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C – Compliance /หมี / ผู้นำาทิศตะวันตก 

เปรยีบเสมอืน: การเป็นผู้น�าแบบหมี ซึง่จดัอยู่ในธาตดุนิ โดย

จัดอยู่ในฐานความคิด

บคุลกิลกัษณะ: ต้องการ

ความม่ันคงสงู หนักแน่นแบบช้า

แต่ม่ันใจ (ช้าแต่ชัวร์) รักความ

ถูกต ้อง สมบูรณ์แบบ เจ ้า

ระเบยีบ พธิรีีตอง ปฏบิตัติามกฎ 

และมาตรฐาน มรีะเบยีบวนิยัสงู 

ให้ความส�าคัญกับรายละเอียด 

ข้อเท็จจริง มีนิสัยชอบวิเคราะห์

วิจัย มีความเชื่อว่าความเป็น

ระบบจะท�าให้เกิดความส�าเร็จ 

ไม่ชอบความวุ ่นวาย มีความ

รอบคอบ จะมองทกุอย่างไปข้าง

หน้าเสมอ คิดล่วงหน้า ชอบวางแผน มีขั้นตอนมีตรรกวิทยา เน้น

เหตุผล เก็บความรู้สึกเก่ง ซึ่งจะต่างกับกระทิง ที่จะไม่ชอบวางแผน 

ท�างานแบบบุกตะลุย ประสบความส�าเร็จแบบไม่มีกระบวนท่า

แต่ผู้น�าแบบหมีนั้น จะเป็นพวกอนุรักษนิยม คือมีขั้นมีตอน

มีระบบระเบยีบ บรหิารงานแบบใจเย็น มหีลักการสูง มกีรอบมกีตกิา 

ในการด�าเนินชีวิตใช้เหตุผลเยอะ บางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่

ส่ือสารยาก เพราะชอบท�างานแบบอนุรักษนิยม คือเป็นระบบเป๊ะๆ 

ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง จึงไม่

ชอบท�าอะไรแบบฉบัพลนัด�าร ิชอบสังเกตการณ์ทุกส่ิงรอบตวั ไม่ชอบ

เกาะตดินวัเนยี รกัษาระยะและพืน้ทีต่วัเองสงู ไม่ให้ใครเข้ามาในชวีติ

ส่วนตัวมากนัก รักความสันโดษ ผู้น�าแบบนี้เหมาะกับการท�างานใน

อาชพีนกับญัช ีนกัการเงิน สรรพากร ดแูลเรือ่งภาษี เป็นคนกลวัพลาด

สูง

ข้อดี: จะเป็นผู้น�าที่หาความผิดพลาดได้ยาก เพราะมีหลัก

การท�างานแบบมีระบบระเบียบ เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ มีปรัชญาใน

การท�างานในลักษณะที่เรียกว่าป้องกันดีกว่าแก้ไข

ข้อเสยี: มลีกัษณะการท�างานท่ีเคร่งเครยีด ไม่มคีวามยดืหยุน่ 

ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลต้องพร้อมก่อนการตัดสินใจ ซึ่งอาจ

ท�าให้ช้า ไม่ทันการณ์บ้างในบางครั้ง โดยผู้น�าแบบหมีนั้นควรจะมี

ความเป็นอินทรีหรือกระทิงผสมอยู่ในการท�างาน จะท�าให้มีการ

ท�างานมีความรวดเร็ว ความสุข และประสบความส�าเร็จได้ง่ายขึ้น

อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ เขียนไว้ในหนังสือ Dialouge... คิด

ลงใจ...ไหลเป็นปัญญา ไว้ว่า “หมีชักชวนได้ยากที่สุดหมีมีนิสัยไม่

ชอบเปลีย่นแปลง บ้ารายละเอยีด บ้าขัน้ตอนท�าเฉพาะในสิง่ทีต่นเอง

ชอบ ... ส่วนสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น อินทรีย์ เป็นกลุ่มที่ไม่ยากมาก

หากมสีิง่ล่อใจ เพราะชอบลองของใหม่ แปลกและท้าทายต้องระวงั

อินทรีย์จะเบื่อง่ายด้วยนะครับส่วนพวกกระทิงก็เป็นสัตว์ที่ถาม

หาเหตุผล หากเหตุผลชัดเจนแล้วเป็นกลุ่มศูนย์หัวกระทิงพร้อมชน 

กระทงิชอบการยกยอ ชืน่ชมในวงสนทนากระทงิจะเป็นกลุม่ที ่“จ้อ” 

ไม่หยุดปากส่วน หนู คนไทยส่วนใหญ่เป็นพวกหนู ที่ขี้เกรงใจ อ่อน

ไหวง่ายเป็นกลุ่มศูนย์ใจ พูดเก่ง สังคม และสมาธิสั้นท�าให้ความ

อดทนในการเรียนรู้เชิงลึกมีปัญหาบ้าง

กล่าวโดยสรุปแล้ว บุคลิกพื้นฐานของสัตว์ที่เป็นตัวแทน 4 

ทิศ มีดังนี้

กระทิง: ธาตุไฟ ทิศเหนือ นักปฏิบัติ ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ 

จนงานส�าเร็จลงได้ ชอบท�า

อินทรี: ธาตุลม ทิศตะวันออก นักวางแผน คิดนอกกรอบ 

เชื่อมโยง อิสระเสรี ชอบเรื่องแปลกใหม่

หนู: ธาตุน�้า ทิศใต้ นักประสาน อ่อนโยน ปรับตัวง่าย เน้น

เรื่องใจ คุยเก่ง ชอบประสาน 

หมี: ธาตุดิน ทิศตะวันตก นักคิด รอบคอบตรวจสอบ มีกฎ

เกณฑ์ มีขั้นตอน ชอบควบคุมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ในความเป็นจรงิตัวเรามส่ีวนผสมของบคุลกิภาพทัง้ 4 ในส่วน

ผสมอยู่ในแตกต่างกันตามสถานการณ์ และประสบการณ์ หากเรารู้

เท่าทันควบคุมทิศได้ เข้าใจเรา... เข้าใจเขา... เราก็จะเป็นผู้กุมการ

คัดเลือกใช้พลังปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ว่าบุคลิกภาพของเรา จัดอยู่ในสัตว์ประเภทใด ให้พยายามน�าตัว

เองมาอยู่ตรงกลางพื้นที่นี่อย่างมี “สติ” แล้วปรับตัวตามสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สื่อสารอย่างไร

จากฉบับที่แล้วต่อ ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน
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● กระทิง (Dominant-D) จะชอบมากเมื่อคุณ ...

➢ พูดกับเค้าแบบย่อๆ ตรงๆ กระชับ 

➢ ถามค�าถาม “อะไร” ไม่ใช่ “อย่างไร (How)” 

➢ มุ่งไปที่ผลลัพธ์ ผลงาน

➢ เวลาอธิบายสถานการณ์ ให้บอกข้อสรุป

➢ เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงมากกว่าอารมณ์

● อินทรีย์ (Influence-I) จะชอบมากเมื่อคุณ ...

➢ ให้โอกาสเค้าในการแสดงความคิดเห็น

➢ ช่วยเค้าหาหนทางท่ีเปล่ียนจากค�าพูดเป็นการกระท�าให้

ส�าเร็จ

➢ ชื่นชมในความส�าเร็จ ให้การยอมรับ

➢ ให้โอกาสเค้าในการจูงใจผู้อื่น

➢ สื่อสารกับแบบเพื่อน

● หมี  (Compliance-C) จะชอบมากเมื่อคุณ ...

➢ แสดงความคิดเห็นโดยเตรียมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง

➢ พูดให้เฉพาะเจาะจง

➢ อดทน เวลาให้ค�าอธิบาย

➢ ให้ความอิสระแก่เค้า

➢ บอกล่วงหน้าให้เค้าเตรียมตัว ว่าคาดหวังอะไรจากเค้า

● หนู (Steadiness, Stable-S) จะชอบมากเมื่อคุณ ...

➢ แสดงความใส่ใจ สนใจอย่างแท้จริงในตัวเค้า

➢ ให้ค�าตอบพวกเค้า ส�าหรับค�าถาม “How”

➢ ก�าหนดเป้าหมาย วิธีการ บทบาทอย่างชัดเจนในแผน

งาน

➢ ให้เวลาและมีความอดทนกับพวกเค้า

➢ ให้เวลาเค้าในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและทำางานร่วมกับคนทั้ง 4 บุคลิก (D.I.S.C.)

พวกเรา รู้เรา... รู้เขาจากคนทั้งสี่ประเภท (D.I.S.C.) แล้ว ก็ต้องน�ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและท�างานร่วมกับคนทั้ง  

4 บุคลิก ดังนี้


