８． รู ปแบบการจัดการกับปั ญหา

รายงานผลการทดสอบHCi-AS
วันทีตรวจสอบ :

JP000100
บริ ษทั
ชือ

ＨＣｉ ＜sample＞

No.

SAMPLE A

เพศ

สูง
ความสามารถ
↑
ในการทําให้สาํ เร็จ
ตํา

2020/7/14
F

ความสามารถในการทําให้สาํ เร็จ 1

1

ความเป็ นตัวของตัวเอง

１． ผลสรุ ป

2. สมควรรับเป็ นพนักงาน

≪คําอธิบายผลสรุป≫
เป็นข้อมูลทีช่วยในการตัดสินว่าเป็นบุคคลทีสามารถสร้างผลงานได้หรือไม่
โดยจะแสดงผลได้ทงั - หมด 6แบบ ได้แก่ 1～5(+) และ5(-)
ทัง- นี-ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใด
โดยได้แสดงอัตราการเกิดขึน- ทางทฤษฎีสําหรับแต่ละแบบไว้ดว้ ยสําหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

２． ปั จจัยสําคัญทีใช้ในการตัดสิ น
กล่าวถึงเอกลักษณ์2ข้อทีเป็นแก่นของ
บุคคลนี- ซึงเป็นเหตุผลทีทําให้ได้ผลสรุป
ด้านต้น

３． ประสิ ทธิภาพเชิงปั ญญา

2 ผู ้ทีม
 ค
ี วามพยายาม
คิดอย่างรอบคอบว่าควรจะทําอย่างไรและมีความพยายามเพือ
 สิง นัน
*
เป็ นทีเ คารพของผู ้อืน


ประเด็นทีตอ้ งตรวจสอบขณะทําการ
สัมภาษณ์จะแตกต่างกันไปอย่างสิ-นเชิงใน
แต่ละบุคคล ในทีน-จี ะระบุไว้2ประเด็น
เพือ ให้ตงั - คําถามสําหรับแต่ละคนได้งา่ ยขึน-

ความมันคง


1

ความร่วมมือ

2

การกระจาย

2

ความรอบคอบ

1

ในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับสูง

９． การคาดการณ์เกียวกับ

2 ธรรมดา ทัวไป

ตําแหน่งทีเหมาะสม

2 รูปแบบ ＳＣＥ

ความเป็ นตัวของตัวเอง
ความมีสมาธิ

3

ความสามารถในการปฏิบตั ิ

2

ความมันคง


3

ความร่วมมือ

3

การกระจาย

2

ความรอบคอบ

3

แสดงความเหมาะสมกับงานโดย
แบ่งเป็น6ประเภทพร้อมทัง- แนวโน้มใน
แต่ละประเภท
และจะนําตัวอักษรแรกของงานในแต่ละ
ประเภททีมคี วามโดดเด่นมากทีสุดสาม
อันดับแรกมาเป็นชือรูปแบบ

10. การคาดการณ์เกียวกับความสามารถ

1 เป็ นคนทีค
 งจะเข ้มงวดกับตัวเอง ให ้ตรวจสอบว่าเป็ นเช่นนัน
* จริงหรือไม่
2 ยังติดใจอยูเ่ รือ
 งการด ้อยความสามารถในความเป็ นผู ้นํ า ให ้ตรวจสอบ
ศักยภาพทีม
 ี

・ความสามารถในการทําประโยชน์
ให้กบั องค์กรได้เร็ว จะคาดการณ์จาก
การแสดงผลงานในฐานะส่วนหนึงของ
องค์กรหลังจากเข้าเป็นพนักงานได้
1-2ปี
・ระดับการเติบโต จะพยากรณ์ถงึ
ศักยภาพในการเป็นผูน้ ํา
・การทํางานเป็นทีม แสดงถึงระดับการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื เพือ สร้างผลงาน
ให้แก่องค์กร

11. ประเด็นในการฝึ กสอนและแนะแนว
６． พฤติกรรมทีเป็ นจุดเด่น
กล่าวถึงข้อดีของบุคคลนี- เมือ อ่านควบคู่
กับปจั จัยสําคัญทีใช้ในการตัดสินทีได้กล่าว
ไว้ในข้อ2.ก็จะทําให้เข้าใจได้ลกึ ซึ-งยิง ขึน-

７． พถติกรรมทีเป็ นข้อด้อย
กล่าวถึงข้อเสียของบุคคลนี- เมือ อ่าน
ควบคู่กบั ปจั จัยสําคัญในการตัดสินทีได้
กล่าวไว้ในข้อ2.ก็จะทําให้เข้าใจได้ลกึ ซึ-ง
ยิง ขึน-

สูง

●

● ความมีสมาธิ ↑
ตํา
ตํา

ตํา

→ สูง

ความสามาร สูง
ถ ↑
ในการปฏิบตั ิ ตํา
ตํา

→ สูง
การกระจาย

ความร่วมมือ

เป็ นบุคคลทีใ ห ้ความร่วมมือกับ
ผู ้อืน
 ดีมากและมีความสามารถใน
การปฏิบต
ั จิ ริงสูง มีความ
พยายาม พิจารณาอย่างรอบคอบ
ก่อนลงมือปฏิบต
ั ิ ทัง* ยังมีความ
อดทน ให ้ความสําคัญกับความ
ปรองดองของทีมมาเป็ นอันดับ
แรก ใช ้เวลาทํางานนานแต่
ผลงานออกมาเป็ นระเบียบเรียบร ้อย

●
→ สูง

ความรอบคอบ
ความสามารถใน
การทําให้ สําเร็ จ
ความเป็ นตัวของ

ความรอบคอบ

ตัวเอง
ความมีสมาธิ

การกระจาย

ความสามารถใน

ความร่ วมมือ

การปฏิบตั ิ
ความมัน คง

Ｉ งานค้นคว้าวิจยั เฉพาะทาง
40 ■■■■■■■■
Ｒ งานทีต ้องใช้ทกั ษะความชํานาญ 25 ■■■■■
Ｃ งานบํารุงรักษาทีม คี วามต่อเนือง75 ■■■■■■■■■■■■■■■
Ｅ งานทีม กี ารทํากิจกรรม
60 ■■■■■■■■■■■■
Ｓ งานทีม ปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น
85 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ａ งานทีต อ้ งรับมือกับความเปลีย นแปลง 25 ■■■■■
เป็ นบุคคลทีท
 ํางานอย่างรอบคอบมาก ไม่ตด
ั สินอะไรตามอําเภอใจ ทํา
สิง ทีค
 วรทําและจะไม่ประนีประนอมให ้อย่างง่ายๆแม ้แต่กบ
ั ตนเอง มี
จุดเด่นอยูท
่ ค
ี วามอดทน ทํางานตามแบบแผนทีม
 อ
ี ยู่

เข ้ากันกับทีมได ้ดีขน
ึ* เห็นได ้ชัดว่ามีความสงบเสงีย
 มเรียบร ้อย

ในกรณีทมี รี ะดับสติปญั ญาตํา มีความ
เป็นไปได้ทจี ะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี-

５． ประเด็นทีตอ้ งตรวจสอบ
ขณะทําการสัมภาษณ์

1 ประสบความสําเร็จจะมีระดับพฤติกรรม

ความสามารถในการทําให้สาํ เร็จ 3

กล่าวถึงประสิทธิภาพในการใช้ระดับ
สติปญั ญาทีมอี ยูใ่ นการทํางาน โดย
แบ่งเป็น3 ระดับ ทัง- นี-ผลประเมินข้อนีไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับสติปญั ญา

４． ลักษณะเด่นของพฤติกรรม
ในกรณี ทีมีระดับสติปัญญาตํา

→ สูง
ความมันคง


ในการทํางานมีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรม

ความสามารถในการปฏิบตั ิ

1 ความปรองดองของทีม
เข ้ากับผู ้อืน
 ได ้ดีมากและไม่มป
ี ากเสียงกับใคร ให ้ความสําคัญกับ
ความปรองดองในทีม

ตํา

สูง
ความเป็ นตัว
↑
ของตัวเอง
ตํา

1 ทีอยูข่ วตรงข้
ัามกัน แต่สําหรับผูท้ ี

ความมีสมาธิ
１． สมควรรับเป็นพนักงานอย่างยิง …………………… 6%
２． สมควรรับเป็นพนักงาน …………………………16%
３． ถ้ามีตําแหน่งทีเหมาะสมก็รบั เป็นพนักงานได้ ………… 8%
４． ควรหลีกเลียงการรับเป็นพนักงาน ………………… 9%
５． พิจารณาใหม่หลังจากสัมภาษณ์ซ-าํ อีกครัง（＋）
………25%
５． พิจารณาใหม่หลังจากสัมภาษณ์ซ-าํ อีกครัง（－）
………36%

●

เข ้ากันกับผู ้อืน
 ได ้ดีมาก รอบคอบ มีความสามารถในการปฏิบต
ั ส
ิ งู และ
 ตรง มีความพยายาม
ดําเนินการอย่างมันคง สงบเสงีย
 มและร่าเริง ซือ

กล่าวถึง2ข้อหลักทีควรปรับปรุง
หลังจากทีได้เป็นพนักงานของบริษทั แล้ว

ระดับความสามารถในการทําประโยชน์ให้กบั องค์กรได้เร็ว

80 ■■■■■■■■■■■■■■■■

ระดับการเติบโต(สู่การเป็นผูบ้ ริหาร 60 ■■■■■■■■■■■■
การทํางานเป็นทีม

75 ■■■■■■■■■■■■■■■

มักจะทํางานตามแบบแผนซึง เป็ นอุปสรรคอย่างหนึง อยากจะใช ้ความ
อดทนอย่างรอบคอบและการให ้ความร่วมมือแต่โดยดีให ้เป็ นกําลังทีจ
 ะ
ช่วยพัฒนาองค์กร ระดับการเติบโตจะอยูใ่ นระดับเดียวกันกับคนทัวๆไป

1 ความสามารถในการเป็ นผู ้นํ า
เป็ นบุคคลทีม
 ค
ี วามสามารถในการทําตามเป้ าหมายทีเ ป็ นเลิศ จึง
อยากจะให ้มีพลังในการเป็ นผู ้นํ าส่วนรวม
2 การก ้าวไปข ้างหน ้าอีกก ้าว
เป็ นบุคคลทีม
 ค
ี วามพยายามดีแต่วา่ ยังขาดอะไรบางอย่าง อยากจะให ้
ก ้าวไปข ้างหน ้าอีกขัน
* แล ้วแสดงเอกลักษณ์ของตนออกมาได ้

ทําอะไรตามแบบแผน อยูภ
่ ายใต ้บังคับบัญชาของทีม มุง่ เน ้นทีจ
 ะ
ทํางานให ้ได ้ในระดับเดียวกันคนทัวไป ความคิดสร ้างสรรค์ตาํ
● เกียวกับสุ ขภาพจิต

ไม่มรี ายงานเป็ นพิเศษ

ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงผลในช่องว่า“ไม่มรี ายงานเป็นพิเศษ”
หากมีขอ้ ความระบุไว้ แสดงว่ามีความเป็นไปได้ทใี นอนาคตจะมีพฤติกรรมทีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้

８． รู ปแบบการจัดการกับปั ญหา

รายงานผลการทดสอบHCi-AS
วันทีตรวจสอบ :

JP000100
บริ ษทั
ชือ

ＨＣｉ ＜sample＞

No.

SAMPLE B

เพศ

2020/7/14
M

สูง
ความสามารถ
↑
ในการทําให้สาํ เร็จ
ตํา ●
ตํา → สูง
ความสามารถในการทําให้สาํ เร็จ 1
1

ความเป็ นตัวของตัวเอง

１． ผลสรุ ป

4. ควรหลีกเลีย
 งการรับเป็ นพนักงาน

≪คําอธิบายผลสรุป≫
เป็นข้อมูลทีช่วยในการตัดสินว่าเป็นบุคคลทีสามารถสร้างผลงานได้หรือไม่
โดยจะแสดงผลได้ทงั - หมด 6แบบ ได้แก่ 1～5(+) และ5(-)
ทัง- นี-ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใด
โดยได้แสดงอัตราการเกิดขึน- ทางทฤษฎีสําหรับแต่ละแบบไว้ดว้ ยสําหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

２． ปั จจัยสําคัญทีใช้ในการตัดสิ น
กล่าวถึงเอกลักษณ์2ข้อทีเป็นแก่นของ
บุคคลนี- ซึงเป็นเหตุผลทีทําให้ได้ผลสรุป
ด้านต้น

１． สมควรรับเป็นพนักงานอย่างยิง …………………… 6%
２． สมควรรับเป็นพนักงาน …………………………16%
３． ถ้ามีตําแหน่งทีเหมาะสมก็รบั เป็นพนักงานได้ ………… 8%
４． ควรหลีกเลียงการรับเป็นพนักงาน ………………… 9%
５． พิจารณาใหม่หลังจากสัมภาษณ์ซ-าํ อีกครัง（＋）
………25%
５． พิจารณาใหม่หลังจากสัมภาษณ์ซ-าํ อีกครัง（－）
………36%

1 ความรู ้สึกรับผิดชอบตํา
ถ ้าเจ ้านายสัง ก็จะปฏิบต
ั แ
ิ ต่เรียกไม่ได ้ว่าทําตามคําสัง อย่างเป๊ ะๆ ไม่
ค่อยมีความรับผิดชอบต่อผลงาน

ความมีสมาธิ

1

ความสามารถในการปฏิบตั ิ

1

ความมันคง


1

ความร่วมมือ

2

การกระจาย

2

ความรอบคอบ

1

สูง
ความเป็ นตัว
↑
ของตัวเอง
ตํา

ความมันคง

ในการทํางานมีแนวโน้มทีจะมีพฤติกรรม
ทีอยูข่ วตรงข้
ัามกัน แต่สําหรับผูท้ ี
ประสบความสําเร็จจะมีระดับพฤติกรรม
ในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับสูง

９． การคาดการณ์เกียวกับ

2 การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเฉือยชา
ความสามารถในการทําให้สาํ เร็จ 1 ตําแหน่งทีเหมาะสม
กังวลต่อสายตาของผู ้อืน
 ไม่สามารถดําเนินการได ้ด ้วยตนเอง แต่ถงึ
ความเป็ นตัวของตัวเอง 1 รูปแบบ
กระนัน
# ก็มค
ี วามไม่พอใจอย่างรุนแรง
1 มีแนวโน ้มตํา

กล่าวถึงประสิทธิภาพในการใช้ระดับ
สติปญั ญาทีมอี ยูใ่ นการทํางาน โดย
แบ่งเป็น3 ระดับ ทัง- นี-ผลประเมินข้อนีไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับสติปญั ญา

４． ลักษณะเด่นของพฤติกรรม
ในกรณี ทีมีระดับสติปัญญาตํา

ประเด็นทีตอ้ งตรวจสอบขณะทําการ
สัมภาษณ์จะแตกต่างกันไปอย่างสิ-นเชิงใน
แต่ละบุคคล ในทีน-จี ะระบุไว้2ประเด็น
เพือ ให้ตงั - คําถามสําหรับแต่ละคนได้งา่ ยขึน-

ความมีสมาธิ

1

ความสามารถในการปฏิบตั ิ

1

ความมันคง


1

ความร่วมมือ

2

การกระจาย

1

ความรอบคอบ

2

แสดงความเหมาะสมกับงานโดย
แบ่งเป็น6ประเภทพร้อมทัง- แนวโน้มใน
แต่ละประเภท
และจะนําตัวอักษรแรกของงานในแต่ละ
ประเภททีมคี วามโดดเด่นมากทีสุดสาม
อันดับแรกมาเป็นชือรูปแบบ

10. การคาดการณ์เกียวกับความสามารถ

1 ตรวจสอบดูวา่ เป็ นคนทีส
 ามารถดําเนินการได ้ด ้วยตนเองหรือไม่
2 ควรตรวจสอบเอาไว ้ก่อนว่าเรือ
 งทีอ
 ยากจะทํานัน
# มีจด
ุ โฟกัสอยูท
่ ไี หน

・ความสามารถในการทําประโยชน์
ให้กบั องค์กรได้เร็ว จะคาดการณ์จาก
การแสดงผลงานในฐานะส่วนหนึงของ
องค์กรหลังจากเข้าเป็นพนักงานได้
1-2ปี
・ระดับการเติบโต จะพยากรณ์ถงึ
ศักยภาพในการเป็นผูน้ ํา
・การทํางานเป็นทีม แสดงถึงระดับการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื เพือ สร้างผลงาน
ให้แก่องค์กร

11. ประเด็นในการฝึ กสอนและแนะแนว
６． พฤติกรรมทีเป็ นจุดเด่น
กล่าวถึงข้อดีของบุคคลนี- เมือ อ่านควบคู่
กับปจั จัยสําคัญทีใช้ในการตัดสินทีได้กล่าว
ไว้ในข้อ2.ก็จะทําให้เข้าใจได้ลกึ ซึ-งยิง ขึน-

７． พถติกรรมทีเป็ นข้อด้อย
กล่าวถึงข้อเสียของบุคคลนี- เมือ อ่าน
ควบคู่กบั ปจั จัยสําคัญในการตัดสินทีได้
กล่าวไว้ในข้อ2.ก็จะทําให้เข้าใจได้ลกึ ซึ-ง
ยิง ขึน-

●
→ สูง

ตํา ●
ตํา → สูง

ความร่วมมือ

การกระจาย

มักจะทําตามกระแสคนรอบข ้าง
ความเป็ นตัวของตัวเองตํา ลง ไม่
มีความรับผิดชอบและตัดสินใจ
ด ้วยตนเองไม่เป็ น พึง พาผู ้อืน

เป็ นอย่างมาก เกิดความผิดพลาด
ในการตัดสินใจบ่อยขึน
# ซึง สาเหตุ
คงจะมาจากความพยายามทีย
 ังไม่
เพียงพอ

ตํา

●
→ สูง

ความรอบคอบ
ความสามารถใน
การทําให้ สําเร็ จ
ความเป็ นตัวของ

ความรอบคอบ

ตัวเอง
ความมีสมาธิ

การกระจาย

ความสามารถใน

ความร่ วมมือ

การปฏิบตั ิ

Ｉ งานค้นคว้าวิจยั เฉพาะทาง
25 ■■■■■
Ｒ งานทีต ้องใช้ทกั ษะความชํานาญ 25 ■■■■■
Ｃ งานบํารุงรักษาทีม คี วามต่อเนือง30 ■■■■■■
Ｅ งานทีม กี ารทํากิจกรรม
15 ■■■
Ｓ งานทีม ปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ น
25 ■■■■■
Ａ งานทีต อ้ งรับมือกับความเปลีย นแปลง 25 ■■■■■
ั เจนว่าตนควรจะทําอะไร เอาแต่ทําตามคําสัง อย่างเดียว จุดโฟกัส
ไม่ชด
ั เจน ปั ญหาคือขาดความกระตือรือร ้น
ไม่ชด

ท่าทางจะฝึ กสอนได ้ยาก มีแนวโน ้มจะพึง พาผู ้อืน
 มากขึน
#

ในกรณีทมี รี ะดับสติปญั ญาตํา มีความ
เป็นไปได้ทจี ะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี-

５． ประเด็นทีตอ้ งตรวจสอบ
ขณะทําการสัมภาษณ์

ตํา

ความสามาร สูง
ถ ↑
ในการปฏิบตั ิ ตํา

ความมัน คง

ย่อขนาดลงทังหมด

３． ประสิ ทธิภาพเชิงปั ญญา

สูง
ความมีสมาธิ ↑

ถือเอาคําสัง ของเจ ้านายและเจตจํานงของทีมเป็ นเกณฑ์ในการปฏิบต
ั ิ
ทํางานทีไ ด ้รับมอบหมายอย่างแน่นอน มีความสนใจหลากหลาย
กระทําอย่างรอบคอบ

ทําหลายอย่างแต่ไม่อดทน ทําให ้ทําผลงานไม่ได ้ มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองตํา ไม่สามารถตัดสินใจและดําเนินการด ้วยตนเองได ้ จุดโฟกัส
ั เจน ซ่อนความไม่พอใจเอาไว ้ข ้างใน
ไม่ชด

กล่าวถึง2ข้อหลักทีควรปรับปรุง
หลังจากทีได้เป็นพนักงานของบริษทั แล้ว

ระดับความสามารถในการทําประโยชน์ให้กบั องค์กรได้เร็ว

25 ■■■■■

ระดับการเติบโต(สู่การเป็นผูบ้ ริหาร 25 ■■■■■
การทํางานเป็นทีม

25 ■■■■■

ขาดความทะเยอทะยานทีจ
 ะปฏิบต
ั ใิ นเชิงรุก เคลือ
 นไหวไปตามคําสัง
เท่านัน
# เป็ นบุคคลทีผ
 ลักดันให ้เป็ นกําลังทีจ
 ะช่วยพัฒนาองค์กรได ้ยาก

1 ในระยะยาว
ไม่วา่ จะอย่างไรการปรับปรุงก็ไม่ใช่เรือ
 งง่าย ก่อนอืน
 ก็จําเป็ นจะต ้องมี
ความอดทนสูงและให ้เวลาอย่างเต็มที
2 ประสบการณ์การประสบผลสําเร็จ
ให ้สะสมประสบการณ์การทํางานให ้สําเร็จด ้วยกําลังของตนเอง โดย
อาจจะให ้เริม
 ต ้นจากเรือ
 งง่ายๆก่อนก็ได ้

● เกียวกับสุ ขภาพจิต

เป็ นบุคคลทีข
 ก
ี# งั วล ไม่สามารถเข ้าใจเจตจํานงของผู ้อืน
 ได ้อย่างถูกต ้อง
แม่นยํา ประสบการณ์ความล ้มเหลวจะส่งผลให ้ปิ ดกัน
# ตัวเองได ้

ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงผลในช่องว่า“ไม่มรี ายงานเป็นพิเศษ”
หากมีขอ้ ความระบุไว้ แสดงว่ามีความเป็นไปได้ทใี นอนาคตจะมีพฤติกรรมทีไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้

