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ค าน า 

รายงานการขายของ SHL (SHL Sales Report) ชว่ยใหค้ณุเขา้ใจความเหมาะสมทีเ่ป็นไปไดข้องSample 
Candidateกับบทบาทการขาย รายงานฉบับนี้ใชข้อ้มลูจากผลของแบบสอบถามเกีย่วกับบคุลกิภาพทางอาชพี (Occupational 
Personality Questionnaire: OPQ32) และ MQ สามารถใชข้อ้มลูนี้ระบทัุง้จดุแข็งและทักษะที่ีค่วรพัฒนาของนาย 
Candidateไดเ้ชน่กันในเรือ่งเกีย่วกับประสทิธภิาพการขาย 

SHL ไดว้จัิยพนักงานขายหลายพันคนในหลากหลายอตุสาหกรรมเพือ่คน้หาปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลส าคัญตอ่การขาย 
แมว้า่ปัจจัยแตล่ะอยา่งจะมอีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพการขายอยา่งเห็นไดช้ดั 
คณุยังตอ้งก าหนดหาปัจจัยทีส่ าคญัทีส่ดุในแตล่ะสถานการณ์ 
สามารถใชข้อ้มลูในรายงานฉบับนี้ไดโ้ดยไมต่อ้งฝึกอบรมหรอืมคีวามรูพ้เิศษ 

หากใชร้ายงานฉบับนีใ้นการคัดเลอืก 

ผูใ้ชค้วรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเหมาะสมเกีย่วกับเทคนคิการคัดเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้รายละเอยีดของงาน 
ผูใ้ชค้วรมคีวามรูเ้รือ่งงานและขอ้ก าหนดเกีย่วกับงานอยา่งพอเพยีง 
กอ่นทีจ่ะน าขอ้มลูในรายงานนี้ไปใชใ้นการตดัสนิใจใหเ้หมาะสม 
ควรน าหลักฐานเพิม่เตมิจากการสัมภาษณ์และการประเมนิอยา่งอืน่มาใชป้ระกอบในกระบวนการคดัเลอืกเพือ่ก าหนดความเหมาะ
สมของผูส้มัครงาน 

เมือ่ใชร้ายงานฉบับนี้เพือ่จดุมุง่หมายในการพัฒนา 
ผูใ้ชต้อ้งมคีวามเขา้ใจเป็นอยา่งดใีนเรือ่งเทคนคิการพัฒนาและการแทรกแซง 

การใชร้ายงานฉบบันี ้

รายงานฉบับนี้แบง่ออกเป็นสามสว่นหลกัๆ ไดแ้ก ่พืน้ฐานการขาย แรงจงูใจ และรอบการขาย 
ตอนท ้า่ยของรายงานจะเป็นสว่นทีว่า่ดว้ยโพรไฟลก์ารขายทีก่ลา่วถงึภาพโดยรวมของเนื้อหา 

สว่นทีว่า่ดว้ยพืน้ฐานการขายจะมุง่เนน้เรือ่งปัจจัยตา่งๆ ทีส่ าคญัตอ่ประสทิธภิาพการขายในสถานการณก์ารขายสว่นใหญ่ 
แมป้ระโยชนท์ีไ่ดรั้บจากปัจจัยเหลา่นี้จะแปรเปลีย่นไปตามงานแตล่ะประเภท 
แตยั่งคงเป็นปัจจัยหลักทีป่รับใชไ้ดก้ับบทบาทการขายสว่นใหญ่ 

สว่นทีว่า่ดว้ยแรงจงูใจจะมุง่เนน้เรือ่งส ิง่จงูใจตา่งๆ ทีส่ามารถมอีทิธพิลตอ่ประสทิธภิาพการขาย 
แรงจงูใจถอืเป็นพลังทีผ่ลกัดนัใหค้นเรากระท าการตา่งๆ แรงจงูใจก าหนดวา่เราจะใชพ้ลงังานเทา่ใดในการท างานชิน้หนึง่ๆ 
และสิง่ใดจะชว่ยเรารักษาพลังงานนี้ไวไ้ด ้แรงจงูใจสามารถสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงตอ่ผลของงานและความส าเร็จ 

สว่นทีว่า่ดว้ยรอบการขายจะมุง่เนน้เรือ่งปัจจัยตา่งๆ ทีม่คีวามส าคัญตอ่กระบวนการขายท่ัวไป 
โดยจะระบถุงึประสทิธภิาพทีอ่าจเป็นไปไดข้องบคุคลในแปดประเภทส าคัญของกระบวนการขาย 
การเขา้ใจถงึจดุแขง็ตามธรรมชาตขิองบคุคลในรอบการขายสามารถชว่ยก าหนดประเภทสภาพแวดลอ้มทางการขายทีบ่คุคลดงั
กลา่วสามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เนือ้หาสว่นนี้จะระบถุงึประเดน็ตา่งๆ 
ทีค่วรมกีารพัฒนาหรอืฝึกอบรมเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพโดยรวมดว้ยเชน่กัน 

สว่นสดุทา้ยของรายงานฉบับนี้จะน าเสนอขอ้มลูทัง้หมดในหนา้เดยีว ไดแ้ก ่พืน้ฐานการขาย แรงจงูใจ และรอบการขาย 
สว่นทีว่า่ดว้ยโพรไฟลก์ารขายนี้จะชว่ยใหส้ะดวกในการจับคูโ่พรไฟลบ์คุคลเขา้กับปัจจัยทีต่อ้งการส าหรับสถานการณ์หรอืบทบา
ทการขายเฉพาะ
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พืน้ฐานการขาย 

พืน้ฐานการขายเป็นปัจจัยส าคัญตอ่ประสทิธ ิาภาพการขายในสถานการณ์การขายสว่นใหญ่ 
แผนภมูแิทง่จะระบรุะดับของจดุแข็งของนาย Testในแตล่ะดา้น 
ค าจ ากัดความของแตล่ะปัจจัยจะแสดงไวท้ีด่า้นลา่งของกราฟแทง่ 
ค าบรรยายของคะแนนสงูและต า่จะแสดงอยูท่ีด่า้นลา่งของแตล่ะค าจ ากัดความ 

ปัจจัยแตล่ะประเภทเหลา่นีนั้บไดว้า่มอีทิธพิลตอ่ความส าเร็จทางการขายในหลายหลากสถานการณ์ โดยท่ัวไปแลว้ถอืวา่ 
ระดับทีส่งูไมว่า่ในปัจจัยใดก็ตามจะมคีวามส าคัญเป็นอนัดับแรกส าหรับบทบาทการขายสว่นใหญ่ อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจัยบางอยา่งอาจมรีะดับความส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งแตกตา่งกันไปตามสถานการณ์การขาย 
ควรก าหนดวา่ปัจจัยใดมคีวามเกีย่วขอ้งมากและปัจจัยใดมคีวามเกีย่วขอ้งนอ้ยตอ่สถานการณ์เฉพาะของคณุ 

การจัดล าดับเหลา่นีส้ามารถระบปุระเภทจดุแขง็ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงประสทิธภิาพการขายได ้

นอกจากนี้ยังระบถุงึประเด็นส าคัญตา่งๆ 
ทีค่วรมกีารพัฒนาและ/หรอืการฝึกอบรมตามทีต่ัง้เป้าหมายไวเ้พือ่การปรับปรุงประสทิธภิาพการขายไดอ้กีดว้ย 

ความเชือ่ม ัน่ในการขาย 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: มคีวามมั่นใจเต็มเป่ียมเมือ่ตดิตอ่ธุรกจิกับผูอ้ืน่ และแสดงความสามารถและพรสวรรคส์ว่นบุคคลใหป้รากฏชดั 

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่ามักมั่นใจในตนเองมากแมใ้นสถานการณ์ทีท่า้ทายและตงึเครยีด 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่ว่าอาจอายหรอืสงวนท่าที และดเูหมอืนว่าจะเสยีขวัญหรอืไม่แน่ใจในบางสถานการณ์ 

แรงขบัทางการขาย 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: มแีรงกระตุน้ใหท้ างานและความกระตอืรอืรน้ ดเูหมอืนว่าจะแสวงหาความส าเร็จอยู่เสมอ 
และผลกัดันตนเองใหป้ระสบความส าเร็จในจุดมุ่งหมายทีย่ากล าบาก 

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่าจะเต็มไปดว้ยพลงั และมุ่งมั่นเด็ดเดีย่วในการตอ่สูฝ่้าฟันกับจุดหมายหรอืคูแ่ขง่ 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่กว่าจะมีพลังและความมุ่งมั่นนอ้ยกว่า 

ความยดืหยุน่ทางการขาย 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: เป็นผูม้องโลกในแง่ดอียู่เสมอและมีความยืดหยุ่นอย่างมาก มมีานะบากบั่นแมใ้นสถานการณ์ทีย่ากล าบากทีส่ดุ มองหาโอกาสใหม่ตลอดเวลา  

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่าจะมองโลกในแง่ดแีละผ่อนคลายไดแ้มต้กอยู่ในสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ย 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่กว่าจะหมดก าลังใจเมือ่ตอ้งเผชญิกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก 

ความสามารถในการปรบัตวั 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: คดิหารูปแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุแลว้น ามาใชใ้หป้ระสบความส าเร็จมากทีส่ดุในสถานการณ์การขาย 
สามารถเขา้อกเขา้ใจลกูคา้หรอืผูท้ีอ่าจเป็นลกูคา้ 

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่าจะละเอยีดอ่อนตอ่ผูอ้ืน่ ยดืหยุ่นและรอบคอบมากในการแสดงความประพฤตติอ่หนา้ลกูคา้ 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่กว่าจะพรอ้มนอ้ยกว่าในการปรับเปลีย่นรูปแบบหรอืวธิกีารของตนใหส้อดคลอ้งกับบุคคลอืน่หรอืสถานการณ์เฉพาะ  

การฟงั 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: รับฟังผูอ้ืน่ดว้ยความเห็นใจ สงัเกตและตคีวามพฤตกิรรมผูอ้ืน่อย่างรอบคอบ 

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่าจะฟังผูอ้ืน่อย่างตัง้ใจและเขา้อกเขา้ใจเขาเหลา่นัน้ไดด้ี 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่กว่ามักแสดงใหเ้ห็นว่าตนเป็นผูด้อ้ยประสทิธภิาพในการฟัง 

การยอมรบัความเปลีย่นแปลง 
ต า่    สงู 

     
ค าจ ากัดความ: สามารถปรับตวัไดเ้ร็วตอ่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข ึน้อย่างกะทันหันและตอ่เนือ่งในสถานทีท่ างานหรอืสภาพแวดลอ้ม 
หรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในวธิกีารปฏบิัตงิานตา่งๆ 

● ผูท้ีม่คีะแนนสงูกว่าจะรับมอืกับความเปลีย่นแปลงของนโยบายและขัน้ตอนการท างานไดอ้ย่างง่ายดาย 
แสดงความสามารถในการปรับเปลีย่นตามสภาพการท างานทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว 

● ผูท้ีม่คีะแนนต า่กว่าจะมปีระสทิธภิาพหรอืความคดิสรา้งสรรคน์อ้ยกว่าในการตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์หรอืองคก์ร 
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แรงจงูใจ 

เราเรยีกสภาพการท างานทีผ่ลักดนัใหเ้กดิแรงจงูใจขึน้ในตัวบคุคลวา่ส ิง่จงูใจ ส ิง่จงูใจกลา่วถงึอทิธพิลตา่งๆ 
ทีม่ตีอ่แรงกระตุน้ในการท างานและความมุง่ม่ันทีจ่ะประสบความส าเร็จของบคุคล  
แผนภมูแิทง่ดา้นลา่งจะระบวุา่ส ิง่จงูใจแตล่ะตัวมปีระสทิธภิาพอยา่งไรในการผลักดันพฤตกิรรมของนาย 
Testมกีารน าเสนอค าจ ากัดความของสิง่จงูใจแตล่ะตัวดว้ยเชน่กัน 

รายงานฉบับนี้ระบสุ ิง่จงูใจเฉพาะอยา่ง ตลอดจนผลลพัธท์ีจ่ะเกดิข ึน้จากการผลักดนันาย Testดว้ยส ิง่จงูใจเหลา่นี้ 
ส ิง่จงูใจเหลา่นี้ไมไ่ดเ้ป็นสัญลกัษณข์องมาตรวัดแรงจงูใจโดยรวม 
(ระดับของแรงขับการขายทีก่ลา่วถงึในสว่นพืน้ฐานการขายจะเป็นเครือ่งบง่ชีท้ ีด่กีวา่ของแรงจงูใจการขายโดยรวม) 

การระบสุ ิง่จงูใจทีม่ผีลตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่จะชว่ยใหรู้ไ้ดว้า่ อะไรทีมั่กจะผลักดันประสทิธภิาพการขายของบคุคลนัน้ 
ตัวอยา่งเชน่ 

การทีรู่ว้า่บคุคลหนึง่จะถูกกระตุน้ไดม้ากดว้ยเงนิอาจสนับสนุนใหเ้กดิการมุง่เนน้ทีง่านและสถานการณ์การขายทีม่ศีักยภาพในกา
รท ารายไดส้งู  
สว่นผูท้ีก่ระตุน้ไดม้ากดว้ยการเตบิโตในหนา้ทีก่ารงานจะเหมาะสมยิง่ส าหรับต า่แ่หน่งทีใ่หโ้อกาสในการพัฒนาและการฝึกอบร
มอยา่งตอ่เนื่อง 

เงนิ 
ส ิง่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืวัตถุ 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

การแขง่ขนั 
โอกาสในการเอาชนะผูร่้วมงานและคูแ่ขง่ 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

การบรรลผุลส าเร็จ 
มเีป้าหมายและสถานการณ์ทีช่ดัเจน 
โดยถอืว่า่ี่ ป่ระสทิธภิาพการท างานสว่นบุคคลเป็
นหัวใจส าคัญ 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

ความเร็ว 
สภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่จรญิรุ่งเรอืงและตารา
งเวลาทีเ่ต็มไปดว้ยกจิกรรม 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

การตดิตอ่สมัพนัธก์นั 
จ าเป็นตอ้งตดิตอ่ธุรกจิกับผูอ้ืน่ตลอดทัง้วัน 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

การยอมรบั 
สภาพแวดลอ้มทีบุ่คคลไดรั้บค าชมเชยและการยอ
มรับเสมอหากท างานไดด้ ี

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

ความเตบิโต 
มโีอกาสทีจ่ะพัฒนาและเรยีนรูท้ักษะใหม่ๆ 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 

     

การจดัการดแูลตนเอง 
ท างานโดยไม่ตอ้งมกีารควบคมุดแูลอย่างเขม้งว
ด โดยมอีสิรภาพในการจัดโครงสรา้งงานของตน 

ไม่จูงใจ    จูงใจมาก 
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รอบการขาย 

รอบการขายจะแสดงความพงึพอใจของบคุคลดว้ยการใชปั้จจัยทีม่คีวามส าคัญในรอบการขายท่ัวไป 
โดยจะระบปุระสทิธภิาพทีเ่ป็นไปไดข้องบคุคลในแปดขัน้ส าคญัของกระบวนการขาย 
และชว่ยก าหนดวา่บคุคลผูน้ี้จะท างานไดม้ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในขัน้ตอนใดของรอบการขาย 
เสน้เขม้ภายในแผนภาพรอบการขายคอืโพรไฟลข์องรอบการขาย 
จดุทีหั่นไปทางเสน้รอบวงดา้นนอกของรอบการขายจะเป็นสัญลักษณ์ของคะแนนทีส่งูกวา่ 
จดุทีหั่นไปทางศนูยก์ลางของรอบการขายจะเป็นสญัลักษณ์ของคะแนนทีต่ า่กวา่ โดยท่ัวไปแลว้ 
คะแนนทีหั่นไปทางดา้นนอกของรอบการขายจะเป็นทีพ่งึพอใจมากกวา่ในแตล่ะประเดน็ทีม่คีวามส าคัญอยา่งยิง่ตอ่ความส าเร็จใ
นการขายส าหรับบทบาทการขายเฉพาะดา้น 
คะแนนทีอ่ยูใ่กลศ้นูยก์ลางของรอบการขายมากกวา่จะเนน้ใหเ้ห็นถงึประเดน็ทีต่อ้งมกีารพัฒนาและ/หรอืการฝึกอบรม 

ค าจ ากัดความของแตล่ะปัจจัยในรอบการขายรวมทัง้ภาพกราฟแทง่จะแสดงอยูท่ีด่า้นลา่งของแผนภาพรอบการขาย 

 
การพฒันาเกมแพลน (Game Plan) ต า่    สงู 

      
การวเิคราะหต์ลาดอย่างละ่เัอยีด การใชค้วามพยายามในการวางต าแหน่งผลติภัณฑแ์ละกจิกรรมการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การเร ิม่ตน้การตดิตอ่ ต า่    สงู 

      
การตดิตอ่กับผูท้ีอ่าจเป็นลกูคา้ การสรา้งบรรยากาศทีเ่ป็นกันเองและการท าใหค้นรอบขา้งสบายใจ การรเิร ิม่สรา้งความสมัพันธใ์หม่ๆ 

การสรา้งความตอ้งการ ต า่    สงู 

      
การมสีว่นร่วมในความรูส้กึของลกูคา้ การสรา้งความพงึพอใจทีจ่ะซือ้และความรูส้กึชอบใจในตวัผลติภัณฑ์หรอืการบรกิาร 

การสรา้งตวัเลอืก ต า่    สงู 

      
การเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้และการเสนอแนะหนทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค์ 

การน าเสนอ ต า่    สงู 

      
การน าเสนอผลติภัณฑแ์ละ/หรอืหนทางแกไ้ขใหก้ับบุคคลหรอืกลุม่ลกูคา้ไดอ้ย่างน่าช ืน่ชมและอย่างมั่นใจ การไม่รูส้กึเครยีดหรอืกังวล 

การปิดการขาย ต า่    สงู 

      
หาลกูคา้เขา้บรษัิท ด าเนนิการใหล้กูคา้ตดัสนิใจไดอ้ย่างทันท่วงที การรับมอืกับการคดัคา้น การตอ่รองราคาสุดทา้ยและเงือ่นไขการขาย 

การท าใหล้กูค้า่พอใจ ต า่    สงู 

      
การจัดใหม้กีารดแูลหลังการขายอย่างไม่ลดละ่ ัการเขา้อกเขา้ใจลกูคา้ และการด าเนนิการที่จ าเป็นทุกขัน้ตอนเพือ่ท าใหล้กูคา้พงึพอใจ  

การจดัการและการเตบิโต ต า่    สงู 

      
การรักษาความสมัพันธก์ับลกูคา้หลังส ิน้สุดการขาย การมองหาหนทางในการระบุความตอ้งการและโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ อย่างตอ่เนือ่ง 
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โพรไฟลก์ารขาย 

สว่นนี้จะน าเสนอภาพรวมของผลของSample Candidateในแบบสรุป 

หากขอ้มลูนี้ใชเ้พือ่การเขา้คูก่ับโพรไฟลท์ีด่ทีีส่ดุส าหรับงานหรอืสถานการณก์ารขายเฉพาะ 
จะมคีวามส าคัญทีค่ณุตอ้งก าหนดวา่ปัจจัยใดส าคัญยิง่ยวดตอ่ความส าเร็จในบทบาทเฉพาะนัน้ โดยท่ัวไปแลว้ 
กอ่นทีจ่ะท าการเปรยีบเทยีบระหวา่งโพรไฟลข์องบคุคลกับโพรไฟลข์องงานดา้นการขายทีด่ทีีส่ดุ 
จะมกีารใชข้อ้มลูจากการวเิคราะหง์านในการแยกแยะระหวา่งปัจจัยตา่งๆ ทีจ่ าเป็น ส าคญั และมปีระโยชน์ (คอลัมน์ 
"ส ิง่ส าคญัส าหรับความส าเร็จ" ในแผนภมูดิา้นลา่งจะใชบั้นทกึส ิง่ทีค่น้พบเหลา่นี้ได)้ 

เพราะวา่ส ิง่จงูใจตา่งๆ จะชว่ยผลักดันความส าเร็จในระดับบคุคล 
จงึไมค่วรน าไปเปรยีบเทยีบกับโพรไฟลท์ีด่ทีีส่ดุทีเ่จาะจงส าหรับงานหรอืสถานการณ์หนึง่ๆ  แตค่วรปรับใหเ้ขา้กับส ิง่จงูใจตา่งๆ 
ทีอ่าจจะมใีหก้ับบคุคลดงักลา่ว ตลอดจนสิง่จงูใจอืน่ๆ ทีอ่าจไมม่ใีหก้ับบคุคลผูนั้น้ 

แมข้อ้มลูในรายงานฉบับนี้เป็นตัวแทนของการประเมนิทีเ่ทีย่งตรงของปัจจัยและแรงจงูใจในการขายของบคุคล 
ก็ยังเป็นส ิง่ทีต่อ้งจ าไวว้า่ขอ้มลูทัง้หมดทีน่ าเสนอในทีน่ีต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแบบสอบถามประเภทรายงานตนเอง 
ยังมปัีจจัยอืน่อกีหลายปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการขายดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ 
หากรายงานนีใ้ชใ้นการจับคูบ่คุคลเขา้กับโพรไฟลง์านทีด่ทีีส่ดุ จะตอ้งมกีารพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับประสบการณ์ ความรู ้
และความสามารถเมือ่ท าการประเมนิความเหมาะสม 

  ใชส่ ิง่ส าคญัส าหรบัค
วามส าเร็จหรอืไม*่  

 (จดัอนัดบัหรอืตรว
จสอบ) 

1 2 3 4 5 

  

พืน้ฐานการขาย 

       ความเชือ่มั่นในการขาย       
              แรงขับทางการขาย       
              ความยดืหยุน่ทางการขาย       
              ความสามารถในการปรับตัว       
              การฟัง       
              การยอมรับความเปลีย่นแปลง       
       แรงจงูใจ 

       เงนิ      n/a 

              การแขง่ขัน      n/a 

              การบรรลผุลส าเร็จ      n/a 

              ความเร็ว      n/a 

              การตดิตอ่สัมพันธก์ัน      n/a 

              การยอมรับ      n/a 

              ความเตบิโต      n/a 

              การจัดการดแูลตนเอง      n/a 

       รอบการขาย 

       การพัฒนาเกมแพลน (Game Plan)       
              การเริม่ตน้การตดิตอ่       
              การสรา้งความตอ้งการ       
              การสรา้งตัวเลอืก       
              การน าเสนอ       
              การปิดการขาย       
              การท าใหล้กูค ้า่พอใจ       
              การจัดการและการเตบิโต       
       
* ผูใ้ชร้ายงานฉบบันีต้อ้งรบัผดิชอบตอ่การก าหนดความเกีย่วขอ้งของสเกลเหลา่นีใ้หก้บังานเป้าหมาย 
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วธิกีารวดัผล 

โพรไฟลน้ี์ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ส าหรับนาย Sample Candidate ดังตอ่ไปน้ี: 

แบบสอบถาม / แบบทดสอบความสามารถ กลุม่เปรยีบเทยีบ 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN ประชาชนท่ัวไป 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK General Population 2000 

สว่นรายละเอยีดบุคคล 

ชือ่ นาย Sample Candidate 

ขอ้มูลผูส้มคัร 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, RP10=3, TS1=5, 
TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, TS9=4, TS10=4, TS11=2, 
TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, 
CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

รายงาน รายงานการขาย v2.0 RE 

เกีย่วกบัรายงาน 

รายงานน้ีประมวลผลโดยใชร้ะบบการประเมนิความเชีย่วชาญของ SHL ซึง่แสดงถงึขอ้มลูจากแบบสอบถาม บคุลกิภาพทางอาชพีTM (OPQ32) 
การใชแ้บบสอบถามน้ีจ ากัดเฉพาะ ส าหรับบคุคลทีไ่ดรั้บการอบรมเฉพาะดา้น ในการใชแ้บบสอบถามและในการตคีวามหมายเทา่นั ้

รายงานฉบับน้ีประมวลผลจากค าตอบทีต่อบโดยผูท้ าแบบสอบถาม และแสดงใหเ้ห็นถงึค าตอบทีผู่ท้ าแบบสอบ ถามตอบอยา่งชัดเจน 
การพจิารณาจะตอ้งค านงึถงึลักษณะของแบบสอบถามทีเ่ป็นเชงินามธรรม – ฐานในการ จัดอันดับ เพือ่ตคีวามหมายขอ้มลูน้ี 

รายงานน้ีประมวลผลโดยอเิล็กโทรนกิส ์– ผูใ้ชซ้อฟแวรส์ามารถท าการแกไ้ข เปลีย่นแปลง และ เพิม่เตมิขอ้ความของรายงานได ้

SHL Global Management Limited และบรษัิทในเครอืไมส่ามารถรับรองวา่ เน้ือหาของรายงานน้ี 
เป็นขอ้มลูทีไ่มม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงจากระบบคอมพวิเตอร ์บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่ผลทีเ่กดิจากการใชร้ายงานน้ี รวมถงึภาระใดๆ 
ในทกุรปูแบบ (รวมทัง้การขาดความระมัดระวัง) ทีเ่กดิจากการใชข้อ้มลูในรายงานน้ี 
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