คิด - Cognition

ความสัมพันธ ์- Relation

คุณธรรม - Moral

52%

52%

46%

43%

20%

ซ้ายมือเป็นแผนภาพของ “กลุม่ประเภท”

โดยเรียงลําดับจากคา่เปอร์เซนตท์ีม่าก

สุดลงไปหาน้อยสุด คา่เปอร์เซนตไ์ด้จาก

คา่เฉลีย่ของจุดแข็งตา่งๆ ทีถู่กจัดอยูใ่น

กลุม่ประเภทนัน้ๆ เป็นข้อมูลทีแ่สดงให้

เห็นถึงจุดแข็งในภาพใหญข่องคุณ

“กลุม่ประเภท” ทีล่ําดับสูงสุดคือ 

“การจัดการ - Execution”

แผนภาพแสดงลําดับของจุดแข็งทัง้หมด จัดตาม “กลุม่ประเภท”

การจัดการ 

Execution

11

กล้าหาญ 

(Courageous)

2
มุง่มัน่ 

(Focused)

1
เชิงรุก 

(Proactive)

10

ควบคุม 

(Controlling)

14

รับผิดชอบ 

(Responsible)

อิทธิพล 

Influence

5
สร้างสรรค ์

(Creative)

3
โน้มน้าว 

(Persuasive)

8

ชอบสังคม 

(Sociable)

20

มองเชิงบวก 

(Optimistic)

ความสัมพันธ ์

Relation

15

ร่วมมือ 

(Collaborative)

6
ปรับตัว 

(Adaptable)

9

ใสใ่จ 

(Caring)

16

อดทน 

(Steady)

การรู้คิด 

Cognition

7
ใฝ่เรียนรู้

(Studious)

13

ใช้เหตุผล 

(Logical)

4
รอบคอบ 

(Cautious)

17

เป็นระบบ 

(Systematic)

คุณธรรม 

Moral

18

ซื่อตรง 

(Honest)

21

เป็นธรรม 

(Just)

12

ถ่อมตน 

(Humility)

19

เมตตา 

(Merciful)
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นําไปปฏิบัติเพื่อผลสําเร็จ (Put Strengths into Action)

         ถึงตรงนีคุ้ณได้เรียนรู้เกีย่วกับตนเองเพิม่มากขึ้น รู้จักเข้าใจถึงคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งทีม่ีอยูภ่ายในตัวตน

อยา่งไรก็ตาม เพียงการตระหนักรู้ถึงจุดแข็งเทา่นัน้อาจจะยังไมพ่อเพียงกับการนําไปสูค่วามสําเร็จ การค้นพบจุด

แข็งของตนเองเป็นเพียงจุดเริม่ต้น อยา่หยุดเพียงเทา่นี ้การบรรลุความเป็นเลิศขึ้นอยูก่ับความสามารถในการ

พัฒนาและนําจุดแข็งเหลา่นีไ้ปใช้ เพื่อเพิม่ศักยภาพทีม่ีอยูใ่ห้เกิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด

ข้อแนะนํา:

“หาโอกาส” รวมถึง “สร้างโอกาส” เพื่อได้ใช้จุดแข็งทีโ่ดดเดน่ของคุณให้บอ่ยๆอยา่งสมาเสมอ 

การพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลีย่นมุมมองความคิดเห็น เกีย่วกับคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งของคุณกับผู้คนรอบ

ข้างทีม่ีความใกล้ชิดหรือเกีย่วข้อง ยอ่มเป็นอีกสว่นหนึ่งทีช่่วยสง่เสริมและกระตุ้นการพัฒนาจุดแข็งของคุณได้

พึ่งพาอาศัยผู้มีปประสบการณ ์ความรู้และความเชีย่วชาญ (ผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย ์โค้ช) ในการช่วย

แนะนํา ชีแ้นะ หรือใช้กระบวนการโค้ชเพื่อให้เกิดการพัฒนาและดึงศักยภาพออกมา ช่วยให้เรียนรู้ทีจ่ะใช้จุด

แข็งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

หมัน่ทบทวนถึงความสมาเสมอและความมีประสิทธิภาพในการใช้จุดแข็งของตัวเรา รวมถึงผลกระทบทีเ่กิดขึ้น

จากการใช้จุดแข็งนัน้ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิง่ขึ้นตอ่ไป

มุง่สูค่วามสําเร็จสูงสุดด้วยคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ของเรา

- มีการคิดและการทําลว่งหน้า คาดการณถ์ึงอุปสรรค ความท้าทายหรือโอกาสตา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นใน 

            อนาคต ทีน่ํามาซึ่งการเปลีย่นแปลง เพื่อหาวิธีตอบสนองทีด่ีทีสุ่ด

- มีเป้าหมายทีท่ะเยอทะยาน มีความมุง่มัน่แนว่แน ่และลงมือปฏิบัติด้วยความทุม่เท เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 

            ตามวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายทีพ่ึงปรารถนา

- สามารถกระตุ้นจูงใจผู้อื่นโดยใช้กลวิธีการโน้มน้าวใจในรูปแบบตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิด 

            การยอมรับ นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงความเชื่อและการกระทําตามทีต้่องการ

- คิดพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมอยา่งรอบคอบ มองหาทางเลือกทีเ่หมาะสมกอ่นตัดสินใจ 

            ให้ความสําคัญกับผลกระทบและผลลัพธใ์นระยะยาว

- มีจินตนาการทีก่ว้างขวาง มีความสามารถในการคิดทีส่ร้างสรรคห์ลากหลาย ไมถู่กจํากัดอยูใ่นกรอบ 

            เห็นภาพสิง่ตา่งๆในแงมุ่มใหมท่ีแ่ตกตา่งจากบุคคลโดยทัว่ไป

- สามารถปรับตัว มีความยืดหยุน่รู้จักผอ่นหนักผอ่นเบา ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

            หรือการเปลีย่นแปลงได้อยา่งรวดเร็ว

- มีความเพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆ มีตวามสงสัยใคร่รู้ เปิดกว้างทีจ่ะ 

            เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ทีแ่ตกตา่งหลากหลาย

เชิงรุก (Proactive)

มุง่มัน่ (Focused)

โน้มน้าว (Persuasive)

รอบคอบ (Cautious)

สร้างสรรค ์(Creative)

ปรับตัว (Adaptable)

ใฝ่เรียนรู้ (Studious)
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แนวทางในการนําไปปฏิบัติด้วยตัวเอง

กําหนดจุดแข็ง กําหนดจุดแข็งทีต้่องการพัฒนาและนํามาประยุกตใ์ช้งาน

          (เลือกจากจุดแข็ง 7 ลําดับแรกของคุณ)

แนะนําให้เลือกครัง้ละ 1 หรือ มากทีสุ่ด 2 จุดแข็ง เป็นการเริม่ต้น

ทบทวน อ่านทบทวน ทําความเข้าใจ “จุดแข็งทีเ่ลือก” อยา่งละเอียดอีกครัง้ 

          (อยูใ่นรายงาน ระหว่างหน้า 6-19)

อาจขีดเส้นใต้ประโยคหรือข้อความทีเ่ห็นวา่ใช่ ชอบ ถูกใจ

สํารวจเพิม่เติม ใช้ “คําถามเพื่อการสํารวจ” ของ “จุดแข็งทีเ่ลือก” เป็นแนวทาง 

          (อยูใ่นรายงาน ระหว่างหน้า 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)

ลองตอบคําถามดังกลา่ว เพื่อเพิม่ความเข้าใจเกีย่วกับจุดแข็งในตัวคุณ

คําถามสูก่ารปฏิบัติ 1. ใช้ประโยชนอ์ะไรได้บ้างจากจุดนี้

นํามาใช้กับหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ปัญหาความท้าทาย ภารกิจทีท่ําอยู่

          ในปัจจุบัน ได้ตรงไหนและอยา่งไรบ้าง ?

นํามาใช้ให้เกิดประโยชนก์ับชีวิตสว่นตัวได้ตรงไหนและอยา่งไรบ้าง ?

2. ทําอะไรได้บ้างเพื่อพัฒนาจุดแข็งให้เฉียบคมและเดน่ชัดมากขึ้น

หนังสือทีค่วรอ่านเพิม่เติม ? / หลักสูตรทีค่วรอบรมเพิม่เติม ? / ข้อมูล

ความรู้ทีค่วรค้นหาเพิม่เติม ? / ทักษะทีค่วรฝึกปฏิบัติเพิม่เติม ?

มีใครบ้างทีส่ามารถใช้เป็นคนต้นแบบเกีย่วกับจุดแข็งนี ้?  (อาจเป็น

          คนเกีย่วข้องใกล้ตัว หรือผู้มีชื่อเสียงในด้านตา่งๆ ทีคุ่ณสามารถ

          ดูการกระทํา ดูแนวปฏิบัติและใช้เป็นแรงกระตุ้นบันดาลใจ)

มีใครบ้างทีส่ามารถเข้าไปขอคําชีแ้นะ (หัวหน้า/เพื่อนสนิท/คุณครู/โค้ช)

แผนปฏิบัตื ทําแผนปฏิบัติ โดย..

ระบุถึงสิง่ทีต้่องทําอยา่งชัดเจนเจาะจง (อ่านแล้วรู้วา่ต้องทําอะไร..)

วัดผลได้ (มีเป้าหมายเป็นตัวเลข สะดวกตอ่การตรวจสอบความคืบหน้า)

กําหนดกรอบเวลาในการติดตามผล

ติดตามผล ตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติ (ถ้ามี)

หรือทําตอ่เนื่องจนได้ผลลัพธเ์ป็นพึงพอใจ
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กล้าหาญ 

(Courageous)1 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “กล้าหาญ (Brave)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ จะไมถ่อยเมื่อพบกับอันตราย สิง่

คุกคาม การขม่ขู ่หรือความยากลําบาก ยืนหยัดในสิง่ทีถู่กต้องแม้วา่จะถูกตอ่ต้าน กล้าคิดและ

ทําอยา่งเชื่อมัน่ แม้คนอื่นอาจไมเ่ห็นด้วย

ใจกล้า อาจหาญ กล้าแกรง่

มุง่มัน่ 

(Focused)2 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “มุง่มัน่ (Focused)” จะมีความชัดเจนในเป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่

ทะเยอทะยาน มีความมุง่มัน่แนว่แน ่และลงมือปฏิบัติด้วยความทุม่เทเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคห์รือเป้าหมายทีพ่ึงปรารถนา

มุง่สําเร็จ จดจอ่ แนว่แน่

เชิงรุก 

(Proactive)3 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เชิงรุก (Proactive)” จะมีการคิดและการทําลว่งหน้า คาดการณถ์ึง

เหตุการณต์า่งๆ รวมถึงอุปสรรค ความท้าทายและโอกาสดีๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต ทีจ่ะนํา

มาซึ่งการเปลีย่นแปลง เพื่อหาวิธีจัดการหรือตอบสนองให้ดีทีสุ่ด

ริเริม่ ภาพใหญภ่าพกว้าง เปลีย่นแปลง

ควบคุม 

(Controlling)4 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ควบคุม (Controlling)” จะมีความสามารถในการตัดสินใจได้รวดเร็ว ไมม่ี

ความลังเล เมื่อตกลงใจก็ตัดสินใจและสัง่การอยา่งกระชับชัดเจน ตรงไปตรงมาไมอ้่อมค้อม

และมีความเด็ดขาด แสดงออกด้วยการกระทําทีเ่ต็มไปด้วยความมัน่ใจ

สัง่การ เด็ดขาด รวดเร็ว

รับผิดชอบ 

(Responsible)5 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “รับผิดชอบ (Responsible)” จะให้ความสําคัญอยา่งจริงจังกับความรับผิด

ชอบในบทบาทหน้าที ่รวมไปถึงสิง่ทีต่นได้ให้สัญญา มีความทุม่เทพยายามในการทําให้สําเร็จ

ตามทีไ่ด้ตกปากรับคําเอาไว้ มีความรับผิดชอบตอ่ผลลัพธท์ีเ่กิดขึ้นจากการกระทําของตน

รักษาคําพูด รักษาสัญญา เพียรพยายาม

สร้างสรรค ์

(Creative)6 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “สร้างสรรค ์(Creative)” จะมีจินตนาการทีก่ว้างขวาง และความคิด

สร้างสรรคห์ลากหลาย มักเห็นภาพและมีมุมมองทีแ่ตกตา่งไปจากคนอื่นๆ จะไมถู่กจํากัดอยูใ่น

กรอบ หลักการหรือกฏระเบียบข้อบังคับใดๆ

แตกตา่ง นวัตกรรม จินตนาการ

โน้มน้าว 

(Persuasive)7 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “โน้มน้าว (Persuasive)” จะสามารถกระตุ้นจูงใจผู้อื่นโดยใช้วิธีการโน้มน้าว

ใจในรูปแบบตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับ และนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ความเชื่อและการกระทําตามทีต่นต้องการ

ปลุกเร้า กระตุ้น จูงใจ

ชอบสังคม 

(Sociable)8 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ชอบสังคม (Sociable)” จะชอบพบปะผู้คน เข้ากับคนอื่นได้งา่ย มีความเป็น

กันเอง แม้กับคนทีพ่ึ่งรู้จักก็ตาม มีความกล้าพูดกล้าแสดงออก สามารถสร้างบรรยากาศที่

สนุกสนาน กระตือรือร้นเพิม่ความมีชีวิตชีวาให้กับตนเองและผู้คนรอบข้าง

เข้าสังคม เปิดเผย กระตือรือร้น
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มองเชิงบวก 

(Optimistic)9 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “มองเชิงบวก (Optimistic)” จะมีมุมมองและทัศนคติตอ่เหตุการณแ์ละเรื่อง

ราวตา่งๆ ในแงมุ่มทีด่ี มีความเชื่อและความคาดหวังถึงผลลัพธใ์นอนาคตทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป

ในทางทีด่ีกวา่เสมอ

มองโลกในแงด่ ีทัศนคติเชิงบวก มีความหวัง

รว่มมือ 

(Collaborative)10 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ร่วมมือ (Collaborative)” จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เป็นคนมีนาใจ

และชอบทีจ่ะให้กําลังใจผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการทําสิง่ตา่งๆ ด้วยความเต็มใจ ให้ความ

สําคัญกับการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของกลุม่

สนับสนุน ความเป็นทีม ชว่ยเหลือ

ปรับตัว

(Adaptable)11 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ปรับตัว (Adaptable)” จะสามารถปรับตัว มีความยืดหยุน่รู้จักผอ่นหนัก

ผอ่นเบา ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณห์รือการเปลีย่นแปลงได้ดี ต้องการให้การ

อยูร่่วมกันเป็นไปแบบปรองดองสมานฉันท์

ยืดหยุน่ ปรองดอง คล้อยตาม

ใสใ่จ 

(Caring)12 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ใสใ่จ (Caring)” จะใสใ่จในความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเข้ามาใสใ่จเรา

พยายามทําความเข้าใจสถานการณ ์เหตุการณ ์มุมมองและความรู้สึกของอีกฝ่าย แสดงออกถึง

ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้ออาทร

เอาใจใส ่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ

อดทน 

(Steady)13 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “อดทน (Steady)” จะจัดการให้ตนเองทําสิง่ตา่งๆ ตามทีก่ําหนดไว้ มีความ

มัน่คง คงเส้นคงวา ไมแ่ปรเปลีย่นหรือไขว้เขวออกนอกลูน่อกทางงา่ยๆ มีความอดทนและ

จิตใจทีห่นักแนน่ไมย่อ่ท้อตอ่อุปสรรค ควบคุมการแสดงออกซึ่งความไมพ่อใจของตนเองได้ดี

หนักแนน่ ใจเย็น คงเส้นคงวา

ใฝ่เรียนรู้ 

(Studious)14 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ใฝ่เรียนรู้ (Studious)” จะมีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้

จากแหลง่ตา่งๆ ได้ชื่อวา่เป็นผู้มีภูมิปัญญา มีความสนใจใคร่รู้ เปิดกว้างทีจ่ะเรียนรู้สิง่ตา่งๆ

และรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ  ทีแ่ตกตา่งหลากหลาย

ใฝ่รู้ ขยันเรียน ภูมิปัญญา

ใช้เหตุผล 

(Logical)15 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ใช้เหตุผล (Logical)” จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้หลักฐาน ข้อเท็จจริง

และความเป็นเหตุเป็นผลมาพิจารณาให้แนช่ัดกอ่นลงความเห็น ให้ความสําคัญกับการนํา

ข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจ

วิเคราะห ์เป็นเหตุเป็นผล เน้นข้อมูล

รอบคอบ 

(Cautious)16 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “รอบคอบ (Cautious)” จะคิดพิจารณารายละเอียดให้ครอบคลุมทุกประเด็น

อยา่งรอบคอบ มองหาทางเลือกทีเ่หมาะสมกอ่นตัดสินใจ ต้องการความชัดเจนแนน่อน ให้

ความสําคัญกับผลกระทบและผลลัพธใ์นระยะยาว

ระมัดระวัง ไตรต่รอง พิถีพิถัน
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เป็นระบบ 

(Systematic)17 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นระบบ (Systematic)” มุง่เน้นความเป็นระบบ การมีโครงสร้างและหลัก

การ ชอบทีจ่ะมองภาพรวมของสิง่ตา่งๆ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธเ์ชื่อมโยงขององคป์ระกอบ

ตา่งๆ เห็นถึงแบบแผน ขัน้ตอน รวมถึงผลกระทบทีม่ีตอ่กันของสิง่เหลา่นัน้

ขัน้ตอน ระเบียบวิธี มีแบบแผน

ซื่อตรง 

(Honest)18 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ซื่อตรง (Honest)” จะมีความตรงไปตรงมา สุจริตใจ โปร่งใส สื่อสาร

แสดงออกกับผู้อื่นอยา่งจริงใจ ไมเ่สแสร้ง ให้ความสําคัญกับการกระทําทีซ่ื่อตรงกับความคิด

และความรู้สึกของตนเอง

ซื่อสัตย ์จริงใจ ตรงไปตรงมา

เป็นธรรม 

(Just)19 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นธรรม (Just)” จะเคารพในความถูกต้อง ความเสมอภาคและความ

ยุติธรรม ไมป่ลอ่ยให้ความรู้สึกสว่นตัวมีผลตอ่ความคิดและการตัดสินผู้อื่นด้วยความลําเอียง

ให้โอกาสและปฏิบัติต่อทุกคนอยา่งเทา่เทียม

เทา่เทียม เทีย่งธรรม ความถูกต้อง

ถอ่มตน 

(Humility)20 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “ถ่อมตน (Humility)” จะมีความอ่อนน้อม ถ่อมตัว  มีการวางตัวทีไ่มห่ยิง่ยโส

โอ้อวดหรือแสดงตนวา่มีความพิเศษ ไมช่อบการแสดงออกถึงความสามารถทีม่ี เพื่อใช้ขม่ขูผู่้

อื่น หลีกเลีย่งการเป็นจุดสนใจหรือการเดินเข้าไปหาความเดน่ดัง

ออ่นน้อม ถอ่มตัว ไมช่อบความโดดเดน่

เมตตา 

(Merciful)21 ผู้ทีม่ีคุณลักษณะ “เมตตา (Merciful)” จะมีความสุขกับการทําสิง่ดีๆ ให้ผู้อื่น ปรารถนาเห็นผู้

อื่นมีความสุข มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่แสดงความเอื้ออาทรช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ยอมรับ

ในข้อเสียของผู้อื่น รู้จักให้อภัยไมเ่คียดแค้น

เอื้อเฟ้ือ ให้อภัย ใจดี
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