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เขำ... รู้เรำ... จำกคนสี่ประเภท (D.I.S.C.)

แล้วคุณล่ะ? รู้เรำ... รู้เขำหรือยัง?

ที่กล่ำวว่ำรู้เขำ.. รู้เรำ หรือ รู้เรำ... รู้เขำหรือยัง? 

ผู้เขียนหมำยควำมว่ำคุณเข้ำใจบุคลิกภำพ และลักษณะ

พฤติกรรมของตัวเอง แล้วบุคลิกภำพ และลักษณะพฤติกรรมของ 

ผูอ้ืน่แค่ไหน เพรำะมทีฤษฎมีำกมำยว่ำด้วยบคุลกิภำพ และลกัษณะ

พฤติกรรม โดยนักจิตวิทยำมหำวิทยำลัย Harvard Dr.William 

Moulton Marston ได้เสนอทฤษฏี D.I.S.C. นี้ไว้ในหนังสือ “The 

Emotion of Normal People” เมือ่ปี 1928 ซึง่เป็นกำรประเมนิแนวโน้ม

บุคลิกภำพ และลักษณะพฤติกรรม ไม่ใช่ทักษะของคนๆ นั้นในกำร

ปฏิบัติงำน รวมทั้งตำมควำมเชื่อของชำวจีนที่ไปสอดคล้องกับควำม

เช่ือของชนเผ่ำอินเดียนแดงในยุคโบรำณ ท่ีเปรียบผู้น�ำไว้เหมือนทิศ

ทัง้ 4 ทศิ หรอืตำมบคุลกิของสตัว์ประเภทต่ำงๆ ทีน่่ำสนใจ โดยมคีวำม

เชื่อกันว่ำ โดยควำมเป็นจริงตำมธรรมชำติของมนุษย์แล้วนั้น คนเรำ

จะไม่เด่นชัดไปในแบบใดแบบหนึ่งเสียทั้งหมด แต่จะมีบุคลิกแบบ

ผสมผสำนรวมอยู่ในคนเดียวกัน อำจจะมำกบ้ำงน้อยบ้ำง และเมื่อ

วันเวลำผ่ำนไป ผ่ำนวันผ่ำนประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ก็จะ

ท�ำให้ทัศนคติ และบุคลิกที่เคยเป็นตอนเด็ก ตอนวัยรุ่น…

ลองมำดกูนัว่ำ คณุมบีคุลกิภำพและลกัษณะพฤตกิรรมแบบ

ใด มีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

D – Dominance / กระทิง / ทิศเหนือ 

เปรียบเสมือน : กระทิง เป็นดั่งฐำนกำย อยู่ในธำตุไฟ

บุคลิกลักษณะ : มีนิสัยใจร้อน รวดเร็ว ทันใจ หวังผลเลิศ 

ชอบลงมือท�ำงำนด้วยตนเอง มองภำพรวม ตรงไปตรงมำ เด็ดขำด 

แน่วแน่ ไม่ลงรำยละเอียด ชอบแก้ไขปัญหำ ชอบสั่ง ควบคุม ชอบ

กำรแข่งขัน ท้ำทำย มีเป้ำหมำย ต้องกำรอ�ำนำจ เชื่อตนเอง ม่ันใจ

ตนเองมำกกว่ำฟังคนอื่นหรือสิ่งที่ว่ำตำมกันมำ ดังนั้นควำมรู้ที่ได้

สั่งสมมำจึงมำจำกประสบกำรณ์ตรงของตัวเอง จึงไม่เชื่อทฤษฎี โดย

บุคลิกแล้วจะมีลักษณะดุดัน กล้ำชน กล้ำเผชิญหน้ำ มีควำมมุ่งมั่น 

จริงใจ เคลื่อนไหวรวดเร็วอย่ำงมีเป้ำหมำย เน้นผลลัพธ์ ชอบเห็นผล

เรว็ ชอบอยู่แนวหน้ำ กล้ำแสดงออก ชอบใช้พลัง มปีฏกิิรยิำตอบสนอง

ต่อปัญหำต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว เหมือนวัวกระทิงที่เจอสีแดงแล้วจะวิ่ง

ชนทันที ถือว่ำเป็นทิศของนักรบ เพรำะมีควำมกล้ำเสี่ยง กล้ำท้ำทำย 

ชอบวิ่งชนกับปัญหำ ผู้น�ำลักษณะนี้เหมือนเถ้ำแก่ยุคแรกเริ่มในกำร

ท�ำธุรกิจของเจ้ำสัวชำวจีน อยู่ในธำตุหยำงตำมหลักควำมเชื่อของ 

ชำวจนี อำชพี นกักำรเมอืง สือ่สำรมวลชน ทนำยควำม มกัจะมบีคุลกิ

ของควำมเป็นกระทิงอยู่สูง

ข้อดี : พร้อมคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลลูกน้องแบบเป็นแม่ไก่

กำงปีกปกป้องลูกไก่ เป็นคนเอำพรรคเอำพวก ชอบอยู่เป็นกลุ่มก้อน 

ถอืว่ำเป็นทศิแห่งกำรยนืหยดั พร้อมเผชญิหน้ำกบัควำมขดัแย้งทกุรปู

แบบ ท้ำทำยอ�ำนำจอย่ำงเปิดเผย

ข้อเสียควรแก้ไข : ควรที่จะยอมผิดพลำดบ้ำง รู้จักที่จะช้ำๆ 

กับบำงเรื่อง คิดทบทวนก่อนลงมือท�ำ ให้เพิ่มควำมละเอียดรอบคอบ

มำกขึ้น รู้จักอดทนรอคอย อย่ำคิดเร็วท�ำเร็ว หัดทบทวนกำรตัดสินใจ

ของตวัเองดอูกีครัง้ว่ำถกูต้องแม่นย�ำจรงิๆ แล้วหรอืไม่ เพรำะอำจแฝง

ไว้ด้วยควำมมีควำมเป็นตัวตนสูง หรืออำจจะท�ำให้ดูเป็นคนชอบใช้

อ�ำนำจมำกเกินไป บำงครั้งเน้นงำน ผลลัพธ์มำกเกินไป ต้องเน้นคน

ให้มำกขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ : ถ้ำจะให้ด ีควรมคีวำมผสมผสำนระหว่ำงผูน้�ำ

ในแบบกระทิง และผู ้น�ำในแบบหมี โดยอำจจะมีควำมเป็นหมี 

(ผู้ละเอียด รอบคอบ) สัก 60 เปอร์เซ็นต์ กระทิง 40 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ 

หรือแบบกระทิงสัก 60 แบบหมีสัก 40 ก็ได้เช่นกัน เพรำะกำรสุดโต่ง

ไปทำงใดทำงหนึง่แบบร้อยเปอร์เซน็ต์ จะมปัีญหำกำรท�ำงำน หรอือยู่

ร่วมกับคนอื่นได้ในระยะยำวได้ หรือผู้น�ำอีกแบบหนึ่งก็คือกำรผสม

ผสำนระหว่ำงกระทิงกับหนู (ผู้เห็นอกเห็นใจ)ก็ได้ อย่ำงน้อยกระทิง

จะได้มคีวำมอ่อนโยน เข้ำอกเข้ำใจ ให้ควำมส�ำคญัเรือ่งของใจมำกก

ว่ำที่จะใช้ก�ำลังเพียงอย่ำงเดียว กล่ำวคือ มีทั้งพระเดช และพระคุณ

ดร.วรพรรณ เอื้ออำภรณ์

สื่อสารอย่างไร

จากฉบับที่แล้วต่อ ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน
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ตำมหลักกำรนั้น ว่ำกันว่ำถ้ำเป็นผู้น�ำแบบหมีผสมผสำนกับ

กระทิง จะกลำยเป็นผู้น�ำที่ดูน่ำเกรงขำมมำก เพรำะจะเป็นนักคิด 

นกัวำงแผนทีก่ล้ำเผชญิหน้ำ ต่อสูกั้บควำมท้ำทำยปัญหำต่ำงๆ อย่ำง

เป็นระบบระเบียบ เป็นนักบริหำรที่แม่นย�ำ กล้ำได้กล้ำเสีย มั่นคง

แบบกล้ำฟันธงในทุกเรื่องรำว

I – Influence / นกอินทรี / ทิศตะวันออก 

ชอบเข้ำสังคม ร่ำเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ช่ำงพูด ช่ำง

เจรจำ เข้ำกับคนอื่นได้ดี อำรมณ์ขัน โน้มน้ำวเก่ง ชอบเปลี่ยนแปลง 

ชอบของใหม่ของแปลก รู้ทุกเรื่อง แต่ไม่ละเอียดและไม่ลงมือท�ำ

จริงจังสักเรื่อง จอมโปรเจกต์ เยอะ มีวิสัยทัศน์ไกล แต่ไม่ชัดเจน

บุคลิกลักษณะ: เป็นคนชอบมองภำพรวมใหญ่ๆ เชื่อมโยง

เครือข่ำยแบบสร้ำงสรรค์ ไม่ค่อยสนใจรำยละเอียด มีจินตนำกำรสูง 

เป็นนักคิดนักฝันสูง ชอบเรียนรู้เรื่องรำวใหม่ๆ ชอบคิดนอกกรอบ 

แสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ มักจะไปที่ที่ไม่เคยไป เป็นจอม

โครงกำรเจ้ำโปรเจ็กต์ บำงครั้งเหมือนพวกฝันกลำงวัน ขำยฝันเก่ง 

สนใจทุกเรื่องรำว อยำกท�ำทุกเรื่อง จนบำงครั้งท�ำงำนแบบไม่ม ี

เป้ำหมำยทีช่ดัเจน เพรำะสนใจไปหมดทุกเรือ่ง ท้ังยังไม่มีล�ำดบัควำม

ส�ำคญัก่อนหลงั จะเรยีกว่ำเป็นผูน้�ำแบบจบัจดกไ็ด้ เพรำะเป็นคนเบือ่

ง่ำย ไม่อยู่กับอะไรนำนๆ จึงควรยึดอะไรให้มั่น ท�ำงำนหลักๆ ให้ได้

เสียก่อนว่ำชอบอะไรแน่ แล้วอะไรควรท�ำก่อน-หลัง

ควรเรียนรู้ระบบตำม

แบบผูน้�ำอย่ำงหมหีรอืกระทงิ

ดูบ้ำง ควรคิดใหม่ ท�ำใหม่ 

ผู ้น�ำแบบอินทรีนั้นห้ำมท�ำ

ธรุกจิเกีย่วกบัเรือ่งเงนิๆ ทองๆ 

เนือ่งจำกเป็นคนชอบอสิระสงู 

ชอบสร้ำงเรื่องประหลำดใจ

เสมอ อะไรที่ เหนือควำม 

คำดหมำยนั้นจะชอบเป ็น

พิเศษ ดังนั้น จะไม่ชอบท�ำ

อะไรแบบซ�้ำซำกจ�ำเจ แบบพวกนักสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ ผู้ก�ำกับ

ภำพยนตร์ มักจะมีบุคลิกแบบอินทรีสูง

ข้อดี: จะมีชีวิตกำรท�ำงำนที่มีสีสัน สนุกสนำน แต่หำสำระ

แก่นสำรไม่ได้ หรอืยำกท่ีจะประสบควำมส�ำเรจ็ได้โดยง่ำย เพรำะอำจ

ดกูลำยเป็นคนจบัจดหยบิโหย่ง ด้วยควำมเป็นคนไม่ชอบควำมซ�ำ้ซำก

จ�ำเจจึงอำจกลำยเป็นคนท�ำงำนไม่ต่อเนื่องได้

S – Steadiness, Stable /หนู / ทิศใต้

เปรียบเสมือน: หนู ซึ่งตกอยู่ในธำตุน�้ำ ทิศใต้ ถือว่ำเป็นทิศ

ที่อยู่ในฐำนใจ

บุคลิกลักษณะ: ให้ควำมส�ำคัญ

กับควำมรู้สึก และอำรมณ์สูง ชอบใช้

ใจมำกกว่ำกำรใช้ก�ำลัง มีบุคลิกรวดเร็ว 

ว่องไว ปรำดเปรียว ขี้เล่น ขับเคลื่อนพลัง

ด้วยควำมรูส้กึทีใ่ส่ใจ ชอบช่วยเหลอืดแูล

คนรอบข้ำงแบบอบอุ ่น ใส่ใจในรำย 

ละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ หล่อเลีย้ง และดแูลดงึคนมำรวมกนัอยูด้่วยหวัใจ

ได้อย่ำงมำกมำย จะท�ำทกุวิถทีำงทีท่�ำให้คนรอบข้ำงตัวรูส้กึดอียูเ่สมอ 

ถือว่ำมีควำมเป็นผู้ให้สูง โดยลักษณะของหนูนั้นจะไม่เรียกร้อง เป็น

คนไม่เปิดเผย มีแบบแผน และชอบสนองควำมต้องกำรของผู้อื่น

มำกกว่ำควำมต้องกำรของตนเอง เพรำะมคีวำมสขุมุ รอบคอบ ใจเยน็ 

อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภำพ อ่อนน้อม ท�ำตำมกฎ 

ระเบยีบ กตกิำ ร่วมมอื ให้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยั และมัน่คง   

สังคมไทยจะคำดหวังให้ผู้หญงิมบีคุลิกลักษณะเป็นแบบหนู 

เพรำะที่ส�ำคัญบุคลิกของผู้น�ำในทิศนี้จะเป็นคนที่มีควำมประนี-

ประนอมสูง ไม่ชอบเผชิญหน้ำกับควำมขัดแย้ง จะหลีกเลี่ยงกำร

ปะทะรนุแรง รปูแบบกำรเป็นผูน้�ำแบบหนนูัน้ ภำวะจะไม่เด่นเหมอืน

กระทิง มีบทบำทหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนแบบเป็นกำวใจ มีควำม

อ่อนโยนสุภำพ เป็นผู้น�ำในแบบผู้เยียวยำ ถือว่ำเป็นหยิน กล่ำวคือ

เป็นฝ่ำยตั้งรับ ผู้น�ำแบบนี้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยำดี และผู้ที่เป็นจิตแพทย์

หรือนักจิตวิทยำมักจะเป็นผู้น�ำแบบทิศใต้นั่นเอง เป็นผู้น�ำในแบบ 

ผู้ประสำนงำนให้เกิดควำมรำบรื่นในหมู่คณะแบบกำวใจนั่นเอง 

คนในอำชีพศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี จิตรกร มักจะมีบุคลิก

แบบหนสูงูสดุ จำกประสบกำรณ์ของผูเ้ขยีนทีท่�ำกำรอบรมมำ จะพบ

หนูมำกสุดในวงกำรรำชกำร 

ข้อด:ี จะเป็นผูท้ีห่ลกีเลีย่งควำมขดัแย้งรนุแรง ไม่ชอบปะทะ

หรอืใช้ก�ำลงัท�ำลำยล้ำง จะได้กลิน่ของควำมขดัแย้ง หรอืควำมไม่ลง

รอยกนัได้อย่ำงรวดเรว็ หน่วยงำนใดทีไ่ด้ผูน้�ำหรอืผูร่้วมงำนแบบนีจ้ะ

โชคดี เพรำะจะแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งได้รวดเร็ว และรำบรื่น

ข้อเสยี: ผูน้�ำแบบหนจูะไม่ชอบกำรเปลีย่นแปลง ไม่ค่อยกล้ำ

ตัดสินใจ หรือไม่เด็ดขำด เนื่องจำกไม่สำมำรถจะอยู่ในท่ำมกลำง

ควำมขัดแย้งรุนแรงได้ และอำจจะถูกข่ม เนื่องจำกมีควำมอ่อนโยน 

และประนีประนอมมำกเกินไป เพรำะจะเป็นผู้น�ำแบบขี้สงสำร ชอบ

ควำมสงบ และรักสันติ ในหน่วยงำนต่ำงๆ มักจะพบผู้น�ำในแบบ

กระทิงมำกกว่ำผู้น�ำแบบหนู

ข้อเสนอแนะ: ควรน�ำควำมเด็ดเด่ียว กล้ำเผชิญกับปัญหำ

แบบกระทงิมำไว้ในควำมเป็นหนบู้ำง เนือ่งจำกหำกเป็นหนลู้วนๆ จะ

ดใูจน้อย ใช้ใจ ใช้อำรมณ์มำกเกนิไป จนดอู่อนแอไม่น่ำเกรงขำม และ

ยำกที่จะเป็นผู้น�ำที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้ำหนูกับกระทิงมำผสมกันจะดู
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