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ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ ค่ านิยมในงาน และบรรยากาศองค์ การ
ที่ส่งผลต่ อการรั บรู้ ความสําเร็จในอาชีพ ของพนักงานบริษัท
ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
Personality, Work value, and Organizational Climate as Factors Affecting Perception of Career
Success of Airport Authority of Thailand (Public) Co.,Ltd. Staff
สลิลดา ปิ่ นสุวรรณ1 1
Salinda Pinsuwan

บทคัดย่ อ

การศึกษาครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน
บรรยากาศองค์การ และการรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพของพนักงานบริ ษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)และ
(2) ศึกษาอํานาจพยากรณ์ การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพของพนักงานบริ ษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
จากปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ
รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ พนักงานของ บริ ษัทท่า
อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ วิธีของยามาเน่ 363 คน ได้ มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 5 ตอน คือ แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล
แบบวัดบุคลิกภาพ แบบสอบถามค่านิยมในงาน แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ และแบบสอบถามการรั บรู้
ความสําเร็ จในอาชีพ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัย พบว่า (1) ความสัมพันธ์ ร ะหว่างบุค ลิก ภาพ
ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ กับการรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพพบว่าทุกคู่มีความสัมพันธ์ ทางบวกโดยคู่
ที่มีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ คือ บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ .60 ค่านิยม
ในงานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ .56 และบุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ การรั บ รู้
ความสําเร็ จในอาชีพ .30 ซึง่ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2)อํานาจพยากรณ์ การรั บรู้ ความสําเร็ จใน
อาชี พของพนักงานจากปั จจัย บุคลิกภาพ ค่านิ ยมในงาน และบรรยากาศองค์ การโดยภาพรวม พบว่าปั จจัย
ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การสามารถร่ วมกันพยากรณ์การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่ วมกันพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 44.6 แต่ปัจจัยบุคลิกภาพโดยรวมไม่สามารถพยากรณ์ ได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้ านตัวแปรที่มีอํานาจในการพยากรณ์ การรั บรู้ ความสําเร็ จใน
อาชีพ ได้ แก่ ค่านิยมภายในงาน บุคลิกภาพแบบเปิ ดตัว บุคลิกภาพแบบมีสติ บรรยากาศองค์การด้ านเทคโนโลยี
ที่ใช้ ในองค์การ บรรยากาศองค์การด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ บรรยากาศองค์การด้ านการเอาใจใส่ต่อ
พนักงาน บรรยากาศองค์การด้ านการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และบรรยากาศองค์การด้ านการสนับสนุน
สามารถร่ วมกันพยากรณ์การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพของพนักงาน ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 49.3
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน บรรยากาศองค์การ การรับรู้ความสําเร็ จในอาชีพ
1

บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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Abstract
The objectives of this research were (1) to study the relationships among the factors of
personality, work value, organizational climate, and perception of career success of the staff of
Airport Authority of Thailand (Public) Co., Ltd.; and (2) to study predictability of using personality,
work value, and organizational climate as factors to predict perception of career success of the staff
of Airport Authority of Thailand (Public) Co., Ltd.
This study was a correlational research. The research sample consisted of 363 staff
members of Airport Authority of Thailand (Public) Co., Ltd., obtained by multi-stage sampling. The
sample size was determined based on Yamane’s method. The research instrument was a
questionnaire composing of five parts, namely, questionnaire items on personal factors, a personality
assessment scale, questionnaire items on work value, questionnaire items on organizational climate,
and questionnaire items on perception of career success. Statistics employed for data analysis were
the percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, and multiple
regression analysis.
Research findings showed that (1) each and every factor of personality, work value, and
organizational climate correlated positively and significantly at the .05 level with perception of career
success, with the highest correlation of .60 being that between organizational climate and perception
of career success, to be followed by the correlation of .56 between work value and perception of
career success, and the correlation of .30 between personality and perception of career success,
respectively; and (2) the factors of work value and organization climate could be combined to predict
perception of career success significantly at the .05 level with predictability of 44.6 percent; while the
personality factor as a whole could not significantly predict perception of career success; when
aspect factors were also considered, it was found that the factors of intrinsic work value, open
personality, conscientious personality, technological aspect of organizational climate, participatory
aspect of organizational climate, concern for staff aspect of organizational climate, work motivation
aspect of organizational climate, and staff support aspect of organizational climate could be
combined to predict perception of career success of the staff significantly at the .05 level, with
predictability of 49.3 percent.
Keywords: Personality, Work value, Organizational climate, Perception of career success, Airport Authority of Thailand (Public) Co., Ltd.
Email : salinda.p@airportthai.co.th
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คํานํา

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในยุคของการแข่งขัน ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและเทคโนโลยี การดํ าเนิ นชี วิต ในปั จ จุบัน จึง มี ค วามแตกต่างไปจากเดิม มี ค วามทัน สมัย ทัง้ นี เ้ พื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ ในสังคมการทํางานก็เช่นกัน องค์การทุกแห่งย่อมมีนโยบายและเป้าหมายที่
จะพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานและความสามารถในด้ านอื่นๆ เพื่อให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนประกอบที่สําคัญประการหนึง่ ที่มีสว่ นรวมทําให้ องค์การมีการเจริ ญเติบโต มีประสิทธิภาพ คือ กลุ่มบุคลากรที่
ทํางานภายในองค์การ บุคคลใดที่ร้ ู สกึ ว่าประสบความสําเร็ จในการทํางาน บุคคลนันย่
้ อมมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี การมี
ความสุขในการทํางานซึง่ อาจวัดความสําเร็ จได้ จากหลายปั จจัย เช่น เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ างาน การเลื่อนตําแหน่ง
เป็ นต้ น แต่ในทางตรงกันข้ าม บุคคลที่ ร้ ู สึกว่าตนเองไม่ประสบความสําเร็ จในอาชีพของตน บุคคลนัน้ ก็จะขาด
ความตังใจในการทํ
้
างาน อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้ วองค์การทุกแห่งต้ องประกอบไปด้ วยพนักงานที่มีความ
หลากหลายและแตกต่างกันโดยเฉพาะบุคลิกภาพ ถ้ าบุคลิกภาพของพนักงานงานมีความสอดคล้ องกับงานและ
องค์การแล้ ว จะทํางานได้ อย่างราบรื่ น ไม่ต้องปรับตัวให้ เข้ ากับงานและองค์การมากนัก การทดสอบบุคลิกภาพ
เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการพิจารณาคัดเลือกคนที่เหมาะกับองค์การที่เป็ นที่นิยมและใช้ อย่างแพร่ หลายในการวัดคน
ปกติวยั ผู้ใหญ่ คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (Big Five-Factor) ซึง่ แบ่งลักษณะแบบบุคลิกภาพ
ของคนเป็ น 5 แบบที่สําคัญ คือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิ ดตัว
บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน และบุคลิกภาพแบบมีสติ ซึง่ ถูกกล่าวถึงและใช้ กนั อย่างแพร่ หลายในวงการบริ หาร และ
วงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศมานานไม่ตํ่ากว่า 20 ปี แล้ ว อีกทังยั
้ งสามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั
การคัดเลือกพนักงานและการพัฒนาบุคลิกภาพให้ เหมาะสมเฉพาะงานแต่ละชนิ ดได้ โดยที่บุคลิกภาพที่ วดั ได้
สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดอารมณ์ และทัศนคติในขณะนัน้ ซึง่ ความพึงพอใจในงานก็เป็ นทัศนคติอย่าง
หนึ่งที่มีต่องาน และมีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานที่สําคัญหลายอย่างที่สามารถแสดงถึงสภาพความ
เป็ นอยู่ที่ ดีข องพนักงานในองค์ การได้ นอกจากบุคลิ ก ภาพแล้ ว ค่านิ ย มในงานเป็ นปั จ จัย หนึ่ง ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ
ความสําเร็ จในการทํางาน เนื่องจากค่านิยมในงานเป็ นความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ ที่คาดหวังว่าจะได้
จากงานและเป็ นสิ่งที่บุคคลคิดหรื อเห็นว่าควรประพฤติปฏิบตั ิในการทํางาน (นาฏลดา 2551:12) ไม่ว่าจะเป็ น
ความสามารถในการดํารงชีวิตได้ อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในครอบครัว และมีความสําเร็ จในชีวิต ฯลฯ
ซึ่งไม่ว่าบุคคลจะมีค่านิยม หรื อมีความคิด ความเชื่อในเชิ งบวกหรื อเชิ งลบ จะสะท้ อนออกมาในลักษณะของ
พฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงพลังของค่านิยมในตัวบุคคล และยังเป็ นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและเป็ นตัวบ่งชี ้ว่า
สิ่งใดมีความสําคัญอย่างแท้ จริ งในชีวิต นอกจากปั จจัยด้ านบุคลากร ปั จจัยในลักษณะของงานแล้ ว ปั จจัยด้ าน
องค์การต่างๆ เช่นโครงสร้ างองค์การรู ปแบบการบริ หารองค์การ นโยบายองค์การ และบรรยากาศองค์การ เป็ นต้ น
ก็มีส่วนในความสําเร็ จ หรื อความล้ มเหลวขององค์ การ บรรยากาศองค์การจะมีลกั ษณะเป็ นสิ่งเชื่อมโยงของ
องค์การที่มองเห็นได้ เช่นโครงสร้ าง กฎเกณฑ์ และแบบความเป็ นผู้นํา บรรยากาศจะเป็ นการรับรู้ หรื อ “ความรู้ สกึ ”
ต่อลักษณะที่มองเห็นได้ ขององค์การเหล่านี ้ที่เกิดขึ ้นกับพนักงาน องค์การที่มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี จะทําให้
พนักงานมีความรัก และความสามัคคีมีความเข้ าใจกัน มีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ดี มีความคิดริ เริ่ มในการ
ทํางาน และสามารถลดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างพนักงานในองค์การได้
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บริ ษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) ในฐานะเป็ นองค์การที่มีหน้ าที่ในการบริ หารและให้ บริ การท่า
อากาศยาน ในการแปลงสภาพบริ ษัทจากรั ฐวิสาหกิ จสู่ภาคเอกชน ทํ าให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใน
องค์การหลายประการไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องภารกิจหน้ าที่ขององค์การและทรั พยากรบุคคลที่เพิ่มมากขึน้ โครงสร้ าง
องค์การ กระบวนการทํางาน พฤติกรรมการทํางานและวัฒนธรรมในองค์การ ทําให้ บริ ษัทท่าอากาศยานจํากัด
(มหาชน) ต้ องปรั บตัวในทุกด้ าน เพื่ อให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ บริ ษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด
(มหาชน) จึงตระหนักในความสําคัญต่อบุคลากรเป็ นอย่างมาก เพราะบุคลากรในองค์การด้ านการบินในประเทศ
ไทยยังมีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อสภาพการเติบโตของธุรกิจการบิน ดังนัน้ องค์การจะต้ องหาแนวทางในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อธํารงรักษาบุคลากรไว้ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์การ ซึง่ แนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลได้ ก็คือการทําให้ พนักงานได้ รับรู้ ถงึ ความสําเร็ จในอาชีพของตนเอง

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน บรรยากาศองค์การ และการรั บรู้ ที่มีต่อ
ความสําเร็ จในอาชีพ
2.เพื่ อศึก ษาอํ านาจพยากรณ์ ก ารรั บ รู้ ความสํ าเร็ จ ในอาชี พ ของพนัก งานจากปั จ จัย ด้ านบุค ลิ ก ภาพ
ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ

วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรทัง้ ภายในและภายนอกบุคคล ซึ่งตัวแปรภายในตัว
บุคคลได้ แก่ ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของCosta & McCrae (1992)ส่วนตัวแปรภายนอกบุคคล
ได้ แก่ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับงาน คือ ค่านิยมในงานของ Mejia (1986 )และปั จจัยด้ านองค์การ คือ บรรยากาศ
องค์การของ Likert and Likert (1976) ส่วนการวัดความสําเร็ จในการทํางานตามแนวคิดของ Gattiker and
Larwood(1986) โดยใช้ เกณฑ์ เชิ งอัตนัยหรื อเกณฑ์ ภายในเพียงเกณฑ์ เดียว โดยวัดจากการรั บรู้ ตนเองด้ าน
ความสําเร็ จในอาชีพ (Self Perceived career success)

ค่านิยมในงาน
การรับรู้ความสําเร็จใน

บุคลิกภาพ
บรรยากาศ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นพนักงาน บริ ษัทท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) จากทัง้ 4 สายงานธุรกิจ จํานวนทังสิ
้ ้น 3,925 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้
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กลุม่ ตัวอย่างที่มีขนาด 363 คน ซึง่ ได้ จากการสุ่มตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratisfied Random Sampling) ตามสาย
งานธุรกิจ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม (questionnaires) ประกอบด้ วย 5 ตอน คือ ตอนที่ 1
แบบสอบถามปั จจัยส่วนบุคคล เป็ นคําถามแบบสํารวจรายการ (check list) ตอนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพ ตอนที่
3 แบบสอบถามค่านิยมในงาน ตอนที่ 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การตอนที่ 5 แบบสอบถามการรั บรู้
ความสําเร็ จในอาชีพ โดยตอนที่ 2-5 มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิคเคิร์ท (Likert’s
scale)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้วิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิติแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้ สถิติ
บรรยาย (descriptive) เพื่อหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ร้ อยละ
(percentage) เพื่อบรรยายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มประชากร และสถิติอนุมาน (inferential statistics) เพื่อใช้ ทํา
การทดสอบสมมติฐานดังนี ้ ใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) ใช้ ในการคํานวณหาค่าสหสัมพันธ์
(r) โดยใช้ Pearson’scorrelation coefficient และใช้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression
analysis) ด้ วยวิธี Stepwise

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1.ความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัย บุ คลิก ภาพ ค่ านิ ยมในงาน บรรยากาศองค์ การ และการรั บ รู้
ความสําเร็จในอาชีพ พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ .597 ค่านิยม
ในงานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ .558 และบุ ค ลิ ก ภาพมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การรั บ รู้
ความสําเร็ จในอาชีพ .299 ซึง่ มีนยั สําคัญทางสติที่ระดับ 0.05 ทุกค่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพ ค่านิ ยมในงาน และบรรยากาศองค์ การกับการรั บรู้ ความสําเร็ จใน
อาชีพโดยภาพรวม พบว่าทุกคูม่ ีความสัมพันธ์ ทางบวกโดยคู่ที่มีความสัมพันธ์ กนั สูงที่สดุ คือ บรรยากาศองค์การ
มีความสัมพันธ์ กับการรั บรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ .597 ค่านิยมในงานมีความสัมพันธ์ กับการรับรู้ ความสําเร็ จใน
อาชีพ .558 และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ กบั การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ .299 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสติที่ระดับ
0.05ทุกค่า เนื่องจาก บรรยากาศองค์การเป็ นผลที่เกิดจากการทําความเข้ าใจกัน และสร้ างเจตคติที่ดีต่อกันใน
องค์การ ซึง่ บุคลากรในองค์การมีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีผลงานสร้ างสรรค์ มีความก้ าวหน้ าในการงาน
จนก่อให้ เกิ ดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ปฏิบัติงานจนเกิ ดความสําเร็ จทัง้ ในอาชี พต่อตนเองและองค์ การ
บรรยากาศองค์การที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ บคุ คลในองค์การบรรลุภาวะความเจริ ญเติบโตทางด้ านจิตใจ
ซึ่งจะมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของบุคคล ซึ่งมีรายงานการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์ การเป็ นปั จจัยสําคัญ
อันดับสองที่สง่ ผลต่อความสําเร็ จในอาชีพของผู้บริ หารสตรี ในธนาคารพาณิชย์ไทย (นวลฉวี,2542) ส่วนค่านิยม
ในงานเป็ นสิ่งที่บุคคลเห็นว่าสําคัญและใช้ เป็ นจุดมุ่งหมายของชีวิตที่จะยึดถือหรื อปฏิบตั ิตามในการ ดําเนินชีวิต
และหน้ าที่สําคัญของค่านิยมคือ เป็ นแนวทางที่ช่วยชี ้นําวิถีทางปฏิบตั ิ ช่วยประเมินและตัดสินใจต่อการกระทําว่า
เป็ นสิ่งที่น่าชื่นชมหรื อน่าตําหนิและยังเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ความต้ องการและแรงจูงใจของบุคคล ทังจากปั
้
จจัยภายใน
งานเอง และปั จจัยภายนอกงานซึง่ ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของบุคคล จะทําให้ บุคคลมีความ
3

1677

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ทุ่มเทและตังใจในการปฏิ
้
บตั ิงาน และสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ เกิดการรับรู้ ความสําเร็ จ
ในงานของตนเอง สําหรั บบุค ลิกภาพ สามารถอธิ บายถึงพฤติ กรรมการทํ างานของบุคคลในองค์ การได้ โดย
บุคลิกภาพแบบมีสติจะแสดงถึงความรับผิดชอบ ทํางานอย่างมีแบบแผน เอาใจใส่ตอ่ รายละเอียดของงาน ขณะที่
บุคลิกภาพแบบอ่อนโยน จะแสดงถึงความอบอุน่ ใกล้ ชิด สนิทสนม ให้ ความสําคัญต่อผู้อื่น ซึง่ มีความจําเป็ นมาก
ในองค์ ก ารที่ ต้ อ งพึ่ ง พาอาศัย กั น ในการทํ า งาน บุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงตัว เป็ นรู ป แบบการแสดงออกหรื อ
ความสามารถในการเข้ า สัง คม บุ ค ลิ ก แบบเปิ ดตัว เป็ นรู ป แบบของการใฝ่ หาความรู้ มี แ บบแผนการคิ ด ที่
สลับซับซ้ อน หาแนวทางที่ แปลกใหม่ในการทํ างาน ส่วนบุคลิ กภาพแบบไม่หวั่นไหว แสดงถึงรู ปแบบการใช้
อารมณ์ สงบ โกรธช้ า ทนต่อสิ่งที่มากระตุ้น สามารถเผชิญเหตุการณ์ ไม่คาดคิดได้ บุคลิกภาพที่กล่าวมาเป็ นตัว
สําคัญที่ช่วยสนับสนุนการทํางานให้ ประสบความสําเร็ จ
2.การศึ ก ษาอํ า นาจพยากรณ์ การรั บ รู้ ความสํ า เร็ จ ในอาชี พ ของพนั ก งานจากปั จจั ย ด้ า น
บุคลิกภาพ ค่ านิยมในงาน และบรรยากาศองค์ การ พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิ ดกว้ าง บุคลิกภาพแบบมีสติ
บรรยากาศองค์ ก ารด้ านเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นองค์ ก าร บรรยากาศองค์ ก ารด้ านการมี ส่วนร่ วมในการตัด สิ น ใจ
บรรยากาศองค์การด้ านการเอาใจใส่ต่อพนักงาน บรรยากาศองค์การด้ านการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน และ
บรรยากาศองค์การด้ านการสนับสนุน สามารถร่ วมกันพยากรณ์ การรั บรู้ ความสําเร็ จในอาชีพของพนักงาน ได้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ได้ ร้อยละ 49.3
จากผลการวิจยั เมื่อพิจารณาจากตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์ การรั บรู้ ความสําเร็ จในอาชีพของพนักงาน
พบว่าพนักงานให้ ความสําคัญกับค่านิยมภายในงานเป็ นอันดับ 1 ค่านิยมภายในงาน หมายถึง เป็ นสิ่งที่แสดงถึง
ความน่าปรารถนา(desirability) ที่บคุ คลให้ กบั ลักษณะของงานโดยตรง เกิดจากการปฏิบตั ิงานหรื อการทําให้ งาน
สําเร็ จ ได้ แก่ ความรู้ สึกรับผิดชอบในงาน การได้ รับโอกาสในการรับผิดชอบงาน และมีอํานาจในการรับผิดชอบ
งานอย่างเต็มที่ มีความเป็ นอิสระในงาน งานที่ต้องใช้ ความสามารถในงานสูง มีโอกาสได้ ใช้ ความสามารถของ
ตัวเองในการทํางานจนประสบความสําเร็ จ ทําให้ เกิดความรู้ สึกความภูมิใจในความสําเร็ จของงาน สอดคล้ อง
Gtay and Eylon (1998) ได้ ศกึ ษาค่านิยมของบุคคลประสบความสําเร็ จในธุรกิจ พบว่า ผู้ที่ประสบความสําเร็ จมี
ความพึงพอใจในงานที่เกิ ดจากภาวะอิสระจากงาน ความเป็ นอิสระ และความกล้ าหาญ ส่วนตัวแปรในกลุ่ม
บรรยากาศองค์การที่ร่วมกันพยากรณ์การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ พบว่าพนักงานให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีที่
ใช้ ในองค์การเป็ นอันดับ 1 ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการที่บริ ษัทให้ ความสนใจและเอาใจใส่ในการปรับปรุ งสถานที่ทํางาน
การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยทําให้ ประสิทธิภาพของงานดีขึ ้น ซึง่ ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานและเกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจอาจเนื่องมาจากการดําเนินงานของแต่ละส่วน
งาน มีการกําหนดเป้าหมายการทํางานที่แตกต่างกันเพื่อความสําเร็ จตามนโยบายขององค์การ หากมีปัญหาหรื อ
มีนโยบายเร่ งด่วนในเรื่ องการทํางาน หัวหน้ าจะเป็ นผู้ตดั สินใจ ทําให้ พนักงานไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ แต่ถ้า
หากพนักงานได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างกว้ างขวาง เปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความคิดเห็น
ของตนโดยไม่ปิ ดกัน้ และมี ส่วนร่ วมในงาน จึง ทํ าให้ ส นุกและมี ค วามสุขในการทํ างาน ด้ านการเอาใจใส่ต่อ
พนักงาน การที่องค์การมีการเอาใจใส่ ดูแลผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นอย่างดี การช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ
และถื อว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรที่ มีค่าและเป็ นกํ าลังสําคัญในการพัฒนาประสิทธิ ภาพองค์ การ ย่อมทํ าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีขวัญและกําลังใจในการที่จะทํางานเพื่อให้ องค์การบรรลุเป้าหมาย ซึง่ ส่งผลดีทงต่
ั้ อ
ตัวพนักงานและองค์การ ด้ านการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการที่องค์การมีนโยบายกระตุ้น
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ให้ เกิ ดความกระตือรื อร้ นในการทํางาน โดยการเลื่อนตําแหน่ง มอบรางวัลแก่พนักงานที่ ปฏิบัติงานดี การขึน้
เงินเดือนอย่างยุติธรรม จะทําให้ พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และด้ านการสนับสนุน การที่พนักงานได้ รับ
การสนับสนุนจากหัวหน้ าและเพื่อนร่ วมงานทังจากหั
้
วหน้ าและผู้ร่วมงาน ก่อให้ เกิดบรรยากาศการทํางานที่ไม่ตงึ
เครี ยด มีการแสดงความเป็ นมิตร เกื ้อกูลกัน ทําให้ เกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน ส่งเสริ มให้ บุคคลลดความกลัว
ที่จะล้ มเหลวในงาน หัวหน้ าส่งเสริ มให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ า ซึง่ จะทําให้ เกิดความพึงพอใจ มีความสุข รับรู้ ถึง
ความสําเร็ จในการทํางาน ปั จจัยบุคลิกภาพที่สามารถร่ วมพยากรณ์การรับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพ คือ บุคลิกแบบ
เปิ ดกว้ างบุคลิกภาพแบบมีสติ อาจกล่าวได้ ว่า บุคลิกแบบเปิ ดกว้ างและบุคลิกแบบมีสติ เป็ นบุคลิกที่จําเป็ นและ
สําคัญมากสําหรับองค์การที่ต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา อย่างในธุรกิจการบินการที่จะก้ าวเป็ นศูนย์กลางการ
บินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ นนั ้ พนักงานในองค์การควรมีลกั ษณะที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนความคิด รั บค่านิยม
ใหม่ๆได้ ทนั กระแสวิวฒ
ั นาการ ชอบความหลากหลาย ให้ ความสําคัญกับเหตุผลในมุมมองที่กว้ างขึ ้น เพื่อเปิ ดรับ
ความคิดใหม่ๆตลอดเวลา และที่สําคัญพนักงานต้ องมีจิตสํานึกต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน ทํางานมุ่งมัน่ ให้
ภารกิจทัง้ ในหน่วยงานตนเอง รวมถึงนโยบายบริ ษัทสําเร็ จลุ่ล่วง โดยการทํางานต้ องเป็ นไปอย่างมีแบบแผน
รอบคอบและเป็ นระเบี ย บ หากพนักงานทุกคนมีบุคลิ กดัง กล่าว ย่อมทํ าให้ องค์ ก ารมี ความเติบ โต สําเร็ จใน
เป้าหมาย ซึง่ พนักงานเองก็เกิดความพึงพอใจในการทํางานของตนและมีความสุขในการรับรู้ ความสําเร็ จที่เกิดขึ ้น
ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทนงค์ (2544) พบว่าบุคลิกภาพด้ านการแสดงตัว ด้ านการเปิ ดประสบการณ์ และ
ด้ านมีจิตสํานึก สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานสินเชื่ อธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด
(มหาชน) และลลนา (2546) พบว่าบุคลิกภาพด้ านการเปิ ดเผยตนเองและด้ านความรับผิดชอบ สามารถร่ วมกัน
ทํานายความสําเร็ จในอาชีพได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
1.จากปั จจัยบุคลิกภาพ พบว่า องค์การควรพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ 5 องค์ ประกอบให้ สูงขึน้ โดยเน้ นที่
บุคลิกภาพแบบมีสติ และแบบแสดงตัวเป็ นสําคัญ ด้ วยการฝึ กทักษะทางสังคมแก่พนักงาน ฝึ กอบรมด้ านมนุษย์
สัมพันธ์ในการทํางาน และฝึ กอบรมในเรื่ องการคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้ น บุคลิกภาพแบบเปิ ดตัว เป็ นตัวแปรหนึ่ง
ที่ ส ามารถร่ วมกัน พยากรณ์ ก ารรั บ รู้ ความสํ าเร็ จ ในอาชี พ ได้ ดัง นัน้ องค์ ก ารควรจัด กิ จ กรรมสัน ทนาการที่ มุ่ง
พัฒนาการยอมรับค่านิยมต่างๆ ส่งเสริ มในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ เห็นคุณค่าอารมณ์ ด้านต่างๆ
และผลที่ ได้ จ ากการวิจัย ครั ง้ นี ส้ ามารถนํ าไปใช้ เป็ นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานใหม่ไ ด้ โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการคัดเลือกบุคลากร อาจนําแบบวัดบุคลิกภาพมาใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน เพื่อที่
องค์การจะได้ เลือกวางตัวบุคคลไว้ ในตําแหน่งที่เหมาะสม
2.จากปั จจัยค่านิยมในงาน องค์การควรจะมีการส่งเสริ มค่านิยมในงานทังภายในและภายนอก
้
เช่น ให้
งานที่ท้าทาย เปิ ดโอกาสในการทํางาน เพิ่มหน้ าที่ความรับผิดชอบ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ในขณะเดียวกันควรจัด
ให้ มีสวัสดิการที่ดี มีความมัน่ คงปลอดภัยในการทํางาน มีกิจกรรมระหว่างองค์การกับครอบครัวพนักงานมากขึ ้น
เพื่อทําให้ เกิดความพึงพอใจและนําไปสูก่ ารทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การ
รับรู้ ความสําเร็ จในอาชีพได้
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3.จากปั จจัยบรรยากาศองค์การ องค์การควรหาวิธีส่งเสริ มให้ มีบรรยากาศองค์การที่ดี โดยปรับปรุ งการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ มีการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
ในองค์การและสร้ างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อให้ พนักเกิดความพึงพอใจในการทํางาน อันจะนําไปสู่การรั บรู้
ความสําเร็ จในอาชีพได้
4.จากการศึ ก ษาการรั บ รู้ ความสํ า เร็ จ อาชี พ ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการ
ความก้ าวหน้ า ต้ องการมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน
ย่อมส่งผลให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในการทํ างานของตน ดังนัน้ องค์ การควรมีการเสริ มปั จจัยต่างๆ เช่น
องค์การควรมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความยุติธรรม ผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนให้ พนักงานมีโอกาสเลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจ

ข้ อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป

1. ควรมีการศึกษาปั จจัยจูงใจที่ทําให้ เกิดการรับรู้ความสําเร็ จในอาชีพ เพื่อเป็ นการนําข้ อมูลมาพัฒนานโยบาย
และกําหนดทิศทางองค์การให้ มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้ องการของพนักงาน
2. ควรจะมีการวิจยั เฉพาะท่าอากาศยาน เพื่อให้ ได้ รับรู้ความสําเร็ จในอาชีพที่ถกู ต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้น
3.ควรทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู้ความสําเร็ จในอาชีพระหว่างพนักงานระดับปฏิบตั ิการและพนักงานใน
ระดับบริ หาร เพื่อเป็ นการพัฒนานโยบายตอบสนองความต้ องการแก่พนักงาน
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