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          ทีมแห่ง “จุดแข็ง” (Strengths-Based Team) เป็นการนําประสิทธิภาพของการมุง่เน้นจุดแข็งในรายบุคคล มาประสาน

ร่วมกับพลังของความเป็นทีม นําไปสูค่วามสําเร็จสูงสุดของทีม เป็นแนวคิดทีไ่ด้รับการยอมรับและให้ความสนใจอยา่งมากของ

องคก์รชัน้นําในปัจจุบัน

          Team Report ฉบับนีเ้กิดจาการรวบรวมเอาข้อมูลจุดแข็งของสมาชิกทีมทุกคนเข้าด้วยกัน สะท้อนออกมาเป็นภาพจุด

แข็งโดยรวมของทีม ช่วยให้สมาชิกภายในทีมรู้จักกันดีมากยิง่ขึ้น เกิดความตระหนักและยอมรับในความแตกตา่งระหวา่งกัน

ช่วยให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการดึงเอาศักยภาพทีโ่ดดเดน่ของสมาชิกทีมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน ์ใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นการสง่เสริมให้เกิดการ

ประสานจุดแข็งทัง้หมดของสมาชิกเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลิศ

Business Development - Talent Global ┃ 20-1-2565

หัวข้อในรายงานฉบับนี ้ประกอบด้วย:

- คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็ง

- ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม

- ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม – เพิม่เติม

- ภาพรวมจุดแข็งของทีม

- จุดแข็งของทีม – เรียงลําดับ

- จุดแข็งโดดเดน่ของทีม

- “กลุม่ประเภท” ของจุดแข็ง

- สํารวจ “จุดแข็งร่วม” ของทีม

- สํารวจ “จุดแข็งทีข่าดหายไป” ของทีม

- บันทึกของ Team Leader

- ลักษณะของทีม 21 รูปแบบ
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จากรายการของคุณลักษณะ (Characters) จํานวนมากมาย ทีม่ีความหลากหลายแตกตา่ง นํามาผา่นกระบวนการวิจัย

เชิงวิชาการ (Academic Research) คัดเลือกเฉพาะคุณลักษณะเชิงบวกและทําการรวมคุณลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงเข้าด้วย

กัน ได้เป็น 22 จุดแข็งเชิงคุณลักษณะ (Character Strengths) ซึ่งเรียกยอ่ๆ ในทีน่ีว้า่ “จุดแข็ง” ใช้กระบวนการทางสถิติกับ 22

จุดแข็งดังกลา่ว ทําการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploration Factor Analysis) จัดรวมกลุม่ได้เป็น 5 กลุม่ประเภท

(Domains) ได้แก ่ 1 - การจัดการ (Execution) 2 - อิทธิพล (Influence) 3 -  ความสัมพันธ ์(Relation) 4 - การรู้คิด

(Cognition) และ 5 - คุณธรรม (Moral)
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จุดแข็งเชิงคุณลักษณะ (Character Strengths)

การจัดการ 

( Execution)

กลุม่ประเภทที ่1

เป็นกลุม่ประเภททีบ่ง่บอกถึงกลไกในการลงมือดําเนินการปฏิบัติ ทําให้ภารกิจสําเร็จลุลว่งเป็นรูป

ธรรม ประกอบด้วย 5 จุดแข็ง คือ

กล้าหาญ 

(Courageous)

มุง่มัน่ 

(Focused)

เชิงรุก 

(Proactive)

ควบคุม 

(Controlling)

รับผิดชอบ 

(Responsible)

อิทธิพล 

( Influence)

กลุม่ประเภทที ่2

เป็นกลุม่ประเภททีบ่ง่บอกถึงกลไกในการกระตุ้น โน้มน้าวจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจสง่ผลตอ่ทัศนคติ

มุมมอง ความคิดเห็นและพฤติกรรม ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ

สร้างสรรค ์

(Creative)

โน้มน้าว 

(Persuasive)

ชอบสังคม 

(Sociable)

มองเชิงบวก 

(Optimistic)

ความสัมพันธ ์

( Relation)

กลุม่ประเภทที ่3

เป็นกลุม่ประเภททีบ่ง่บอกถึงกลไกในการอยูร่่วมกัน ร่วมทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ให้เกิด

สัมพันธภาพทีร่าบรื่นกลมกลืน ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ

ร่วมมือ  

(Collaborative)

ปรับตัว 

(Adaptable)

ใสใ่จ 

(Caring)

อดทน 

(Steady)

การรู้คิด 

( Cognition)

กลุม่ประเภทที ่4

เป็นกลุม่ประเภททีบ่ง่บอกถึงกลไกของการใช้ความคิด การนําข้อมูลและเหตุผล มาไตร่ตรอง

วิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ

ใฝ่เรียนรู้

(Studious)

ใช้เหตุผล 

(Logical)

รอบคอบ 

(Cautious)

เป็นระบบ 

(Systematic)

คุณธรรม 

( Moral)

กลุม่ประเภทที ่5

เป็นกลุม่ประเภททีบ่ง่บอกถึงกลไกของการกระทําทีบ่ง่ชีถ้ึงสภาพคุณงามความดีและความมีจิตใจดี

งาม ทีม่ีความจําเป็นตอ่การอยูร่่วมกัน ประกอบด้วย 4 จุดแข็ง คือ

ซื่อตรง 

(Honest)

เป็นธรรม 

(Just)

ถ่อมตน 

(Humility)

เมตตา 

(Merciful)
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เป็นการนําจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ 7 ลําดับแรกของสมาชิกทุกคนมาแสดงในตาราง

จุดแข็ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. กล้าหาญ (Courageous) 6 3

2. มุง่มัน่ (Focused) 6 3 5

3. เชิงรุก (Proactive) 2 5 6

4. ควบคุม (Controlling)

5. รับผิดชอบ (Responsible) 7 4 2 6 4

6. สร้างสรรค ์(Creative) 4 5

7. โน้มน้าว (Persuasive) 1

8. ชอบสังคม (Sociable)

9. มองเชิงบวก (Optimistic) 2 4

10. ร่วมมือ (Collaborative) 1 7 5 4

11. ปรับตัว (Adaptable) 6 5 5 7

12. ใสใ่จ (Caring) 6 7 2

13. อดทน (Steady) 3 7 7 3 4

14. ใฝ่เรียนรู้ (Studious) 1 3 4 3 1 2 1 6

15. ใช้เหตุผล (Logical) 2 5 1 1 3 1

16. รอบคอบ (Cautious) 4

17. เป็นระบบ (Systematic) 2 2

18. ซื่อตรง (Honest) 4

19. เป็นธรรม (Just) 6 1 7 7

20. ถ่อมตน (Humility) 5 2 3

21. เมตตา (Merciful) 3 7 5 6
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ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม
(1/1)

9. ปวันรัตน์
8. บวรนันท์
7. กรกฏ

6. ธรรมนิตย์
5. ตรีวิทย์
4. นวพร

3. ชยพล

2. ฉัตรธร

1. ธัชพล

หมายเหตุ: เลข 1-7 ในวงกลม แสดงถึงลําดับความโดดเดน่ของจุดแข็งนัน้ๆ
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แสดงรายละเอียดให้เห็นถึง จํานวนและรายชื่อของสมาชิกทีม่ีความโดดเดน่ในจุดแข็งดังกลา่ว

จุดแข็ง รายชื่อสมาชิกทีม

1. กล้าหาญ (Courageous)

จํานวนสมาชิก: 2/9

2. มุง่มัน่ (Focused)

จํานวนสมาชิก: 3/9

3. เชิงรุก (Proactive)

จํานวนสมาชิก: 3/9

4. ควบคุม (Controlling)

จํานวนสมาชิก: 0/9

5. รับผิดชอบ (Responsible)

จํานวนสมาชิก: 5/9

6. สร้างสรรค ์(Creative)

จํานวนสมาชิก: 2/9

7. โน้มน้าว (Persuasive)

จํานวนสมาชิก: 1/9

8. ชอบสังคม (Sociable)

จํานวนสมาชิก: 0/9

9. มองเชิงบวก (Optimistic)

จํานวนสมาชิก: 2/9

10. ร่วมมือ (Collaborative)

จํานวนสมาชิก: 4/9

11. ปรับตัว (Adaptable)

จํานวนสมาชิก: 4/9
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ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม - เพิม่เติม
(1/2)
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หมายเหตุ: เลข 1-7 ในวงกลม แสดงถึงลําดับความโดดเดน่ของจุดแข็งนัน้ๆ
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แสดงรายละเอียดให้เห็นถึง จํานวนและรายชื่อของสมาชิกทีม่ีความโดดเดน่ในจุดแข็งดังกลา่ว

จุดแข็ง รายชื่อสมาชิกทีม

12. ใสใ่จ (Caring)

จํานวนสมาชิก: 3/9

13. อดทน (Steady)

จํานวนสมาชิก: 5/9

14. ใฝ่เรียนรู้ (Studious)

จํานวนสมาชิก: 8/9

15. ใช้เหตุผล (Logical)

จํานวนสมาชิก: 6/9

16. รอบคอบ (Cautious)

จํานวนสมาชิก: 1/9

17. เป็นระบบ (Systematic)

จํานวนสมาชิก: 2/9

18. ซื่อตรง (Honest)

จํานวนสมาชิก: 1/9

19. เป็นธรรม (Just)

จํานวนสมาชิก: 4/9

20. ถ่อมตน (Humility)

จํานวนสมาชิก: 3/9

21. เมตตา (Merciful)

จํานวนสมาชิก: 4/9
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ตารางแสดงจุดแข็งของสมาชิกทีม - เพิม่เติม
(2/2)
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หมายเหตุ: เลข 1-7 ในวงกลม แสดงถึงลําดับความโดดเดน่ของจุดแข็งนัน้ๆ
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เป็นตารางแสดงให้เห็นภาพรวมจุดแข็งของทีม ในแตล่ะจุดแข็ง จะนําข้อมูลของสมาชิกทุกคนมารวมกันเพื่อหาคา่เฉลีย่

และแสดงคา่ตัวเลขออกมาเป็นเปอร์เซนต ์รวมไปถึงคา่เฉลีย่ตาม “กลุม่ประเภท” ทีถู่กแสดงในตารางด้านขวามือ

จุดแข็ง คา่เฉลีย่ของแตล่ะจุดแข็ง กลุม่ประเภท

1. กล้าหาญ 46%

2. มุง่มัน่ 45%

3. เชิงรุก 50%

4. ควบคุม 37%

5. รับผิดชอบ 63%

6. สร้างสรรค์ 44%

7. โน้มน้าว 32%

8. ชอบสังคม 26%

9. มองเชิงบวก 45%

10. ร่วมมือ 61%

11. ปรับตัว 53%

12. ใสใ่จ 58%

13. อดทน 57%

14. ใฝ่เรียนรู้ 75%

15. ใช้เหตุผล 68%

16. รอบคอบ 50%

17. เป็นระบบ 50%

18. ซื่อตรง 50%

19. เป็นธรรม 64%

20. ถ่อมตน 58%

21. เมตตา 66%
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ภาพรวมจุดแข็งของทีม

การจัดการ 

( Execution)

48% (คา่เฉลีย่)

อิทธิพล 

( Influence)

36% (คา่เฉลีย่)

ความสัมพันธ ์

( Relation)

57% (คา่เฉลีย่)

การรู้คิด 

( Cognition)

60% (คา่เฉลีย่)

คุณธรรม 

( Moral)

59% (คา่เฉลีย่)
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เป็นการนําคา่เฉลีย่ของสมาชิกทุกคนในแตล่ะจุดแข็ง มาจัดเรียงจากมากลงไปหาน้อยตามลําดับ และแบง่เป็น 3 กลุม่

คือ โดดเดน่สูงสุด (จุดแข็งลําดับที ่1-7) กึ่งกลาง (จุดแข็งลําดับที ่8-14) และตาสุด (จุดแข็งลําดับที ่15-21)

จุดแข็ง

คา่เฉลีย่ของแตล่ะจุดแข็ง

(เรียงจากมากลงไปหาน้อย)

1. ใฝ่เรียนรู้ 75%

2. ใช้เหตุผล 68%

3. เมตตา 66%

4. เป็นธรรม 64%

5. รับผิดชอบ 63%

6. ร่วมมือ 61%

7. ใสใ่จ 58%

8. ถ่อมตน 58%

9. อดทน 57%

10. ปรับตัว 53%

11. เป็นระบบ 50%

12. เชิงรุก 50%

13. ซื่อตรง 50%

14. รอบคอบ 50%

15. กล้าหาญ 46%

16. มุง่มัน่ 45%

17. มองเชิงบวก 45%

18. สร้างสรรค์ 44%

19. ควบคุม 37%

20. โน้มน้าว 32%

21. ชอบสังคม 26%
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จุดแข็งของทีม - เรียงลําดับ

สูงสุด 

(7 ลําดับ)

กึ่งกลาง 

(7 ลําดับ)

ตาสุด 

(7 ลําดับ)
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จุดแข็งโดดเดน่ของทีม 7 ลําดับสูงสุด

1. ใฝ่เรียนรู้ (Studious)

2. ใช้เหตุผล (Logical)

3. เมตตา (Merciful)

4. เป็นธรรม (Just)

5. รับผิดชอบ (Responsible)

6. ร่วมมือ (Collaborative)

7. ใสใ่จ (Caring)

Business Development - Talent Global ┃ 20-1-2565

จุดแข็งโดดเดน่ของทีม (Top 7 Team Strengths)

ใฝ่เรียนรู้

(Studious)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใฝ่เรียนรู้ (Studious)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความพากเพียร

ใฝ่รู้ สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ ไมปิ่ดกัน้ในการรับความรู้ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา

เชื่อวา่ความรู้คืออํานาจอันทรงพลัง เป็นสิง่ทีส่ร้างให้เกิดความแตกตา่ง ช่วยให้เกิดการพัฒนา

และนําไปสูก่ารประสบความสําเร็จ เป็นทีมแห่งฐานข้อมูลและภูมิปัญญา สามารถทีจ่ะให้คํา

ตอบตอ่ข้อคําถามตา่งๆ ในเชิงลึก มีความพร้อมในการให้คําแนะนําปรึกษาเสมอ และอยา่ง

ละเอียดถีถ้่วน 

          ข้อควรระวังคือ รูปแบบการสื่อสารทีม่ีความเป็นทฤษฎีและวิชาการมากเกินไป อาจ

ทําให้ผู้ฟังรู้สึกวา่นา่เบื่อ ดูไมน่า่สนใจ อีกสิง่หนึ่งทีต้่องตระหนักด้วยเช่นกันก็คือ การละเลยไม่

ให้ความสําคัญในด้านสัมพันธภาพระหวา่งสมาชิกในทีม ปราศจากการสนทนาวิสาสะ พูดคุยห

ยอกล้อหรือพบปะสังสรรค ์ยอ่มสง่ผลทําให้เกิดความเหินห่างระหวา่งกันได้

ใช้เหตุผล 

(Logical)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใช้เหตุผล (Logical)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ มีระบบการคิดอยา่งเป็นขัน้ตอน จะคิดและทําสิง่ตา่งๆ อยา่งระมัดระวังและใช้เวลา มี

ความช่างสังเกตและเกง่ในการจับประเด็นปัญหา เป็นทีมทีม่ีมุมมองตอ่สิง่ตา่งๆ อยา่งเป็นก

ลาง ปราศจากอคติ ใช้เหตุและผลเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ความสําคัญและความเชื่อมัน่กับข้อมูล

ข้อเท็จจริงมากกวา่ความรู้สึก หลีกเลีย่งการใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจ 

          สิง่ทีค่วรระวังคือ มักใช้เวลาและให้ความสําคัญกับการค้นหาข้อมูล คิดวิเคราะห์ และ

ตรวจสอบรายละเอียดทีม่ากเกินไป สง่ผลให้ทํางานได้ลา่ช้า ไมส่ามารถทําเสร็จได้ตามกําหนด

เวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับบางเรื่องทีไ่มส่ามารถจะหาข้อมูลและเหตุผลทําให้เกิดความชัดเจน

ได้อยา่งทีต้่องการ ยอ่มจะทําให้เกิดการชะงักงันของการดําเนินการ
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จุดแข็งโดดเดน่ของทีม (Top 7 Team Strengths)

เมตตา 

(Merciful)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เมตตา (Merciful)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความกรุณาปราณี

และปรารถนาดีตอ่ผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เต็มใจทีจ่ะแบง่ปัน มีความสุขเมื่อได้ช่วยให้ผู้อื่น

เอาชนะหรือสามารถผา่นช่วงทีเ่วลายากลําบากไปได้ ไมเ่ห็นแกต่ัว ต้องการทีจ่ะเป็นผู้ให้

มากกวา่จะเป็นผู้รับ ไมย่ึดมัน่กับความแค้นเคืองทีถู่กกระทําในอดีต ยินดีทีจ่ะให้อภัย กับผู้ที่

กระทําผิดพลาดก็นิยมใช้การแนะนําสัง่สอนมากกวา่การลงโทษ เชื่อในเรื่องของการหยิบยื่น

โอกาสให้เพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 

          ข้อควรระวังคือ อาจถูกมองความปรารถนาดีและความช่วยเหลือทีให้ออกไปนัน้

เป็นการกระทําด้วยความต้องการทีจ่ะเอาหน้าเอาตา คาดหวังผลประโยชนห์รือมีเจตนาอื่นๆ

แอบแฝง รวมถึงการยื่นมือให้ความช่วยเหลือทีม่ากเกินและให้อยา่งไมส่มเหตุสมผล อาจสง่ผล

เสียทําให้ผู้รับความช่วยเหลือไมส่ามารถพึ่งพาหรือช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว

เป็นธรรม 

(Just)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นธรรม (Just)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะเคารพในความเสมอ

ภาคและความเทีย่งธรรม มีการปฏิบัติตอ่ผู้อื่นอยา่งเทา่เทียม ไมป่ลอ่ยให้ความรู้สึกเข้ามามี

ผลกระทบตอ่การคิดและการตัดสินใจ ทําสิง่ตา่งๆ อยา่งไมล่ําเอียง ไมเ่ข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไมถู่กครอบงําด้วยอํานาจหรือผลประโยชน ์ไมช่อบการฉวยโอกาสอยา่งไมถู่กต้องจาก

สถานการณต์า่งๆ ในการตักตวงผลประโยชน ์เช่น ช่องโหวข่องข้อบังคับหรือกฏหมาย มี

จิตสํานึกเรื่องความถูกต้อง ยึดมัน่ในกฏเกณฑห์ลักการ จะปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด รวมถึง

การคาดหวังไปยังผู้อื่นอีกด้วย 

          ข้อควรระวังคือ การเป็นทีร่ังเกียจของผู้เสียผลประโยชน ์รวมถึงความยากลําบากและ

ความคับข้องใจกับการอยูใ่นสังคมหรือสภาพแวดล้อมทีม่ีโครงสร้างของความเป็นธรรมทีไ่ม่

แข็งแรง มีการเลือกปฏิบัติทีแ่ตกตา่งตามสายสัมพันธ ์ชนชัน้ หรือสถานะทางสังคม

รับผิดชอบ  

(Responsible)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “รับผิดชอบ (Responsible)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะร่วมกัน

ทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความทุม่เทตัง้ใจ มีความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าทีแ่ละเป้า

หมายของทีม มุง่เน้นกับการทํางานให้สําเร็จตามกรอบเวลาทีก่ําหนด จริงจังกับเรื่องความมี

วินัยและความตรงตอ่เวลา ให้ความสําคัญกับคําสัญญาทีผู่้อื่นให้ไว้ และทีส่ําคัญคือคําสัญญา

ทีไ่ด้ให้ไว้กับผู้อื่น เมื่อรับปากแล้วก็จะทําสิง่นัน้ให้ได้จนเสร็จสมบูรณ ์

          ข้อควรตระหนักอยา่งแรกคือ ระดับความจริงจังในเรื่องของ “ความรับผิดชอบ” ทีแ่ตก

ตา่งกันของสมาชิกทีม ทําให้บางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดไมพ่อใจกับผู้ทีไ่มทุ่ม่เทเทียบเทา่ตนเอง

ขณะทีอ่ีกฝ่ายกลับมองวา่เป็นการเรียกร้องทีม่ากเกิน กลายเป็นความขุน่ข้องหมองใจระหวา่ง

กัน อีกประเด็นทีค่วรระวังก็คือ การเฝ้าแตต่ําหนิตนเองตอกยาอยูก่ับความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น

แม้จะเกิดจากปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได้ก็ตาม
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จุดแข็งโดดเดน่ของทีม (Top 7 Team Strengths)

รว่มมือ  

(Collaborative)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ร่วมมือ (Collaborative)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญ

กับการทํางานและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มุง่เน้นเรื่องความสัมพันธ ์มีความรักภักดีและผูกพัน

กับหนว่ยงานและเพื่อนพ้องร่วมทีม ให้คุณคา่สูงกับความไว้เนื้อเชื่อใจทีม่ีตอ่กัน มีนาใจ ให้

ความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน ยินดีทีจ่ะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ ไม่

ชอบการแกง่แยง่แขง่ขัน จะคํานึงถึงประโยชนส์ว่นรวมเป็นสําคัญ 

          ข้อควรระวังคือ อาจถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือต้องแบกรับภาระของผู้อื่น เนื่องด้วย

ความเกรงใจ ไมค่อ่ยจะบอกปฏิเสธเมื่อถูกร้องขอให้ช่วยเหลือ อีกสิง่ทีต้่องตระหนักก็คือ การมี

แนวโน้มทีจ่ะคล้อยตามความคิดของกลุม่เพียงอยา่งเดียว ไมช่่วยกันแย้ง หรือแสดงความคิด

เห็นทีแ่ตกตา่งออกไป อาจเป็นการสง่เสริมสนับสนุนการตัดสินใจทีผ่ิดพลาดและกอ่ให้เกิด

ความเสียหายได้

ใสใ่จ 

(Caring)

          ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใสใ่จ (Caring)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับความ

รู้สึกของผู้คนรอบข้าง มีความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ยินดีให้การต้อนรับดูแล มักจะมีผู้เข้า

มาหาพร้อมด้วยปัญหาเสมอ จัดลําดับความสําคัญโดยให้ความต้องการของผู้อื่นมาเป็นลําดับ

ต้นๆ หลีกเลีย่งการกระทําหรือการแสดงออกทีท่ําร้ายความรู้สึก มองสิง่ตา่งๆ จากมุมมองของ

อีกฝ่าย ไมด่ว่นสรุปตัดสิน มีความห่วงใยและไวตอ่ความเดือดร้อนของผู้อื่น 

          ข้อควรระวังคือ การให้ความสนใจและใสใ่จในปัญหาความเดือดร้อนของผู้อื่นทีม่าก

เกินไป อาจทําให้สิน้เปลืองพลังงานเหนื่อยล้าและเสียสุขภาพจิต และยังอาจกระทบไปถึงความ

ไมส่ามารถในการจัดลําดับความสําคัญ  ระหว่างเรื่องของงานกับเรื่องของผู้อื่น สง่ผลกระทบ

ตอ่ผลลัพธข์องงานทีร่ับผิดชอบโดยรวม

© 2021 mySTRENGTHS. All rights reserved. 11

6

7



Business Development - Talent Global ┃ 20-1-2565

“กลุม่ประเภท” ของจุดแข็ง (Strength Domains)

การรู้คิด - Cognition

คุณธรรม - Moral

ความสัมพันธ ์- Relation

การจัดการ - Execution

อิทธิพล - Influence

60%

59%

57%

48%

36%

ซ้ายมือเป็นแผนภาพของ “กลุม่ประเภท”

โดยเรียงลําดับจากคา่เปอร์เซนตท์ีม่าก

สุดลงไปหาน้อยสุด คา่เปอร์เซนตไ์ด้จาก

คา่เฉลีย่ของจุดแข็งตา่งๆ ทีถู่กจัดอยูใ่น

กลุม่ประเภทนัน้ๆ เป็นข้อมูลทีแ่สดงให้

เห็นถึงจุดแข็งในภาพใหญข่องทีม

“กลุม่ประเภท” ทีล่ําดับสูงสุดคือ 

“การรู้คิด - Cognition”

ลักษณะของแตล่ะกลุม่ประเภท

ทีมทีม่ีความโดดเดน่อยูใ่นกลุม่ประเภท “การรู้คิด (Cognition)” จะเป็นทีมทีเ่น้นคุณภาพและมีมาตรฐาน

ของการทํางานทีสู่ง ให้ความสําคัญกับความถูกต้องแมน่ยํา อยูบ่นพื้นฐานของข้อมูลและพิสูจนไ์ด้ จริงจังกับการ

ทํางาน การตัดสินใจเป็นไปอยา่งรอบคอบ ใช้เวลากับการคิดวิเคราะห์ ประเมินความเสีย่งกอ่นลงมือปฏิบัติ มี

ความไวตอ่ปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้น มีระบบและโครงสร้างการดําเนินการทีช่ัดเจน รักษากติกา จริงจังและเคร่งครัด

ตอ่ข้อบังคับ มีทักษะและความเชีย่วชาญเฉพาะด้านสูง มีความถนัดในด้านทีเ่กีย่วข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

สิง่ทีค่วรระวังคือ การใช้เวลาทีม่ากเกินไปในการคิดวิเคราะห์และทบทวน จนขาดการลงมือปฏิบัติหรือเกิดความ

ลา่ช้า รวมถึงบรรยากาศของความเครียดในการทํางานร่วมกัน จากการมุง่เน้นทีคุ่ณภาพมาตรฐานทีสู่งเพียงอยา่ง

เดียว

1 - การรู้คิด (Cognition)

ทีมทีม่ีความโดดเดน่อยูใ่นกลุม่ประเภท “คุณธรรม (Moral)” จะเป็นทีมทีเ่ต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมภายใน

ทีด่ี มีบรรยากาศทีเ่อื้อตอ่การอยูร่่วมกันด้วยความสงบและราบรื่น มีความจริงใจ ปรารถนาดีตอ่กัน มีความเอื้อ

อาทรและช่วยเหลือแบง่ปัน ไมช่อบการแกง่แยง่แขง่ขัน ถือตัวโอ้อวด ยึดมัน่กับการทําในสิง่ดีงาม มีการประพฤติ

ปฏิบัติอยา่งมีสติและด้วยจิตสํานึกของความถูกต้อง ไมส่นับสนุนการกระทําทีผ่ิดทํานองคลองธรรม ขัดตอ่กฏ

หมายและธรรมเนียมปฏิบัติ สิง่ทีท่ีมควรตระหนัก โดยเฉพาะเมื่ออยูใ่นบริบทของการทํางานในองคก์ร ซึ่งมีการวัด

ประสิทธิภาพประสิทธิผล วัดความสามารถในการเติบโตหรือผลประกอบการ นัน่ก็คือ การขาดความสามารถใน

การแขง่ขัน รวมไปถึงการทีส่มาชิกทีมอาจปิดกัน้การดึงศักยภาพด้านอื่นๆทีม่ีอยูอ่อกมาใช้ให้เกิดประโยชนไ์ด้

อยา่งเต็มศักยภาพ

2 - คุณธรรม (Moral)
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ลักษณะของแตล่ะกลุม่ประเภท (ตอ่)

ทีมทีม่ีความโดดเดน่อยูใ่นกลุม่ประเภท “ความสัมพันธ ์(Relation)” จะเป็นทีมทีค่อยดูแลเอาใจใสก่ันและ

กัน อยูใ่นบรรยากาศทีอ่บอุ่น เป็นกันเอง เน้นสัมพันธภาพทีด่ี ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางาน

ให้การร่วมมือกับงานหรือกิจกรรมของทีม ทํางานและประสบความสําเร็จร่วมกันเป็นทีม ใสใ่จความรู้สึก มีความ

รอมชอมอะลุ้มอลว่ย ผอ่นปรนเพื่อลดความขัดแย้ง ทําตามลําดับขัน้ตอน มีความพากเพียรอุตสาหะ ทําตามกติกา

มารยาท เข้าใจระเบียบปฏิบัติ ประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ ได้เป็นอยา่งดี โอนอ่อนผอ่นตามลดการเผชิญหน้า

ความขัดแย้ง มีแนวโน้มให้ความสําคัญเรื่องคนมากกวา่เรื่องงาน สิง่ทีค่วรระวังคือ มีแนวโน้มยึดติดกับวิธีการหรือ

แนวทางแบบเดิมๆ และมีความลังเลในการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กีย่วกับการเปลีย่นแปลงหรือสิง่ใหม่ๆ

3 - ความสัมพันธ ์(Relation)

ทีมทีม่ีความโดดเดน่อยูใ่นกลุม่ประเภท “การจัดการ (Execution)” จะเป็นทีมทีช่อบความท้าทาย ให้

ความสําคัญกับความรวดเร็วและการลงมือปฏิบัติ ไมก่ลัวปัญหา กล้าทีจ่ะรับความเสีย่งทีเ่กิดขึ้น มองไปข้างหน้า

มีแรงจูงใจในการก้าวข้ามอุปสรรค ไมก่ังวลกับการเผชิญหน้าและความขัดแย้ง มุง่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อนํา

ไปสูผ่ลสําเร็จ ไมเ่น้นกระบวนการหรือขัน้ตอนในการปฏิบัติมากนัก มีความมุง่มัน่ตอ่การบรรลุเป้าหมาย ให้ความ

สําคัญกับการทําให้ได้ในสิง่ทีใ่ห้สัญญาไว้ มีแนวโน้มให้ความสําคัญเรื่องงานมากกวา่เรื่องคน สิง่ทีค่วรระวังคือ

การมุง่เน้นแตค่วามสําเร็จของงานมากจนเกินไป ทําให้ละเลยสัมพันธภาพและบรรยากาศของการทํางานเป็นทีม

รวมไปถึงการละเลยกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคตอ่การทํางาน อาจมีการใช้อํานาจทีเ่กินเลยขอบเขตได้

4 - การจัดการ (Execution)

ทีมทีม่ีความโดดเดน่อยูใ่นกลุม่ประเภท “อิทธิพล (Influence)” จะเป็นทีมทีม่ีความคลอ่งแคลว่

กระตือรือร้น สื่อสารแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอยา่งเปิดเผย มีความสามารถในการเจรจาโน้มน้าว พูด

คุยหวา่นล้อม สร้างแรงบันดาลใจ มีบรรยากาศในการทํางานแบบเป็นกันเอง ไมเ่น้นพิธีรีตอง เปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น สร้างให้เกิดการมีสว่นร่วมของสมาชิกในทีม มีมุมมองตอ่การเปลีย่นแปลงเชิงบวก ปรับตัวตอ่การ

เปลีย่นแปลงได้รวดเร็ว มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค ์ชอบการทํากิจกรรม มีเครือขา่ยทีก่ว้างขวาง ให้

ความสําคัญกับภาพลักษณข์องทีมและต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก สิง่ทีค่วรระวังคือ การมีความ

คิดทีก่ระจัดกระจายหลากหลาย ขาดแนวทางในการดําเนินงานทีช่ัดเจน รวมไปถึงการมองข้ามความผิดพลาด

หรือความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้น

5 - อิทธิพล (Influence)
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          “จุดแข็งร่วมของทีม” เกิดจากการประสานรวม “จุดแข็งของสมาชิกทีม” หลายๆ คนเข้าด้วยกัน  ความเข้มแข็ง

ของจุดแข็งและจํานวนของสมาชิกทีม่ีจุดแข็งร่วมกัน ยิง่มากเทา่ไรก็จะยิง่ทําให้เกิดความชัดเจนใน “รูปแบบพฤติกรรมของทีม”

มากขึ้นเทา่นัน้ เป็นเสมือนวัฒนธรรมของทีม ทีส่ะท้อนออกมาในรูปแบบของความรู้สึก แนวความคิด และแนวโน้มของ

พฤติกรรมการแสดงออกโดยภาพรวม

          ข้อดีของการทีส่มาชิกทีมมีจุดแข็งเหมือนๆกันคือ ความสัมพันธแ์ละการผสานความร่วมมือ อยา่งไรก็ตามมีข้อ

ควรระวังด้วยเช่นกัน การมีจุดแข็งทีเ่หมือนกัน ทับซ้อนกัน อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้ จากการแขง่ขันและแยง่ชิงกัน

แสดงออกซึ่งจุดแข็งของตน นอกจากนัน้อีกสิง่ทีต้่องตระหนักคือ ความรู้สึกและการยอมรับจากสมาชิกทีม่ีจุดแข็งทีแ่ตกตา่ง

          จุดแข็งทีโ่ดดเดน่ของทีม:

1. ใฝ่เรียนรู้

2. ใช้เหตุผล

3. เมตตา

4. เป็นธรรม

5. รับผิดชอบ

6. ร่วมมือ

7. ใสใ่จ

Business Development - Talent Global ┃ 20-1-2565

สํารวจ “จุดแข็งรว่ม” ของทีม

Ø จาก 7 จุดแข็งทีโ่ดดเดน่ของทีม อะไรคือจุดแข็งทีส่ง่ผลกระทบด้านบวกให้กับทีมมากทีสุ่ด? เหตุผลสนับสนุน?

Ø คุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งของทีม มีความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกับวัฒนธรรมหรือความคาดหวังของ

    องคก์รโดยภาพรวมหรือไม?่ อยา่งไรบ้าง?

Ø “รูปแบบพฤติกรรมโดยรวมของทีม (Team Culture)” ทีเ่กิดจากจุดแข็งทีโ่ดดเดน่ สง่ผลตอ่ความรู้สึกของ

     สมาชิกทีม (มีกําลังใจและรู้สึกถึงการมีสว่นร่วม หรือ รู้สึกท้อถอยและถูกกีดกัน) อยา่งไรบ้าง?

Ø จุดแข็งของทีมสง่ผลตอ่ผลลัพธใ์นการทํางานทัง้ด้านบวกและลบอยา่งไรบ้าง?

Ø จะทําให้ดียิง่ขึ้นได้อยา่งไรบ้าง?

คําถามเพื่อระดมความคิดเห็น
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          จุดแข็งทีไ่มไ่ด้ถูกจัดอยูใ่น 7 ลําดับสูงสุด จะยังไมถู่กเรียกวา่ “จุดแข็งทีข่าดหายไป” ของทีม อาจเป็นจุดแข็งโดด

เดน่ของสมาชิกบางคน สามารถนําออกมาช่วยทีมเมื่อต้องการ หรือแม้กระทัง่กับบางจุดแข็ง ถึงจะไมป่รากฏอยูใ่น 7 ลําดับแรก

ของสมาชิกคนใดเลย แตอ่ยูใ่นลําดับกลางๆ ของสมาชิกสว่นใหญ ่ก็อาจไมถู่กจัดอยูใ่นกลุม่ของ "จุดแข็งทีข่าดหายไป"

          จุดแข็ง 7 ลําดับลา่งสุด มักจะเป็นจุดแข็งทีไ่มป่รากฏใน 7 ลําดับแรกของสมาชิกคนใดเลย และอยูใ่นลําดับลา่งๆ

ของสมาชิกสว่นใหญ ่จะถูกเรียกวา่ “จุดแข็งทีข่าดหายไป” ซึ่งเป็นความท้าทายและอาจสร้างปัญหาให้กับทีมได้ในบาง

สถานการณ์

          จุดแข็งทีข่าดหายไปของทีม:

1. กล้าหาญ

2. มุง่มัน่

3. มองเชิงบวก

4. สร้างสรรค์

5. ควบคุม

6. โน้มน้าว

7. ชอบสังคม

Business Development - Talent Global ┃ 20-1-2565

สํารวจ “จุดแข็งทีข่าดหายไป” ของทีม

Ø การขาดหายไปของจุดแข็งเหลา่นีม้ีผลกระทบในทางลบตอ่ทีมอยา่งไรบ้าง?

Ø ในสถานการณใ์ดบ้าง ทีท่ีมมีความจําเป็นต้องใช้จุดแข็งเหลา่นี?้

Ø ทีมจะมีวิธีนําคุณลักษณะทีเ่ป็นจุดแข็งเหลา่นีอ้อกมาได้อยา่งไรบ้าง เมื่อมีความจําเป็น?

คําถามเพื่อระดมความคิดเห็น
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บันทึกของผู้นําทีม (Team Leader’s Notes)

จุดแข็ง/จุดเดน่ของทีมโดยภาพรวม

จุดออ่นของทีมโดยภาพรวม

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทีม (เพื่อนําไปสูก่ารปฏิบัติ)
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ลักษณะของทีม 21 รูปแบบ

กล้าหาญ 

(Courageous)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “กล้าหาญ (Courageous)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความเชื่อมัน่ใน

เป้าหมายร่วมกัน กล้าทีจ่ะคิดและทําสิง่ตา่งๆ โดยไมก่ังวลถึงเสียงคัดค้านจากรอบข้าง จะ

ร่วมกันแก้ปัญหาและเผชิญกับอุปสรรคอยา่งไมย่อ่ท้อ มักไมก่ลัวการเปลีย่นแปลง มีความ

กล้ากับการลองประสบการณใ์หม่ๆ  อยูเ่สมอ กล้าได้กล้าเสียและกล้าทีจ่ะเสีย่ง  สนุกไปกับ

การมีเป้าหมายทีม่ีความท้าทาย จะยืนหยัดและไมห่วัน่ไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ทีเ่ชื่อมัน่ร่วม

กัน

มุง่มัน่ 

(Focused)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “มุง่มัน่ (Focused)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีภาพเป้าหมายของทีมที่

ชัดเจน ใช้เป็นเข็มทิศทีช่่วยกําหนดทิศทางร่วมกัน จะมุง่เน้นไปทีผ่ลลัพธข์องงาน ไมย่อม

เสียเวลากับการกระทําทีไ่มเ่ป็นประโยชน ์ไมป่ลอ่ยเวลาให้สูญเปลา่ จะต้องมีความคืบหน้า

อยูต่ลอดเวลา เอาจริงเอาจังและจดจ่ออยูก่ับสิง่ทีท่ําจนกวา่จะลุลว่ง จะไมย่อมให้มีอะไรมา

เป็นอุปสรรคขัดขวาง มีความมานะบากบัน่พร้อมทีจ่ะทํางานหนัก จะไมย่อมแพ้จนกวา่จะ

บรรลุผลสําเร็จ 

เชิงรุก 

(Proactive)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เชิงรุก (Proactive)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมองการณไ์กล มีวิสัย

ทัศน ์มองเห็นภาพใหญภ่าพโดยรวม มักจะคิดและวางแผนทําสิง่ตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าเพื่อรับ

กับความท้าทายหรือการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกิดขึ้น รวมไปถึงการคว้าโอกาสทีด่ีๆ ให้กับ

ทีม มักไมพ่อใจกับสภาพเดิมๆ ทีเ่ป็นอยู ่ต้องการยกระดับและทําให้ดีขึ้นกวา่ทีเ่ป็นอยูใ่น

ปัจจุบันตลอดเวลา จะมีความตื่นตัวอยูเ่สมอ ชอบการริเริม่และการได้มีประสบการณก์ับสิง่

ใหม่ๆ  ยินดีและเต็มใจกับการเปลีย่นแปลง 

ควบคุม 

(Controlling)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ควบคุม (Controlling)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีการตัดสินใจและ

ลงมือทําอยา่งรวดเร็ว ไมค่อ่ยลังเลหรือผัดวันประกันพรุ่ง และมักไมเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา

จนกวา่จะเห็นผลลัพธท์ีเ่กิดขึ้น ไมห่ลบเลีย่งการเผชิญกับปัญหา ไมก่ังวลกับการนําข้อเท็จ

จริงมาโต้แย้งถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน มุง่ให้ความสําคัญกับผลลัพธม์ากกวา่เรื่องของ

อารมณค์วามรู้สึก ชอบทีอ่ยูใ่นฐานะของการเป็นผู้ควบคุมสัง่การมากกวา่จะเป็นผู้คอย

ดําเนินการตามคําสัง่ 

รับผิดชอบ 

(Responsible)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “รับผิดชอบ (Responsible)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะร่วมกันทํางาน

เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความทุม่เทตัง้ใจ มีความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าทีแ่ละเป้าหมาย

ของทีม มุง่เน้นกับการทํางานให้สําเร็จตามกรอบเวลาทีก่ําหนด จริงจังกับเรื่องความมีวินัย

และความตรงตอ่เวลา ให้ความสําคัญกับคําสัญญาทีผู่้อื่นให้ไว้ และทีส่ําคัญคือคําสัญญาที่

ได้ให้ไว้กับผู้อื่น เมื่อรับปากแล้วก็จะทําสิง่นัน้ให้ได้จนเสร็จสมบูรณ ์
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สร้างสรรค ์

(Creative)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “สร้างสรรค ์(Creative)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะเต็มเป่ียมไปด้วย

จินตนาการ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา ไมช่อบการถูก

จํากัดอยูใ่นกรอบหรือกฏระเบียบข้อบังคับทีเ่ข้มงวด มีความเชื่อวา่ทุกอยา่งมีความเป็นไป

ได้ มองเห็นความพิเศษในสิง่ทีเ่รียบงา่ยธรรมดา มีมุมมองทีแ่ตกตา่งจากคนทัว่ไป มีความ

กระตือรือร้น ชอบสร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่ๆ  รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบที่

แตกตา่งไปจากวิธีการเดิมๆ 

โน้มน้าว 

(Persuasive)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “โน้มน้าว (Persuasive)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความเข้าใจและมี

ความสามารถในการคาดเดาความคิดความรู้สึกของสมาชิกทัง้ในและนอกทีมได้ดี

สามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ โดยการถ่ายทอดผา่นพลังของความกระตือรือร้น

การทําให้เห็นเป็นตัวอยา่ง รวมไปถึงใช้การพูดคุยโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้เกิดการยอมรับ

และคล้อยตาม มีศิลปะในการพูด จะเลือกคําพูดและปรับวิธีการให้เหมาะกับผู้ฟัง ทําให้

เกิดความนา่เชื่อถือและนา่ไว้วางใจ 

ชอบสังคม 

(Sociable)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ชอบสังคม (Sociable)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความกระตือรือร้น

กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และเต็มเป่ียมไปด้วยพลังงาน ให้ความสนใจใคร่รู้กับเรื่องราว

ตา่งๆ ทีเ่กิดขึ้น มีความเปิดเผยเป็นกันเอง สร้างสัมพันธผ์ูกมิตรกับผู้อื่นได้งา่ย ต้องการ

ความโดดเดน่เป็นทีย่อมรับ ชอบการทํากิจกรรมทางสังคมและการได้มีโอกาสพบปะพูดคุย

กัน เป็นทีมทีม่ีเครือขา่ยกว้างขวาง มีคนรู้จักพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นจํานวนมาก เอาไว้พูด

คุยแลกเปลีย่นและพึงพาอาศัยกันและกัน 

มองเชิงบวก 

(Optimistic)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “มองเชิงบวก (Optimistic)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีมุมมองและ

ทัศนคติตอ่ผู้คนและเรื่องราวตา่งๆ ในแงมุ่มทีด่ี มีความเชื่อและคาดหวังถึงผลลัพธใ์น

อนาคตทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ีกวา่เสมอ จะไมห่มกหมุน่อยูก่ับเรื่องแย่ๆ  ไมช่อบ

การจมอยูก่ับอดีตหรือเสียเวลาและอารมณไ์ปกับสิง่ทีค่วบคุมไมไ่ด้ มองข้อผิดพลาดเป็น

โอกาสในการเรียนรู้ ตระหนักถึงสถานการณท์ีย่ากลําบากวา่เป็นเหตุการณท์ีเ่กิดขึ้นเพียง

ชัว่คราว สามารถรับมือกับความเครียดหรือการเปลีย่นแปลงได้อยา่งงา่ยดาย 

รว่มมือ 

(Collaborative)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ร่วมมือ (Collaborative)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับ

การทํางานและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มุง่เน้นเรื่องความสัมพันธ ์มีความรักภักดีและผูกพัน

กับหนว่ยงานและเพื่อนพ้องร่วมทีม ให้คุณคา่สูงกับความไว้เนื้อเชื่อใจทีม่ีตอ่กัน มีนาใจ

ให้ความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน ยินดีทีจ่ะให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยความ

เต็มใจ ไมช่อบการแกง่แยง่แขง่ขัน จะคํานึงถึงประโยชนส์ว่นรวมเป็นสําคัญ 
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ปรับตัว 

(Adaptable)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ปรับตัว (Adaptable)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความยืดหยุน่ ชอบ

ความกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม มีความคลอ่งตัวและปรับตัวตอ่สถานการณต์า่งๆ ได้

ดี รู้จักผอ่นหนักผอ่นเบา สามารถโอนอ่อนผอ่นตามตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลีย่งการ

เกิดความขัดแย้ง แตกแยกและความวุน่วาย ให้ความสําคัญกับปัจจุบัน มากกวา่อนาคตทีม่ี

ความไมแ่นน่อน ไมต่อ่ต้านการเปลีย่นแปลง จะใช้วิธีการตัง้รับ ทําความเข้าใจและยอมรับ

พร้อมกับใช้การปรับตัวให้เข้ากันได้กับสิง่ตา่งๆ เหลา่นัน้ 

ใสใ่จ 

(Caring)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใสใ่จ (Caring)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึก

ของผู้คนรอบข้าง มีความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ ยินดีให้การต้อนรับดูแล มักจะมีผู้เข้ามา

หาพร้อมด้วยปัญหาเสมอ จัดลําดับความสําคัญโดยให้ความต้องการของผู้อื่นมาเป็นลํา

ดับต้นๆ หลีกเลีย่งการกระทําหรือการแสดงออกทีท่ําร้ายความรู้สึก มองสิง่ตา่งๆ จากมุม

มองของอีกฝ่าย ไมด่ว่นสรุปตัดสิน มีความห่วงใยและไวตอ่ความเดือดร้อนของผู้อื่น 

อดทน 

(Steady)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “อดทน (Steady)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะสามารถควบคุมการดําเนิน

การให้เป็นไปในแนวทางหรือตามแผนการทีว่างไว้ มักไมโ่อนเอนเปลีย่นไปมาตามกระแส

สังคมหรือจากสิง่เร้าภายนอก มีความอดทนกับการรอคอย มีความหนักแนน่ทางอารมณ์

ให้ความสําคัญกับความเสมอต้นเสมอปลายในการแสดงออก จะคิดกอ่นทํา เลือกเดินสาย

กลาง ไมแ่ปรปรวนสุดโตง่ ผู้อื่นจะมองวา่เป็นเสมือนพื้นทีแ่ห่งความสงบในทา่มกลางความ

วุน่วาย 

ใฝ่เรียนรู้ 

(Studious)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใฝ่เรียนรู้ (Studious)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความพากเพียรใฝ่รู้

สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้ ไมปิ่ดกัน้ในการรับความรู้ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา

เชื่อวา่ความรู้คืออํานาจอันทรงพลัง เป็นสิง่ทีส่ร้างให้เกิดความแตกตา่ง ช่วยให้เกิดการ

พัฒนาและนําไปสูก่ารประสบความสําเร็จ เป็นทีมแห่งฐานข้อมูลและภูมิปัญญา สามารถที่

จะให้คําตอบตอ่ข้อคําถามตา่งๆ ในเชิงลึก มีความพร้อมในการให้คําแนะนําปรึกษาเสมอ

และอยา่งละเอียดถีถ้่วน 

ใช้เหตุผล 

(Logical)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ใช้เหตุผล (Logical)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ มีระบบการคิดอยา่งเป็นขัน้ตอน จะคิดและทําสิง่ตา่งๆ อยา่งระมัดระวังและใช้

เวลา มีความช่างสังเกตและเกง่ในการจับประเด็นปัญหา เป็นทีมทีม่ีมุมมองตอ่สิง่ตา่งๆ

อยา่งเป็นกลาง ปราศจากอคติ ใช้เหตุและผลเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ความสําคัญและความ

เชื่อมัน่กับข้อมูลข้อเท็จจริงมากกวา่ความรู้สึก หลีกเลีย่งการใช้สัญชาตญาณในการตัดสิน

ใจ 
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รอบคอบ 

(Cautious)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “รอบคอบ (Cautious)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับการ

พิจารณาและไตร่ตรองอยา่งรอบคอบกอ่นลงมือกระทํา จะให้ความสําคัญกับเป้าหมายหรือ

ผลลัพธใ์นระยะยาวมากกวา่ความพึงพอใจระยะสัน้ ให้ความใสใ่จดูแลในรายละเอียด ชอบ

ความแนน่อนคาดการณไ์ด้ ไมค่อ่ยชอบการเปลีย่นแปลงหรือสถานการณท์ีส่ร้างความ

ประหลาดใจไมค่าดคิด มีความระมัดระวังไมเ่ชื่อใจหรือไว้ใจอะไรงา่ยๆ มักจะวางแผน

เตรียมการลว่งหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดตา่งๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น 

เป็นระบบ 

(Systematic)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นระบบ (Systematic)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับ

ความเป็นระบบ การมีโครงสร้างและขัน้ตอนระเบียบวิธีในการทํางานทีช่ัดเจน เพื่อให้การ

ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับการตรวจตรา

ติดตามความคืบหน้าและปัญหาตา่งๆ ทีเ่กิดขึ้น ช่วยให้มัน่ใจได้ถึงความสามารถในการ

ควบคุม ให้ความสําคัญกับการหาเครื่องมือตา่งๆ ทีจ่ะช่วยสร้างความเป็นระบบให้เกิดขึ้น

มองความยุง่เหยิงไร้ระเบียบวา่เป็นความไมม่ีประสิทธิภาพ 

ซื่อตรง 

(Honest)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ซื่อตรง (Honest)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะให้ความสําคัญกับความ

โปร่งใส สุจริตใจ การกระทําและการแสดงออกจะมีความชัดเจน ไมค่ลุมเครือ สื่อสารสิง่ที่

ต้องการอยา่งไมซ่ับซ้อน มีความตรงไปตรงมาและไมบ่ิดเบือน ไมช่อบการกระทําทีเ่สแสร้ง

แฝงไปด้วยอุบายหรือวัตถุประสงคซ่์อนเร้นเป็นการหวังผลประโยชน ์แสดงความรังเกียจ

ตอ่การทุจริตฉ้อฉล จะป่าวประกาศเมื่อพบความไมซ่ื่อสัตย ์

เป็นธรรม 

(Just)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เป็นธรรม (Just)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะเคารพในความเสมอภาค

และความเทีย่งธรรม มีการปฏิบัติตอ่ผู้อื่นอยา่งเทา่เทียม ไมป่ลอ่ยให้ความรู้สึกเข้ามามี

ผลกระทบตอ่การคิดและการตัดสินใจ ทําสิง่ตา่งๆ อยา่งไมล่ําเอียง ไมเ่ข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่ง ไมถู่กครอบงําด้วยอํานาจหรือผลประโยชน ์ไมช่อบการฉวยโอกาสอยา่งไมถู่กต้อง

จากสถานการณต์า่งๆ ในการตักตวงผลประโยชน ์เช่น ช่องโหวข่องข้อบังคับหรือกฏหมาย

มีจิตสํานึกเรื่องความถูกต้อง ยึดมัน่ในกฏเกณฑห์ลักการ จะปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด รวม

ถึงการคาดหวังไปยังผู้อื่นอีกด้วย 

ถอ่มตน 

(Humility)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “ถ่อมตน (Humility)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความสุภาพ มีกิริยา

มารยาททีอ่่อนน้อมถ่อมตน ไมช่อบการโอ้อวดหรือยกตนเองให้ดูเหนือกวา่ ไมต้่องการ

ความโดดเดน่เป็นจุดสนใจใดๆ ชอบรับบทบาทสนับสนุนอยูเ่บื้องหลัง ไมต้่องการป่าว

ประกาศถึงความสําเร็จทีท่ํา ให้ความสําคัญกับความสงบเรียบงา่ย หลีกเลีย่งความวุน่วาย

ไมค่อ่ยยึดติดกับคําชื่นชมทีไ่ด้รับ รวมไปถึงไมรู่้สึกท้อแท้ไปกับคําติฉินนินทา ยอมรับได้ใน

ความไมส่มบูรณแ์บบของทุกๆ คน 
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ลักษณะของทีม 21 รูปแบบ

เมตตา 

(Merciful)

ทีมทีม่ีคุณลักษณะ “เมตตา (Merciful)” เป็นจุดแข็งทีโ่ดดเดน่จะมีความกรุณาปราณีและ

ปรารถนาดีตอ่ผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เต็มใจทีจ่ะแบง่ปัน มีความสุขเมื่อได้ช่วยให้ผู้อื่น

เอาชนะหรือสามารถผา่นช่วงทีเ่วลายากลําบากไปได้ ไมเ่ห็นแกต่ัว ต้องการทีจ่ะเป็นผู้ให้

มากกวา่จะเป็นผู้รับ ไมย่ึดมัน่กับความแค้นเคืองทีถู่กกระทําในอดีต ยินดีทีจ่ะให้อภัย กับผู้

ทีก่ระทําผิดพลาดก็นิยมใช้การแนะนําสัง่สอนมากกวา่การลงโทษ เชื่อในเรื่องของการหยิบ

ยื่นโอกาสให้เพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 
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