®

แบบสํารวจพฤติกรรมแม็คเควก®

คําแนะนําทั่วไป:
1. ในการตอบคําถามเหลานี้
ทานจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเองวาชอบสิ่งใดในการทํางานและชอบทําอยางไร
2. นี่ไมใชการทดสอบ – ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด
3. แมจะไมมีการจับเวลา แตการตอบคําถามเหลานี้มักใชเวลา 15 ถึง 20 นาที
4. ทานอาจใชพจนานุกรมไดหากไมแนใจความหมายของพยางคหรือคําบางคํา
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วิธก
ี รอกแบบสํารวจ:
มีกลุมคําหรือขอความอยู 21 กลุม ใหจัดอันดับคําหรือขอความตางๆ
วาเหมือนกับที่ทานเปนมากที่สุดอยางไร (คําตอบแรกที่นึกไดอาจจะเปนคําตอบที่ตรงที่สุด)

A

คําตอบซึ่งอธิบายพฤติกรรมไดดม
ี ากทีส
่ ด
ุ

B

คําตอบซึ่งอธิบายพฤติกรรมไดดเี ปนอันดับสอง

C

คําตอบซึ่งอธิบายพฤติกรรมไดดเี ปนอันดับสาม

D

คําตอบซึ่งอธิบายพฤติกรรมไดดน
ี อ
 ยทีส
่ ด
ุ

ในแตละชุดคําถามควรมีอักษร A, B, C และ D เปนคําตอบอยางละตัวเทานั้น

ตัวอยาง:
ถูก

ผิด

ชอบการแขงขัน

B

ชอบการแขงขัน

B

มองโลกในแงบวก

A

มองโลกในแงบวก

D

สงบเยือกเย็น

C

สงบเยือกเย็น

B

ใหความรวมมือ

D

ใหความรวมมือ

A

d

สถาบันแม็คเควก® โตรอนโต แคนาดา
ลิขสิทธิ์ 1966-2008 สถาบันพัฒนาการบริหารแม็คเควก จํากัด
สงวนสิทธิทุกประการ รวมทัง้ สิทธิในการนําฟอรมนี้หรือสวนใดไปทําขึน
้ ใหมไมวาในลักษณะใดก็ตาม
®เครือ
่ งหมายการคาจดทะเบียนของสถาบันพัฒนาการบริหารแม็คเควก จํากัด

Form MWSCDN/06-B

แบบสํารวจพฤติกรรมแม็คเควก®
ชื่อ:

วันที่:

จัดอันดับคําหรือขอความเหลานี้จาก:

“คุณคิดวา บุคคลอืน
่ มองคุณในบทบาทปจจุบันอยางไร”:
ตั้งใจอยางแนวแน
เต็มไปดวยความกระตือรือรน
ไววางใจได
ถูกครอบงําไดงาย

นาเชื่อได
สุขุมสํารวม
ระมัดระวัง
ไมลดละ

สงบเยือกเย็น
ปลอดภัยไวกอน
มุงมั่นที่จะชนะ
ชอบคบหาสมาคม

ชอบใหแกผูอื่น
สรางแรงกดดัน
เขาสังคมเกง
ควบคุมตนเองไดดี

ทําใหงานสําเร็จ
ผูกมิตรไดงาย
เชื่อถือได
หัวออนวางาย

จูงใจผูอื่น
ใจคอมั่นคง
แสดงความรูสึกชื่นชมยินดี
ไมทอถอย

หัวโบราณ
มีความยืดหยุน
จิตใจเปนนักสู
มีความสุข

ใจดี
กลาไดกลาเสีย
พูดเกงจับใจคน
ยืนหยัดไมทอ
 ถอย

ไมหวาดหวัน
่
ชอบผูกมิตร
เปนที่คาดเดาได
ทุมเทตน

เปนที่ชื่นชอบของผูอื่น
มีระเบียบเปนขั้นตอน
ยอมตามผูอื่น
ยืนหยัดอยางเหนียวแนน

ไมผันแปร
เชื่อมั่นไววางใจในผูอื่น
ชอบการตอสู
มีอิทธิพลโนมนาวผูอื่น

รูสึกขอบคุณ
หัวรั้น
ชอบเขาสังคม
ไมรีบเรง

ไมชอบอยูนิ่ง
พูดจาฉะฉาน
ไมแสดงอารมณ
ผูตองการความสมบูรณแบบ

พูดคลอง
พอใจในสภาพที่เปนอยู
ทําตัวงายๆ กับผูอื่น
มีแรงผลักดันสูง

ไมสะทกสะทาน
แสดงความซาบซึ้งยินดี
รักสันโดษ
มีบุคลิกดี

เชื่อฟงคําสั่ง
ผลักดันใหเกิดผล
สรางความสนุกสนาน
ชอบงานประจํา

มีความทะเยอทะยานสูง
ไมถือตัว
มีอารมณขัน
ปฏิบัติตามกฎ

เขากับผูอื่นไดดี
ถูกใจไดงาย
เต็มใจชวยเหลือ
ชอบออกคําสั่ง

รักษาคํามั่น
เปนระบบ
เปนผูนํา
มีอารมณเบิกบาน

ละเอียดถี่ถวน
กลาไดกลาเสีย
มีชีวิตชีวา
จิตใจมั่นคง

นักฉวยโอกาส
ชอบแสดงออก
ทําตัวงายๆ
เปนผูตามที่ดี

เมื่อทําเสร็จแลวโปรดพลิกหนาตอไป
Form MWSCDN/06-B

แบบสํารวจพฤติกรรมแม็คเควก®
สวนที่สอง

ชื่อ:
จัดอันดับคําหรือขอความเหลานี้จาก:

“โดยแทจริงแลว คุณเปนคนอยางไร”:
ไมหวาดหวัน
่
ชอบผูกมิตร
เปนที่คาดเดาได
ทุมเทตน

เปนที่ชื่นชอบของผูอื่น
มีระเบียบเปนขั้นตอน
ยอมตามผูอื่น
ยืนหยัดอยางเหนียวแนน

ไมผันแปร
เชื่อมั่นไววางใจในผูอื่น
ชอบการตอสู
มีอิทธิพลโนมนาวผูอื่น

ใจดี
กลาไดกลาเสีย
พูดเกงจับใจคน
ยืนหยัดไมทอ
 ถอย

ตั้งใจอยางแนวแน
เต็มไปดวยความกระตือรือรน
ไววางใจได
ถูกครอบงําไดงาย

นาเชื่อได
สุขุมสํารวม
ระมัดระวัง
ไมลดละ

ไมสะทกสะทาน
แสดงความซาบซึ้งยินดี
รักสันโดษ
มีบุคลิกดี

ละเอียดถี่ถวน
กลาไดกลาเสีย
มีชีวิตชีวา
จิตใจมั่นคง

นักฉวยโอกาส
ชอบแสดงออก
ทําตัวงายๆ
เปนผูตามที่ดี

พูดคลอง
พอใจในสภาพที่เปนอยู
ทําตัวงายๆ กับผูอื่น
มีแรงผลักดันสูง

รักษาคํามั่น
เปนระบบ
เปนผูนํา
มีอารมณเบิกบาน

เชื่อฟงคําสั่ง
ผลักดันใหเกิดผล
สรางความสนุกสนาน
ชอบงานประจํา

มีความทะเยอทะยานสูง
ไมถือตัว
มีอารมณขัน
ปฏิบัติตามกฎ

เขากับผูอื่นไดดี
ถูกใจไดงาย
เต็มใจชวยเหลือ
ชอบออกคําสั่ง

หัวโบราณ
มีความยืดหยุน
จิตใจเปนนักสู
มีความสุข

รูสึกขอบคุณ
หัวรั้น
ชอบเขาสังคม
ไมรีบเรง

ไมชอบอยูนิ่ง
พูดจาฉะฉาน
ไมแสดงอารมณ
ผูตองการความสมบูรณแบบ

จูงใจผูอ่น
ื
ใจคอมั่นคง
แสดงความรูสึกชื่นชมยินดี
ไมทอถอย

สงบเยือกเย็น
ปลอดภัยไวกอน
มุงมั่นที่จะชนะ
ชอบคบหาสมาคม

ชอบใหแกผูอื่น
สรางแรงกดดัน
เขาสังคมเกง
ควบคุมตนเองไดดี

ทําใหงานสําเร็จ
ผูกมิตรไดงาย
เชื่อถือได
หัวออนวางาย
ขอบคุณ
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สถาบันแม็คเควก® โตรอนโต แคนาดา
ลิขสิทธิ์ 1966-2008 สถาบันพัฒนาการบริหารแม็คเควก จํากัด
สงวนสิทธิทุกประการ รวมทัง้ สิทธิในการนําฟอรมนี้หรือสวนใดไปทําขึน
้ ใหมไมวาในลักษณะใดก็ตาม
®เครือ
่ งหมายการคาจดทะเบียนของสถาบันพัฒนาการบริหารแม็คเควก จํากัด
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