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คำอธบิาย

A very creative person, Jane is often willing to seek out new solutions to problems, is self-motivated and often works at a fast pace to
accomplish goals. Jane likes new challenges and is usually able to make decisions easily, even under pressure.

A warm, outgoing person, Jane enjoys having a high level of interaction with others. Finding the "silver lining" in a difficult situation
comes easily, and Jane typically enjoys the thrill of trying new things. This individual has a gift for influencing associates and is viewed as
an instinctive communicator. Others find Jane easy to approach and enjoy their easy, open rapport.

Others see Jane as a versatile person whom they rely upon to break up monotonous or routine situations. Sometimes prefering to do
things outside of the team, this person tends to be individualistic. Jane may even be perceived as "restless", and tends to move quickly
from one thing to the next.

Neat and orderly, others usually see Jane as practical. This individual needs adequate information to make decisions, and will consider
the pros and cons. Jane may be sensitive to criticism, and will tend to internalize emotions. Jane likes to clarify expectations before
undertaking new projects and will follow a logical process to gain successful results.

Jane Doe
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คำอธบิาย

ลักษณะของ |firstname ทีร่ะบุโดยใชค้ำสำคัญวา่ "ผู้มอีำนาจสูงสุด"..

ลักษณะโดยทัว่ไป

มลัีกษณะของความเป็นผู้นำและนักพูดโดยธรรมชาติ

มคีวามสามารถในการทำส ิง่ตา่งๆ ได้อยา่งถูกต้อง

มคีวามสามารถในการโน้มน้าวและชักจูง

มพีลังในการทำงานสงู สนใจส ิง่แวดล้อมรอบตัว มองโลกในแงด่ ี

คุณคา่ทีม่ตีอ่ทมี

มพีลัง มลัีกษณะความเป็นผู้นำ และเป็นนักคดิ

มพีลังในการทำงานสงู กระตุ้นให้เกดิการทำงาน

มคีวามสามารถในการจัดการงานหลายอยา่งได้อยา่งงา่ยดาย

มคีวามสามารถในการตัดสนิใจและทำหน้าทีด่เีย ีย่มในสถานการณ์ฉุกเฉนิ

ปัญหาทีต่้องแก้ไข

อาจมคีวามก้าวร้าวมากจนเกนิไป

หุนหัน อาจแสดงความขัดแย้งเม ือ่ได้รับแรงกดดัน

ไมม่คีวามอดกล้ันตอ่ผู้อ ืน่ ตำหนผิู้อ ืน่มากเกนิไป

ทุม่เทความพยายามพร้อมกันในหลายๆ อยา่งมากเกนิไป

สิง่ทีห่วาดกลัวมากทีสุ่ด

ถูกเอารัดเอาเปรยีบ สญูเสยีการควบคุม

แรงจูงใจ

มคีวามสามารถในการกำหนดแนวทางและบุกเบกิส ิง่ใหม่ๆ
อำนาจและหน้าที ่ในการรับความเส ีย่งและตัดสนิใจ

ไมต้่องทำงานทีม่คีวามซ้ำซากจำเจ

การยอมรับและช ืน่ชมจากเพือ่นรว่มงาน

การยอมรับในทุกส ิง่ท ีบุ่คคลเหลา่น้ันทำได้

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม

สภาพแวดล้อมการแขง่ขันทีม่รีางวัลตอบแทน

งานและกจิกรรมทีท้่าท้ายไมซ่้ำซากจำเจ

มคีวามสามารถในการกำหนดแนวทางให้กับผู้อ ืน่

ไมต้่องอยูภ่ายใต้การควบคุม การบังคับบัญชา และรายละเอยีดตา่งๆ

การประเมนิผลงานเป็นรายบุคคลโดยพจิารณาจากผลงาน ไมใ่ชว่ธิกีาร

โปรดจำไว้วา่ ผู้มอีำนาจสูงสุดอาจต้องการสิง่ตอ่ไปน ี้

อำนาจหน้าที ่กจิกรรมทีห่ลากหลาย เกยีรตยิศ ความเป็นอสิระ การมอบหมายงานทีช่ว่ยให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า โอกาสในการก้าวหน้า
การยอมรับจากผู้อ ืน่

สิง่ทีค่วรทำในการตดิตอ่กับ |firstname ซึง่เป็นบุคคลทีม่ลีักษณะเป็น "ผู้มอีำนาจสูงสุด" คอื

พูดถงึผลลัพธ์แทนข้ันตอนการทำงาน

พูดถงึทางออกของปัญหาแทนทีจ่ะพูดถงึปัญหา

มุง่เน้นไปทีธุ่รกจิ บุคคลเหลา่น ี้ มักยดึถอืผลลัพธ์เป็นหลัก

แนะนำวธิกีารในการบรรลุเป้าหมาย แสดงความรับผดิชอบ และคอยชว่ยแก้ไขปัญหา

ให้บุคคลเหลา่น้ันได้รว่มแสดง "วสัิยทัศน์ " ท ีม่องเห็น

ยอมรับข้อเท็จจรงิและแนวความคดิมากกวา่ตัวบุคคลในการทำข้อตกลง

รับรู้ถงึความต้องการในการเข้าสังคมและการสร้างผลงาน

สิง่ทีไ่มค่วรทำในการตดิตอ่กับ |firstname ซึง่เป็นบุคคลทีม่ลีักษณะเป็น "ผู้มอีำนาจสูงสุด" คอื

พูดวกวน เปดิโอกาสให้บุคคลเหลา่น้ันได้พูด

ยอมรับคุณภาพของงานทีไ่มไ่ด้อยูใ่นระดับทีด่เีย ีย่ม
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ให้ความสำคัญกับปัญหามากจนเกนิไป

มองโลกในแงร้่าย

ให้ความสำคัญกับข้ันตอนการทำงานและรายละเอยีด

ท้าทายบุคคลเหลา่น้ันโดยตรง

ในการวเิคราะห์ข้อมูล |firstname ซึง่เป็นบุคคลทีม่ลีักษณะเป็น "ผู้มอีำนาจสูงสุด" อาจมลีักษณะดังตอ่ไปน ี้

มองข้ามความเส ีย่งท ีเ่ป็นไปได้

ไมม่กีารเปรยีบเทยีบผลดแีละผลเสยี

ไมค่ำนงึถงึความคดิเห็นของผู้อ ืน่

เสนอระบบและแนวความคดิใหม่ๆ  และก้าวหน้า

บุคคลทีม่ลีักษณะเป็น "ผู้มอีำนาจสูงสุด" จะมลีักษณะทางบวกตอ่ทมีดังตอ่ไปน ี้

มคีวามเป็นผู้นำโดยสัญชาตญาณ

ผู้ จัดการแบบเผด็จการทีส่ามารถทำหน้าทีด่เีย ีย่มในสถานการณ์ฉุกเฉนิ

มคีวามสามารถในการกำหนดแนวทางและตัดสนิใจ

สร้างผลงานโดยใช้วธิกีารแปลกใหม่
ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย

นักส ือ่สารทีด่ ี

มคีวามสามารถในการผา่นพ้นอุปสรรคตา่งๆ ไปได้ บุคคลเหลา่น ี้มองเห็นความหวังเสมอ

มกีารให้แนวทางปฏบัิตแิละมคีวามเป็นผู้นำ

ผลักดันให้กลุม่ไปถงึเป้าหมาย

ยนิดใีห้ข้อเสนอแนะ มคีวามสามารถในการกำหนดเป้าหมาย

โดยปกตจิะเป็นคนมองโลกในแงด่ ี

ยอมรับความท้าทายโดยไมม่คีวามเกรงกลัวใดๆ

ยอมรับความเส ีย่ง

มองส ิง่ตา่งๆ ตามความเป็นจรงิ

สิง่ทีจ่ะชว่ยให้ผู้มอีำนาจสูงสุดมคีวามเจรญิก้าวหนา้ คอื

พยายามเป็นผู้ ฟังท ีม่คีวามกระตอืรอืร้น

ให้ความสนใจกับความคดิเห็นของสมาชกิคนอืน่ๆ ในทมีจนกวา่จะได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์

ลดความเผด็จการและการใช้อำนาจให้น้อยลง

พัฒนาความสามารถในการช ืน่ชมแนวความคดิของผู้อ ืน่ ตลอดจนรับรู้ความรู้สกึและความต้องการของบุคคลอืน่ให้มากยิง่ข ึ้น

ใช้ความพยายามในการศกึษารายละเอยีดและข้ันตอนการทำงานให้มากขึ้น

แสดงการสนับสนุนสมาชกิคนอืน่ๆ ในทมี
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ลักษณะการจูงใจ

อารมณ์

นักการทูตต้องการทีจ่ะดูดเีม ือ่ทำงานได้อยา่งถูกต้อง พวกเขาเป็นมติรและคดิเชงิบวก
พวกเขามคีวามสามารถในการใช้ภาษาและเกง่มากในการโน้มน้าวผู้อ ืน่
พวกเขาใช้ข้อเท็จจรงิในการสนับสนุนส ิง่ท ีพ่วกเขาพูดประกอบกับการใช้เสนห์่สว่นตัว บุคลกิทีดู่มคีวามมัน่ใจในการได้ส ิง่ท ีพ่วกเขาต้องการ
นักการทูตเหลา่น ี้ ต้องการทำงานให้สำเร็จ ถูกต้อง ภายใต้เวลาทีก่ำหนด
พวกเขามแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสามารถเหนอืผู้อ ืน่และมคีวามคดิเชงิบวกกับส ิง่ท ีพ่วกเขาทำ คุณภาพของงานทีพ่วกเขาทำมักอยูใ่นระดับดเีย ีย่ม

นักการทูตสามารถรับมอืกับการทำหลายๆอยา่งพร้อมกันทเีดยีว
พวกเขาสามารถจัดการกับเร ือ่งท ีม่คีวามเฉพาะทางในทุกเร ือ่งท ีพ่วกเขาเข้าไปมสีว่นเก ีย่วข้อง
พวกเขาชอบทำงานกับรายละเอยีดแตก่็ไมอ่ยากจะเสยีเวลาไปกับเร ือ่งเล็กน้อยเหลา่น ี้ เทา่ไรนัก พวกเขามทีำงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นนักปฎบัิต ิ
พวกเขา Don’t แคพู่ด แล้วทำ! นักการทูตเหลา่น ี้มแีนวโน้มทีจ่ะเบ ือ่เม ือ่ผู้คนเอาแตพู่ดและชักช้าในการทำ
ทำให้คนกลุม่น ี้ควรทีจ่ะระวังเร ือ่งความต้องการของผู้คนรอบๆตัวพวกเขาด้วยเชน่กันเพราะบางคร้ังพวกเขาก็ชอบเส ีย่งกับเร ือ่งพวกนี้มากเกนิไป

ภายใต้ภาวะความกดดันนสัิยทีเ่ป็นคนชอบแขง่ขันจะถูกขับดันขึ้นมา
พวกเขาชอบส ือ่สารเพ ือ่การโน้มน้าวผา่นข้อเท็จจรงิประกอบกับความสามารถในการใช้ภาษาในการสร้างความประทับใจให้กับผู้คน
การแก้ไขปัญหาสำหรับพวกเขารวมถงึการหาทางอยา่งเป็นระบบในการหาต้นตอของปัญหาเพือ่แก้ไขปัญหาน้ัน พวกเขาเป็นนักวเิคราะห์ทีใ่ช้ข้อเท็จจรงิ
ไมใ่ช้อารมณ์เพ ือ่จัดการกับสถานการณ์ตา่งๆ พวกเขาทำตามกฎทีไ่ด้ต้ังไว้และจะหงุดหงดิเม ือ่คนอืน่ไมท่ำตาม
พวกเขาเป็นคนทีช่อบจัดการและทำส ิง่ตา่งๆให้สำเร็จ

เป้าหมายด้านแรงบันดาลใจ: คุณภาพ, รู้สกึดเีม ือ่ทำงานออกมาได้ด ี

ประเมนิผู้อ ืน่ผา่น: การส ือ่สารผา่นวัจนภาษา

โน้มน้าวผู้อ ืน่โดย: ประสทิธภิาพ และ ทักษะในการพูด

คุณคา่กับคนในทมี: ทำได้หลายๆอยา่งพร้อมกัน, คุณภาพ คุณภาพจะทำให้งานก้าวไปข้างหน้า

ใชม้ากเกนิไป:ความไมอ่ดทนกับส ิง่เดมิๆ , ความหุนหันพลันแลน่

การตอบสนองตอ่ความกดดัน: หุนหันพลันแลน่ และเรง่รบี

สิง่ท ีก่ลัวท ีสุ่ด: คุณภาพทีแ่ย,่ การถูกปฏเิสธ

แนวทางในการพัฒนา: มคีวามออ่นไหว้กับผู้คนให้มากกวา่น ี้ , มคีวามยดืหยุน่กับคนรอบตัวให้มากขึ้น’s สังเกตความต้องการของพวกเขา
ให้คนอืน่รว่มแสดงความคดิเห็นและความเช ือ่ของพวกเขาด้วย
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คำถามในการสัมภาษณ์
 

คำถามมาตรฐาน
คุณจะเรยีกสถานการณ์ทีต้่องใช้ชัว่โมงการทำงานทีย่าวนานวา่อยา่งไร?
คุณมวีธิกีารจัดการกับสภาพการทำงานทีม่คีวามเครยีดได้อยา่งไร?
โปรดอธบิายโดยยอ่เก ีย่วกับผู้ จัดการหรอืนายจ้างเดมิของคุณ

สาธารณะ: บทบาทความสำคัญปานกลาง (D)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...

จากการสำรวจความคดิเห็นของคุณ คุณชอบการเปลีย่นแปลง แตก่็ยังคงสามารถประสบความสำเร็จได้เม ือ่งานทีท่ำกลายเป็นงานซ้ำซากจำเจ
คุณมวีธิกีารปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อยา่งไรเม ือ่งานซ้ำซากจำเจดังกลา่วไมท่ำให้คุณมคีวามรู้สกึถูกท้าทายอกีตอ่ไป?

ผลลัพธ์สดุท้ายเป็นส ิง่สำคัญในอาชพีของคุณ อยา่งไรก็ตามวธิกีารทีใ่ช้ในการบรรลุผลลัพธ์น้ันก็มคีวามสำคัญเชน่เดยีวกัน
คุณรู้สกึอยา่งไรกับเม ือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผลลัพธ์ของคุณ กับวธิกีารของคุณ? เร ือ่งใดเร ือ่งหนึง่มคีวามสำคัญมากกวา่อกีเร ือ่งหนึง่ ใชห่รอืไม?่
โปรดอธบิาย

สาธารณะ: มอีทิธพิลปานกลาง (I)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...

คนบางคนจะรู้สกึพงึพอใจได้งา่ยกวา่คนอืน่ๆ จากการสำรวจความคดิเห็นของคุณ คุณสามารถจัดการกับบุคคลทีไ่มย่อมรับส ิง่ใดอยา่งงา่ยๆ
หรอืบุคคลทีก่อ่ให้เกดิความยุง่ยากได้เป็นอยา่งด ีกลยุทธ์สว่นบุคคลของคุณในการจัดการความขัดแย้งและโน้มน้าวผู้ท ีม่คีวามเห็นเชงิลบนี้คอือะไร?

จากการสำรวจความคดิเห็นของคุณ คุณชอบสภาพแวดล้อมการทำงานอยา่งเป็นมติร แตจ่ะตดิตามทำงานทีส่ำคัญจนกวา่งานน้ันจะสำเร็จ
คุณจะจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของคุณอยา่งไร?
คุณจะจัดการกับเพือ่นรว่มงานทีช่อบอู้งานและคนทีช่า่งพูดอยา่งไร?

สาธารณะ: ต้องการความมัน่คงปานกลาง (S)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...

จากการสำรวจความคดิเห็นของคุณ คุณชอบสภาพแวดล้อมทีส่ามารถคาดเดาได้ แตก่็สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมทีไ่มป่กตไิด้เชน่กัน
โปรดอธบิายประสบการณ์การทำงานทีส่ภาพแวดล้อมปกตขิองคุณมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก

จากการสำรวจความคดิเห็นของคุณ แสดงวา่คุณมคีวามสามารถในการประนปีระนอมความขัดแย้ง
คุณสามารถยกตัวอยา่งเหตุการณ์ทีคุ่ณเป็นผู้ประสานเพือ่ให้คูป่รปักษ์ตา่งได้ประโยชน์ท้ัง 2 ฝา่ยได้หรอืไม?่

สาธารณะ: การยึดมัน่ในกฎเกณฑ์ปานกลาง (C)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...

บางคร้ังคุณอาจได้รับคำตชิมอยา่งสร้างสรรค์จากผู้ บังคับบัญชาของคุณ คุณสามารถบรรยายประสบการณ์ของงานในอดตีทีคุ่ณได้เรยีนรู้  เตบิโต
หรอืใช้คำตชิมอยา่งสร้างสรรค์ดังกลา่วให้เป็นประโยชน์ตอ่คุณได้หรอืไม?่

โดยปกต ิคุณมักได้รับมอบหมายให้ทำงานตามเป้าหมายทีม่ผีู้กำหนดไว้แล้วสำหรับคุณ แตบ่างคร้ังคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าทีเ่ป็นผู้นำ
คุณสามารถอธบิายถงึเหตุการณ์ทีคุ่ณต้องเข้ารับบทบาททีม่อีำนาจหน้าทีม่ากขึ้นในทมีหรอืองค์กรได้หรอืไม?่

สว่นบุคคล: บทบาทความสำคัญปานกลาง (D)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

สว่นบุคคล: มอีทิธพิลปานกลาง (I)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

สว่นบุคคล: ต้องการความมัน่คงปานกลาง (S)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น
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สว่นบุคคล: การยึดมัน่ในกฎเกณฑ์ปานกลาง (C)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

ภาพสะทอ้น: บทบาทความสำคัญปานกลาง (D)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

ภาพสะทอ้น: มอีทิธพิลปานกลาง (I)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

ภาพสะทอ้น: ต้องการความมัน่คงปานกลาง (S)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น

ภาพสะทอ้น: การยึดมัน่ในกฎเกณฑ์ปานกลาง (C)

คำถามท ีคุ่ณอาจต้องการถาม...
โปรดดูคำถามข้างต้น
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การรับรู้ตอ่สาธารณะ

D=-0.19, I=0.72, S=0.31, C=0.26

การรับรู้ถึงความเครยีด

D=2.55, I=0.76, S=-4.25, C=0.3

ภาพสะท้อน

D=1.14, I=0.36, S=-2.69, C=0.25

ข้อมลูการให้คะแนน
graph page

 

กราฟลักษณะทางอารมณ์
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