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    ค าจ ากดัความ    

วลีหรอืค า ความหมาย 

ไม่ถือตัว           มีมิตรจิตมิตรใจและท าตัวสบายๆ เม่ือพูดคุยกับผู้อื่น 

แสดงความซาบซึ้งยินดี           แสดงความยกย่อง การยอมรับ หรือความขอบคุณ 

พูดจาฉะฉาน           สามารถพูดและแสดงความเห็นได้อย่างชัดแจ้ง 

น่าเชื่อได้           สามารถเชื่อหรือเป็นที่มั่นใจได้ 

พอใจในสภาพที่เป็นอยู่           มีสมถะและพึงพอใจในความม่ันคงและปลอดกังวล 

สุขุมส ารวม           ปราศจากความกระวนกระวายใจ อยู่ในความสงบ 

หัวโบราณ           รักษาทัศนะเดิม หรือสถาบันและสภาพการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ 

จิตใจม่ันคง           มีความแน่วแน่ หรือรักษาค ามั่น 

ไม่ท้อถอย           ไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดัน 

ไว้วางใจได้           สามารถเชื่อถือได้ 

ทุ่มเทตน           อุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับความเชื่อ การใช้งาน เป้าหมาย หรือบุคคล  

ถูกครอบง าได้ง่าย           ไขว้เขวง่าย 

ถูกใจได้ง่าย           พึงพอใจได้ง่าย 

ท าตัวง่ายๆ กับผู้อื่น           ไม่กดดันหรือเรียกร้องจากผู้อื่นจนเกินเหตุ 

ชอบงานประจ า           ชอบให้สิ่งต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม 

กล้าได้กล้าเสีย           เป็นอิสระและพร้อมที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ 

สร้างความสนุกสนาน           เป็นที่น่าเพลิดเพลิน 

ชอบแสดงออก           เป็นที่เข้าใจได้ง่าย 

ชอบเข้าสังคม           ให้ความสนใจเป็นส่วนใหญ่กับสิ่งที่อยู่ภายนอกกาย 

เชื่อม่ันไว้วางใจในผู้อื่น            มีความเชื่อในผู้อื่น 

รักษาค าม่ัน          มีความสัตย์ซื่อ 

ไม่หวาดหวั่น           ไม่มีความเกรงกลัว 

จิตใจเป็นนักสู้           เต็มไปด้วยพลังและความกล้าหาญ 

มีความยืดหยุ่น           สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

พูดคล่อง           สามารถพูดจาอย่างคล่องแคล่วและราบรื่น 

ปฏิบัติตามกฎ           ยอมรับตามอ านาจได้โดยง่าย 

ท าตัวง่ายๆ           ไม่ถือตัวและไม่มีสิ่งเหนี่ยวรั้ง 

เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น           เต็มไปด้วยความใจจดใจจ่อ ความคึกคัก ความกระฉับกระเฉง 

มีอารมณ์เบิกบาน           เป็นมิตรและใจดี 

ชอบท าให้ผู้อื่น           ช่วยเหลือหรือให้ความสนับสนุนแก่ผู้อื่น 

เป็นผู้ตามที่ดี           ผู้ที่มักท าตามค าสั่งที่ได้รับ 

มีอารมณ์ขัน           มีอารมณ์ดี รื่นเริงครื้นเครง 

แสดงความรู้สึกชื่นชมยินดี           แสดงความซาบซึ้งยินดี  ส านึกในบุญคุณ 

มีความสุข           ยินดี  ร่าเริง 

รักสันโดษ           ชอบใช้ชีวิตในแบบของตนเองตามล าพัง 

มีอิทธิพลโน้มน้าวผู้อื่น           สามารถท าให้ผู้อื่นท าอะไรบางอย่างได้ 

ใจดี           เข้าใจและเปิดรับต่อผู้อื่น 

เป็นผู้น า           ผู้ที่ชี้น าหรือออกค าสั่งแก่ผู้อื่น 

 แบบส ารวจพฤตกิรรมแม็คเควก™ 



สถาบันแมค็เควก® โตรอนโต้ แคนาดา 

ลิขสิทธ์ิ 1989-2010 สถาบันพัฒนาการบริหารแม็คเควก จ ากัด 

สงวนสิทธิทกุประการ รวมทั้งสิทธิในการน าฟอร์มนีห้รอืส่วนใดไปท าข้ึนใหมไ่ม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม  

®เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสถาบันพัฒนาการบรหิารแมค็เควก จ ากดั  

 

FORM MWSDCDN/06 

เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น           มีคุณสมบัติซึ่งผู้อื่นนิยมชมชอบ 

ชอบคบหาสมาคม           ชอบคบเพื่อน เข้าสังคม 

มีชีวิตชีวา           ตื่นตัวและกระฉับกระเฉง 

ผูกมิตรได้ง่าย           สามารถท าให้ผู้อื่นชอบ 
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                         ค าจ ากดัความ   

วลีหรอืค า ความหมาย 

ท าให้งานส าเร็จ           ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ชอบผูกมิตร           แสดงความเป็นมิตรกับคนอื่น 

มีระเบียบเป็นขั้นตอน           มีนิสัยหรือท าตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

เข้ากับผู้อื่นได้ดี           สามารถตัวท าเข้ากับคนอื่นได้ 

จูงใจผู้อื่น           ท าให้ผู้อื่นเกิดแรงจูงใจและแรงผลักดัน 

เชื่อฟังค าสั่ง           ท าในสิ่งที่ได้รับค าสั่งให้ท า 

นักฉวยโอกาส           ผู้ที่ใช้เหตุการณ์/จังหวะเวลาที่ดีให้เป็นประโยชน์ 

ผู้ต้องการความสมบูรณ์แบบ           ผู้ไม่ยอมรับสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ์ดีพร้อม 

ไม่ชอบอยู่นิ่ง           ผู้ที่ชอบลงมือหรือด าเนินการในเรื่องต่างๆ 

มีบุคลิกดี           ผู้ที่มีทักษะในการเข้าสังคมอย่างดีเยี่ยม 

มีแรงผลักดันสูง           มีพลังหรือแรงกดดันจากภายในอย่างสูงในการท าสิ่งต่างๆ  

ชอบการต่อสู้           ยินดีต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะ 

หัวอ่อนว่าง่าย           ชักจูงได้ง่าย ยอมท าตาม 

เป็นที่คาดเดาได้           สามารถท านายพฤติกรรมได้ง่าย 

ผลักดันให้เกิดผล           พยายามท าให้ประสบความส าเร็จ 

สร้างแรงกดดัน           สร้างความรู้สึกเร่งด่วนให้กับตนเองและผู้อื่น 

ไม่ลดละ           ยืนหยัด ไม่ผ่อนปรน 

เชื่อถือได้           สามารถไว้วางใจได้ 

สงบเยือกเย็น           อยู่อย่างมีความสงบ 

ปลอดภัยไว้ก่อน           ป้องกันความล้มเหลว การช ารุดเสียหาย หรืออุบัติเหตุ 

เข้าสังคมเก่ง           เข้ากับผู้อื่นได้ดี 

พูดเก่งจับใจคน           เป็นนักพูดที่เก่งฉกาจ 

ใจคอมั่นคง           มีจุดยืนที่หนักแน่น แน่นอน 

ยืนหยัดไม่ท้อถอย           ยึดมั่นในความเชื่อและความต้ังใจ 

ตั้งใจแน่วแน่           ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว 

หัวรั้น           ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ 

เป็นระบบ           ท าตามขั้นตอนหรือแผนอย่างมีระเบียบ 

ชอบออกค าสั่ง           ชอบสั่งการ 

ควบคุมตนเองได้ด ี           เดินสายกลาง (ไม่สุดกู่) 

ยืนหยัดอย่างเหนียวแน่น           สามารถรกัษาภารกิจหรือแนวคิดไว้ได้อย่างเหนียวแนน่ 

รู้สึกขอบคณุ           รู้สึกปติิยินด ี

ละเอียดถี่ถ้วน           ให้ความสนใจกับรายละเอียด 

ไม่ผันแปร           หนักแน่น ยึดม่ัน ไม่ลดละ 

ไม่แสดงอารมณ์           ไม่ชอบแสดงความรู้สึก 

ไม่รีบเร่ง           ไม่รีบร้อน 

ไม่สะทกสะท้าน           อารมณ์สงบนิ่ง โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหา 

กล้าได้กล้าเสี่ยง           กล้า พร้อมที่จะเสี่ยง 

มีความทะเยอทะยานสูง           ต้องการต าแหน่ง เงินทอง ช่ือเสียง หรืออ านาจ 

ระมัดระวัง           รอบคอบในการสอดส่องและหนีให้พ้นจากอันตราย 
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มุ่งมั่นที่จะชนะ           ต้องการได้รับชัยชนะ 

เต็มใจช่วยเหลือ           เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ 

ยอมตามผู้อื่น           ยอมท าตามความต้องการของผู้อื่น 

 


