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คูม่อืการใชง้าน 

ระบบประเมนิคณุลกัษณะบคุคลออนไลน ์DISC 
 

ในการสรา้งความรักความสามัคคใีนองคก์ร วธิกีารทีเ่ป็นทีย่อมรับวธิกีารหนึง่คอื การท าให ้

บคุลากรเขา้ใจความแตกตา่งของผูร้ว่มงาน ซึง่ความแตกตา่งนัน้มหีลายมติ ิเชน่ ความแตกตา่งดา้น

การศกึษา อาย ุลักษณะนสิยัใจคอ พืน้ฐานทางวฒันธรรม 

ดังนัน้หลายๆองคก์รพยายามจะสรา้งเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหบ้คุลากรเขา้ใจความแตกตา่งของ

เพือ่นรว่มงาน ผูบ้ังคับบัญชา ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพราะเป็นหนทางหนึง่ทีด่ทีีส่ดุ ทีจ่ะท าใหค้นใน

องคก์รอยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งเขา้ใจกันมากขึน้ และสรา้งความสขุในการท างานมากขึน้ 

เครือ่งมอืการประเมนิคณุลักษณะบคุลากร มมีากมายหลายเครือ่งมอื แตเ่ครือ่งมอืทีเ่ป็นที่

นยิมแพรห่ลายเครือ่งมอืหนึง่ คอืการประเมนิ DISC  ซึง่เครือ่งมอืนีจ้ าแนกคนเป็น 4 สไตล ์ที่

แตกตา่งกัน แมจ้ะเป็นเครือ่งมอืทีไ่มถ่งึขัน้ละเอยีดซบัซอ้น แตก็่มจีดุเดน่คอื ท าความเขา้ใจไดง้า่ย 

และน าไปใชไ้ดไ้มย่ากในองคก์ร จงึเป็นทีน่ยิมในหลายขององคก์รตา่งๆท่ัวโลก 

ข ัน้ตอนการใชโ้ปรแกรมประเมนิคณุลกัษณะบคุคลออนไลน ์DISC 

หลังจากทีอ่งคก์รม ีUser ขององคก์รแลว้ (Admin) ใหล็้อคอนิเขา้ระบบ และสรา้ง User 

ระดับใชง้านท่ัวไป เพือ่รองรับใหพ้นักงานในองคก์ร ได ้login เขา้ใชร้ะบบเพือ่ท าการประเมนิ d i s c 

ของตัวเอง โดยสรา้ง User ส าหรับพนักงานทัง้หมด 1 User เทา่นัน้ใหใ้ชร้ว่มกัน (การเพิม่ User ให ้

ดใูนคูม่อืของแอดมนิในระบบ) 

 

ภาพรวมเมนู 

 

เมนูที ่1 DISC Assessor ส าหรับก าหนดรหัสผา่น พนักงาน 

เมนูที ่2 DISC Assessment ส าหรับใหพ้นักงานเขา้มาท ารายการ

ประเมนิ DISC 

เมนูที ่3 DISC Assessment Report รายงานสรปุผลการประเมนิ

แยกตามกลุม่ตา่งๆ 

เมนูที ่4 DISC Attribute ดคู าอธบิายคณุลกัษณะบคุคล ของแตล่ะ

กลุม่ตามหลกั DISC 

เมนูที ่5 DISC Manual คูม่อืการใชง้าน 

เมนูที ่6 User Management Manual  คูม่อืการตัง้คา่ระบบ (เฉพาะ 

Admin บรษัิท) 

 

ข ัน้ตอนที ่1  การก าหนดรหสัผา่น พนกังาน 

เนือ่งจากระบบนี ้เหมาะทีจ่ะใหพ้นักงาน ประเมนิตนเอง ดังนัน้เพือ่ใหพ้นักงานแตล่ะคน

สามารถเขา้ประเมนิตัวเองไดแ้บบสว่นบคุคล จงึตอ้งมกีารก าหนดรหัสผา่น เพือ่ใชป้ระเมนิ 
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1) เลอืกประเภทการคน้หา และพมิพค์ าคน้หา หรอืเลอืกหน่วยงานจากตัวเลอืก  

2) คลกิเลอืกรายชือ่พนักงานทีต่อ้งการ ก าหนดหรอืแกไ้ขรหัสผา่น 

3) ระบรุหัสผา่น หากตอ้งการแกไ้ขเฉพาะบคุคลใหด้ าเนนิการขอ้ตอ่ไป แตห่ากตอ้งการแกไ้ข

รหัสผา่นของทกุคนทีแ่สดงในตาราง ใหค้ลดิ All List (สามารถใช ้Function นี ้โดยไมต่อ้ง

เลอืกรายชือ่พนักงานรายบคุคล)  

4) กดปุ่ ม Save  

ข ัน้ตอนที ่2  การท ารายการประเมนิ DISC 

การประเมนิลักษณะนีเ้ราจะใหพ้นักงานในบรษัิทใชร้หัส User กลางเขา้ระบบและท าการ

ประเมนิตัวเอง (โดยตอ้งเพิม่ User ตามขัน้ตอนที ่1) หลังจากนัน้แจง้ User กลางใหพ้นักงานเขา้ท า

การประเมนิ แตพ่นักงานตอ้งใช ่Password สว่นบคุคลในขัน้ตอนท าการประเมนิ (Admin ไมต่อ้งใช ้

Password) HR ควรชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการประเมนิใหช้ดัเจน วา่เป็นการประเมนิเพือ่สรา้งความ

เขา้ใจความแตกตา่งของเพือ่นรว่มงาน โดยผลการประเมนินัน้ จะไมม่ผีลตอ่การปรับหรอืการจา่ย

ผลตอบแทน รวมถงึความกา้วหนา้ของบคุลากรใดๆทัง้ส ิน้ 
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1) เลอืกหน่วยงานตน้สงักัดของพนักงานต าแหน่งนัน้ๆ  

2) คลกิเลอืกชือ่-ต าแหน่งพนักงาน(กรณีมขีอ้มลูเดมิ)  

3) ป้อนรหัสผา่นและ กดปุ่ ม Load Data 

4) เริม่ท าการประเมนิ โดยคลกิกลอ่งตัวเลอืก (จะบันทกึไมไ่ดห้ากประเมนิไมค่รบ) 

5) สามารถดผูลคะแนนหลังการประเมนิครบทกุขอ้แลว้ โดยกดปุ่ ม DISC Score 

6) กดปุ่ ม Save  

 
 

ข ัน้ตอนที ่3  ดรูายละเอยีดผลการประเมนิ พรอ้มสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

หลังจากท าการบันทกึการประเมนิเรยีบรอ้ยแลว้ระบบจะสง่ตอ่มายังหนา้จอรายงานผล ซึง่จะ

แสดงรายละเอยีดของคณุลักษณะของผูป้ระเมนิ วา่คณุลักษณะท่ัวไปของผูป้ระเมนิมจีดุเดน่และจดุที่

ตอ้งปรับปรงุอยา่งไร และผูป้ระเมนิเองยังสามารถเลอืกดคูณุลกัษณะอืน่ๆ เพือ่เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความ

แตกตา่งของเพือ่นรว่มงานทีม่คีณุลักษณะแตกตา่งกันไป ซึง่หากบคุลากรมคีวามเขา้ใจผูอ้ ืน่ ก็ถอื

เป็นจดุเริม่ตน้ทีด่ใีนการสรา้งความเขา้ใจและลดอคต ิหรอืการมองคนอืน่ในแงล่บในการท างานไดด้ี

ข ึน้ ซึง่ถอืเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในองคก์ร
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การดคู าอธบิายคณุลกัษณะ 

ในทางปฏบิัตกิารประเมนิดว้ยแบบทดสอบนีเ้ราจะไดต้ัวเลขจากทัง้ 4 คณุลกัษณะของการ

ประเมนิ ซึง่ในระบบจะสรปุประเภท DISC ทีม่าจากตัวเลขสงูสดุ วา่บคุลากรคนนัน้ๆ มคีณุลักษณะใด 

ในสไตล ์DISC  แตใ่นความเป็นจรงิแลว้หากเราดตูัวเลขโดยละเอยีดจะเห็นวา่ บคุลากรแตล่ะคนจะมี

ผลประเมนิในตัวเลขทีอ่าจใกลเ้คยีงกันหรอืลดหลัน่กันไป ดังนัน้การวเิคราะหผ์ลการประเมนิทีแ่ทจ้รงิ

เราไมไ่ดด้เูพยีงผลสรปุประเภท DISC เทา่นัน้ เราควรจะดตูัวเลขอืน่ๆเพิม่เตมิ วา่การประเมนิของ

บคุลากรคนนัน้ๆมตีัวเลขของแตล่ะสไตลเ์ป็นอยา่งไร เพราะในหลายๆกรณีบคุลากรหลายคนมตีัว

เลขทีไ่ลเ่ลีย่กันในหลายประเภท แตโ่ดยท่ัวไป โดยสว่นใหญจ่ะมตีัวเลขทีโ่ดดเดน่  1-2 ประเภทใน

แตล่ะตัวบคุคล 

อกีหนึง่ประเด็นทีส่ าคัญคอื ความผดิเพีย้นจากการประเมนิเกดิขึน้ไดเ้สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

หากบคุลากรไมเ่ขา้ใจวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ หรอืขาดความไวว้างใจในองคก์รถงึการประเมนิ 

ซึง่บคุลากรหลายๆคนอาจจะมคีวามกังวล วา่องคก์รอาจน าผลการประเมนินัน้ ไปด าเนนิการใดๆซึง่

อาจจะมผีลอืน่ๆทีเ่ขาไมต่อ้งการกับตัวเขาเองในดา้นตา่งๆตามมา ดังนัน้ส ิง่ส าคัญคอื การสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ และท าใหเ้ห็นถงึเจตนาทีด่ขีองการประเมนิเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและละเลยไมไ่ดก้อ่นท าการ

ประเมนิ 

 

ข ัน้ตอนที ่4  DISC Attribute ดคู าอธบิายคณุลกัษณะบคุคล ของแตล่ะกลุม่ตามหลกั 

DISC 

เป็นการดจูดุเดน่และจดุทีต่อ้งปรับปรงุของบคุคลแตล่ะประเภท 
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1) เลอืกประเภทบคุคลตามหลัก DISC  

2) ดจูดุเดน่และจดุทีต่อ้งปรับปรงุของบคุคล ตามประเภททีเ่ลอืก 

 

ข ัน้ตอนที ่5  รายงานผลการประเมนิ DISC 

 

 

1) รายละเอยีดการประเมนิรายบคุคล ตัวเลขการประเมนิในแตล่ะสไตลแ์ลว้ผลสรปุ 
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2) ดผูลรวมของรายงานการประเมนิซึง่จะสรปุผลจ านวนพนักงานทีม่คีณุลักษณะในแตล่ะสไตล ์

3) สามารถเลอืกกลุม่ของรายงาน เพือ่ดกูลุม่ผลการประเมนิประเภทตา่งๆ 

4) เลอืกดรูายงานผลการประเมนิตามกลุม่หน่วยงาน 

5) เลอืกดรูายงานผลการประเมนิตามประเภทคณุลักษณะ DISC 

 

ข ัน้ตอนที ่6  การใชผ้ลการประเมนิไปด าเนนิการใหเ้กดิประโยชน ์

หลังจากทีพ่นักงานแตล่ะคนไดท้ าการประเมนิของตัวเองแลว้ ควรสรา้งโอกาสใหพ้นักงานได ้

ดแูละท าความเขา้ใจผลการประเมนิของผูร้ว่มงานอืน่ๆวา่เป็นคนลักษณะไหน เขาชอบหรอืไมช่อบ

อะไร สิง่ส าคัญคอืองคก์รตอ้งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถงึความแตกตา่งของคนแตล่ะประเภท จดุทีเ่ขา

ชอบและจดุทีเ่ขาไมช่อบในการท างาน เพือ่ใหเ้กดิการยอมรับในความแตกตา่งของคนในองคก์ร 

แตห่ากจะใหด้กีวา่นัน้ ส ิง่ทีค่วรพัฒนาตอ่ไปคอื การสือ่สารเชงิบวกในความแตกตา่งเหลา่นัน้ 

ชือ่องคก์รควรจะพัฒนาใหบ้คุลากรไดรู้แ้ละเขา้ใจและน าไปปฏบิัตไิด ้วา่คนแตล่ะประเภทเราควร

สือ่สารอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน ลดความขดัแยง้ในการท างาน และเสรมิสรา้ง

การท างานรว่มกันเป็นทมีมากขึน้  

ซึง่ส ิง่ตา่งๆทีก่ลา่วมานีถ้อืวา่เป็นหัวใจความส าเร็จขององคก์รเลยทเีดยีว เพราะหากองคก์รใด

ก็ตามสามารถสรา้งความรักความสามัคคชีว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กันและกัน สามารถท างานเป็นทมีได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ น่ันคอืสิง่ส าคัญทีจ่ะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จขององคก์รเลยก็วา่ได ้

-------------------------------------------------------- 

มขีอ้สงสยัการใชง้าน สอบถามไดท้ี ่hristhai.com@gmail.com 

081-9937077 อ.ราเชนทร ์พันธุเ์วช 

www.hristhai.com 

www.bdtc.co.th 
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