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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน 

บรรยากาศองค์การ และการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนกังานบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)และ 

(2) ศกึษาอํานาจพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)

จากปัจจยัด้านบคุลิกภาพ คา่นิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ               

 รูปแบบการศกึษาเป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ์ กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คือ พนกังานของ บริษัทท่า

อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) จํานวนกลุม่ตวัอย่างโดยใช้วิธีของยามาเน่ 363 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย

ขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

แบบวดับุคลิกภาพ แบบสอบถามค่านิยมในงาน แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ และแบบสอบถามการรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 

คา่นิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ กบัการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพพบว่าทุกคู่มีความสมัพนัธ์ทางบวกโดยคู่

ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงูท่ีสดุ คือ บรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .60 ค่านิยม

ในงานมีความสัมพันธ์กับ การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .56 และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพ .30 ซึง่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2)อํานาจพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จใน

อาชีพของพนักงานจากปัจจัย บุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การโดยภาพรวม พบว่าปัจจัย

คา่นิยมในงาน และบรรยากาศองค์การสามารถร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพได้อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ 44.6 แต่ปัจจัยบุคลิกภาพโดยรวมไม่สามารถพยากรณ์ได้

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณารายด้านตวัแปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จใน

อาชีพ ได้แก่ คา่นิยมภายในงาน บคุลิกภาพแบบเปิดตวั บุคลิกภาพแบบมีสติ บรรยากาศองค์การด้านเทคโนโลยี

ท่ีใช้ในองค์การ บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ บรรยากาศองค์การด้านการเอาใจใส่ต่อ

พนักงาน บรรยากาศองค์การด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และบรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนกังาน ได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดย

สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 49.3 

คาํสาํคัญ:  บคุลิกภาพ  คา่นิยมในงาน  บรรยากาศองค์การ  การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ 

                                                           
1 บริษัททา่อากาศยานไทย จํากดั (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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คาํนํา 

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัในยคุของการแข่งขนั ซึง่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศและเทคโนโลยี การดําเนินชีวิตในปัจจุบัน จึงมีความแตกต่างไปจากเดิม มีความทันสมัย ทัง้นีเ้พ่ือ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ในสงัคมการทํางานก็เช่นกนั องค์การทุกแห่งย่อมมีนโยบายและเป้าหมายท่ี

จะพฒันาระบบการปฏิบติังานและความสามารถในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สว่นประกอบท่ีสําคญัประการหนึง่ท่ีมีสว่นรวมทําให้องค์การมีการเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพ คือ กลุ่มบุคลากรท่ี

ทํางานภายในองค์การ บคุคลใดท่ีรู้สกึวา่ประสบความสําเร็จในการทํางาน บุคคลนัน้ย่อมมีคณุภาพชีวิตท่ีดี การมี

ความสขุในการทํางานซึง่อาจวดัความสําเร็จได้จากหลายปัจจยั เช่น เพ่ือนร่วมงาน หวัหน้างาน การเลื่อนตําแหน่ง 

เป็นต้น แต่ในทางตรงกันข้าม บุคคลท่ีรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพของตน บุคคลนัน้ก็จะขาด

ความตัง้ใจในการทํางาน อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วองค์การทุกแห่งต้องประกอบไปด้วยพนกังานท่ีมีความ

หลากหลายและแตกต่างกนัโดยเฉพาะบุคลิกภาพ  ถ้าบุคลิกภาพของพนกังานงานมีความสอดคล้องกบังานและ

องค์การแล้ว จะทํางานได้อย่างราบร่ืน ไม่ต้องปรับตวัให้เข้ากบังานและองค์การมากนกั การทดสอบบุคลิกภาพ

เป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการพิจารณาคดัเลือกคนท่ีเหมาะกบัองค์การท่ีเป็นท่ีนิยมและใช้อย่างแพร่หลายในการวดัคน

ปกติวยัผู้ ใหญ่ คือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ  (Big Five-Factor) ซึง่แบ่งลกัษณะแบบบุคลิกภาพ

ของคนเป็น 5 แบบท่ีสําคญั คือ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว บุคลิกภาพแบบแสดงตวั บุคลิกภาพแบบเปิดตวั 

บคุลิกภาพแบบอ่อนโยน และบุคลิกภาพแบบมีสติ ซึง่ถูกกล่าวถึงและใช้กนัอย่างแพร่หลายในวงการบริหาร และ

วงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในตา่งประเทศมานานไมต่ํ่ากวา่ 20 ปีแล้ว อีกทัง้ยงัสามารถนํา ไปประยุกต์ใช้ได้กบั

การคัดเลือกพนักงานและการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมเฉพาะงานแต่ละชนิดได้โดยท่ีบุคลิกภาพท่ีวดัได้

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดอารมณ์และทศันคติในขณะนัน้ ซึง่ความพึงพอใจในงานก็เป็นทศันคติอย่าง

หนึ่งท่ีมีต่องาน และมีความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการทํางานท่ีสําคญัหลายอย่างท่ีสามารถแสดงถึงสภาพความ

เป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานในองค์การได้ นอกจากบุคลิกภาพแล้ว ค่านิยมในงานเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสําเร็จในการทํางาน เน่ืองจากค่านิยมในงานเป็นความเช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัว่าจะได้

จากงานและเป็นสิ่งท่ีบุคคลคิดหรือเห็นว่าควรประพฤติปฏิบติัในการทํางาน (นาฏลดา 2551:12) ไม่ว่าจะเป็น

ความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภยัในครอบครัว และมีความสําเร็จในชีวิต ฯลฯ 

ซึ่งไม่ว่าบุคคลจะมีค่านิยม หรือมีความคิด ความเช่ือในเชิงบวกหรือเชิงลบ จะสะท้อนออกมาในลักษณะของ

พฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงพลงัของค่านิยมในตวับุคคล และยงัเป็นสิ่งท่ีฝังอยู่ในตวับุคคลและเป็นตวับ่งชีว้่า

สิ่งใดมีความสําคญัอย่างแท้จริงในชีวิต นอกจากปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจยัในลกัษณะของงานแล้ว  ปัจจยัด้าน

องค์การตา่งๆ เช่นโครงสร้างองค์การรูปแบบการบริหารองค์การ นโยบายองค์การ และบรรยากาศองค์การ เป็นต้น 

ก็มีส่วนในความสําเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ บรรยากาศองค์การจะมีลกัษณะเป็นสิ่งเช่ือมโยงของ

องค์การท่ีมองเห็นได้ เช่นโครงสร้าง กฎเกณฑ์ และแบบความเป็นผู้ นํา บรรยากาศจะเป็นการรับรู้หรือ “ความรู้สกึ” 

ตอ่ลกัษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์การเหลา่นีท่ี้เกิดขึน้กบัพนกังาน องค์การท่ีมีบรรยากาศในการทํางานท่ีดี จะทําให้

พนกังานมีความรัก และความสามคัคีมีความเข้าใจกนั มีขวญัและกําลงัใจในการทํางานท่ีดี มีความคิดริเร่ิมในการ

ทํางาน และสามารถลดความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งพนกังานในองค์การได้  
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บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากดั (มหาชน) ในฐานะเป็นองค์การท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารและให้บริการท่า

อากาศยาน ในการแปลงสภาพบริษัทจากรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใน

องค์การหลายประการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภารกิจหน้าท่ีขององค์การและทรัพยากรบุคคลท่ีเพ่ิมมากขึน้ โครงสร้าง

องค์การ กระบวนการทํางาน พฤติกรรมการทํางานและวฒันธรรมในองค์การ ทําให้บริษัทท่าอากาศยานจํากัด 

(มหาชน) ต้องปรับตัวในทุกด้าน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในระดบันานาชาติ บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด 

(มหาชน) จงึตระหนกัในความสําคญัต่อบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะบุคลากรในองค์การด้านการบินในประเทศ

ไทยยังมีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อสภาพการเติบโตของธุรกิจการบิน ดงันัน้องค์การจะต้องหาแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรบคุคลเพ่ือธํารงรักษาบคุลากรไว้ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อองค์การ ซึง่แนวทางหนึ่งท่ีจะ

สามารถธํารงรักษาทรัพยากรบคุคลได้ก็คือการทําให้พนกังานได้รับรู้ถงึความสําเร็จในอาชีพของตนเอง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน บรรยากาศองค์การ และการรับรู้ท่ีมีต่อ

ความสําเร็จในอาชีพ 
2.เพ่ือศึกษาอํานาจพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 

คา่นิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ  

 

วิธีการวิจัย 

กรอบแนวคดิ 

 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรทัง้ภายในและภายนอกบุคคล ซึ่งตัวแปรภายในตัว

บุคคลได้แก่ ปัจจยัด้านบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของCosta & McCrae (1992)ส่วนตวัแปรภายนอกบุคคล 

ได้แก่ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบังาน คือ ค่านิยมในงานของ Mejia (1986 )และปัจจัยด้านองค์การ คือ บรรยากาศ

องค์การของ Likert and Likert (1976) ส่วนการวดัความสําเร็จในการทํางานตามแนวคิดของ Gattiker and 

Larwood(1986) โดยใช้เกณฑ์เชิงอัตนัยหรือเกณฑ์ภายในเพียงเกณฑ์เดียว โดยวัดจากการรับรู้ตนเองด้าน

ความสําเร็จในอาชีพ (Self Perceived career success) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นพนกังาน บริษัทท่าอากาศยาน

ไทย จํากดั (มหาชน) จากทัง้ 4 สายงานธุรกิจ จํานวนทัง้สิน้  3,925 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้

บคุลิกภาพ 

บรรยากาศ

 

คา่นิยมในงาน 

การรับรู้ความสําเร็จใน
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กลุม่ตวัอย่างท่ีมีขนาด 363 คน ซึง่ได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratisfied Random Sampling) ตามสาย

งานธุรกิจ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ประกอบด้วย  5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามปัจจยัสว่นบคุคล เป็นคําถามแบบสํารวจรายการ (check list) ตอนท่ี 2 แบบวดับุคลิกภาพ   ตอนท่ี 

3 แบบสอบถามค่านิยมในงาน ตอนท่ี 4 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การตอนท่ี 5 แบบสอบถามการรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพ โดยตอนท่ี 2-5 มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ของลิคเคิร์ท (Likert’s 

scale) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัครัง้นีวิ้เคราะห์ข้อมลู โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้สถิติ

บรรยาย (descriptive) เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ร้อยละ 

(percentage)  เพ่ือบรรยายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มประชากร และสถิติอนุมาน (inferential statistics) เพ่ือใช้ทํา

การทดสอบสมมติฐานดงันี ้ใช้การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (correlation analysis) ใช้ในการคํานวณหาคา่สหสมัพนัธ์ 

(r) โดยใช้ Pearson’scorrelation coefficient และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู (multiple regression 

analysis) ด้วยวิธี Stepwise  

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน บรรยากาศองค์การ และการรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพ พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์กบัการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .597 ค่านิยม

ในงานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .558 และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพ .299 ซึง่มีนยัสําคญัทางสติท่ีระดบั 0.05 ทกุคา่ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การกับการรับรู้ความสําเร็จใน

อาชีพโดยภาพรวม พบวา่ทกุคูมี่ความสมัพนัธ์ทางบวกโดยคู่ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสงูท่ีสดุ คือ บรรยากาศองค์การ

มีความสมัพนัธ์กับการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .597 ค่านิยมในงานมีความสมัพันธ์กับการรับรู้ความสําเร็จใน

อาชีพ .558 และบุคลิกภาพมีความสมัพันธ์กบัการรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ .299 ซึ่งมีนัยสําคญัทางสติท่ีระดบั 

0.05ทุกค่า เน่ืองจาก บรรยากาศองค์การเป็นผลท่ีเกิดจากการทําความเข้าใจกนั และสร้างเจตคติท่ีดีต่อกนัใน

องค์การ ซึง่บคุลากรในองค์การมีความสามารถในการปฏิบติังาน มีผลงานสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าในการงาน 

จนก่อให้ เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ปฏิบัติงานจนเกิดความสําเร็จทัง้ในอาชีพต่อตนเองและองค์การ 

บรรยากาศองค์การท่ีเอือ้ตอ่การปฏิบติังาน จะทําให้บคุคลในองค์การบรรลภุาวะความเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ 

ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของบุคคล ซึง่มีรายงานการศึกษาพบว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยสําคัญ

อนัดบัสองท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในอาชีพของผู้บริหารสตรีในธนาคารพาณิชย์ไทย (นวลฉวี,2542) ส่วนค่านิยม

ในงานเป็นสิ่งท่ีบุคคลเห็นว่าสําคญัและใช้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตท่ีจะยึดถือหรือปฏิบติัตามในการ 3ดําเนินชีวิต 

และหน้าท่ีสําคญัของคา่นิยมคือ เป็นแนวทางท่ีช่วยชีนํ้าวิถีทางปฏิบติั ช่วยประเมินและตดัสินใจต่อการกระทําว่า

เป็นสิ่งท่ีน่าช่ืนชมหรือน่าตําหนิและยงัเป็นเคร่ืองบ่งชีค้วามต้องการและแรงจูงใจของบุคคล ทัง้จากปัจจยัภายใน

งานเอง และปัจจยัภายนอกงานซึง่ล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคคล จะทําให้บุคคลมีความ
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ทุ่มเทและตัง้ใจในการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพสง่ผลให้เกิดการรับรู้ความสําเร็จ

ในงานของตนเอง 3 สําหรับบุคลิกภาพ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองค์การได้ โดย

บคุลิกภาพแบบมีสติจะแสดงถงึความรับผิดชอบ ทํางานอย่างมีแบบแผน เอาใจใสต่อ่รายละเอียดของงาน ขณะท่ี

บคุลิกภาพแบบออ่นโยน จะแสดงถงึความอบอุน่ใกล้ชิด สนิทสนม ให้ความสําคญัต่อผู้ อ่ืน ซึง่มีความจําเป็นมาก

ในองค์การท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทํางาน บุคลิกภาพแบบแสดงตัว เป็นรูปแบบการแสดงออกหรือ

ความสามารถในการเข้าสังคม บุคลิกแบบเปิดตัวเป็นรูปแบบของการใฝ่หาความรู้ มีแบบแผนการคิดท่ี

สลับซับซ้อน หาแนวทางท่ีแปลกใหม่ในการทํางาน ส่วนบุคลิกภาพแบบไม่หวั่นไหว แสดงถึงรูปแบบการใช้

อารมณ์ สงบ โกรธช้า ทนต่อสิ่งท่ีมากระตุ้น สามารถเผชิญเหตกุารณ์ไม่คาดคิดได้ บุคลิกภาพท่ีกล่าวมาเป็นตวั

สําคญัท่ีช่วยสนบัสนนุการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

 2.การศึกษาอํานาจพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานจากปัจจัยด้าน

บุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การ พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง บุคลิกภาพแบบมีสติ 

บรรยากาศองค์การด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์การ บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

บรรยากาศองค์การด้านการเอาใจใส่ต่อพนกังาน บรรยากาศองค์การด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และ

บรรยากาศองค์การด้านการสนับสนุน สามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนักงาน ได้

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ  49.3 

จากผลการวิจยัเม่ือพิจารณาจากตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพของพนกังาน 

พบวา่พนกังานให้ความสําคญักบัคา่นิยมภายในงานเป็นอนัดบั 1 คา่นิยมภายในงาน หมายถึง  เป็นสิ่งท่ีแสดงถึง

ความน่าปรารถนา(desirability) ท่ีบคุคลให้กบัลกัษณะของงานโดยตรง เกิดจากการปฏิบติังานหรือการทําให้งาน

สําเร็จ ได้แก่ ความรู้สึกรับผิดชอบในงาน การได้รับโอกาสในการรับผิดชอบงาน และมีอํานาจในการรับผิดชอบ

งานอย่างเต็มท่ี มีความเป็นอิสระในงาน งานท่ีต้องใช้ความสามารถในงานสูง มีโอกาสได้ใช้ความสามารถของ

ตวัเองในการทํางานจนประสบความสําเร็จ ทําให้เกิดความรู้สึกความภูมิใจในความสําเร็จของงาน สอดคล้อง 

Gtay and Eylon (1998) ได้ศกึษาคา่นิยมของบคุคลประสบความสําเร็จในธุรกิจ พบว่า ผู้ ท่ีประสบความสําเร็จมี

ความพึงพอใจในงานท่ีเกิดจากภาวะอิสระจากงาน ความเป็นอิสระ และความกล้าหาญ ส่วนตวัแปรในกลุ่ม

บรรยากาศองค์การท่ีร่วมกนัพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ พบวา่พนกังานให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีท่ี

ใช้ในองค์การเป็นอนัดบั 1 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการท่ีบริษัทให้ความสนใจและเอาใจใสใ่นการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 

การนําเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาช่วยทําให้ประสิทธิภาพของงานดีขึน้ ซึง่ส่งผลต่อสขุภาพของพนกังานและเกิด

ความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอาจเน่ืองมาจากการดําเนินงานของแต่ละส่วน

งาน มีการกําหนดเป้าหมายการทํางานท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือความสําเร็จตามนโยบายขององค์การ หากมีปัญหาหรือ

มีนโยบายเร่งดว่นในเร่ืองการทํางาน หวัหน้าจะเป็นผู้ตดัสินใจ ทําให้พนกังานไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่ถ้า

หากพนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

ของตนโดยไม่ปิดกัน้และมีส่วนร่วมในงาน จึงทําให้สนุกและมีความสุขในการทํางาน ด้านการเอาใจใส่ต่อ

พนกังาน การท่ีองค์การมีการเอาใจใส่ ดูแลผลประโยชน์ของพนกังานเป็นอย่างดี การช่วยเหลือสวสัดิการต่างๆ 

และถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ ย่อมทําให้

พนกังานเกิดความพงึพอใจ มีขวญัและกําลงัใจในการท่ีจะทํางานเพ่ือให้องค์การบรรลเุป้าหมาย ซึง่ส่งผลดีทัง้ต่อ

ตวัพนกังานและองค์การ  ด้านการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการท่ีองค์การมีนโยบายกระตุ้น
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ให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน โดยการเลื่อนตําแหน่ง มอบรางวลัแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานดี การขึน้

เงินเดือนอย่างยติุธรรม จะทําให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และด้านการสนบัสนุน การท่ีพนกังานได้รับ

การสนบัสนนุจากหวัหน้าและเพ่ือนร่วมงานทัง้จากหวัหน้าและผู้ ร่วมงาน ก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานท่ีไม่ตงึ

เครียด มีการแสดงความเป็นมิตร เกือ้กลูกนั ทําให้เกิดแรงบนัดาลใจในการทํางาน ส่งเสริมให้บุคคลลดความกลวั

ท่ีจะล้มเหลวในงาน หวัหน้าสง่เสริมให้พนกังานมีความก้าวหน้า ซึง่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ มีความสขุ รับรู้ถึง

ความสําเร็จในการทํางาน  ปัจจยับคุลิกภาพท่ีสามารถร่วมพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพ คือ บุคลิกแบบ

เปิดกว้างบคุลิกภาพแบบมีสติ อาจกล่าวได้ว่า บุคลิกแบบเปิดกว้างและบุคลิกแบบมีสติ เป็นบุคลิกท่ีจําเป็นและ

สําคญัมากสําหรับองค์การท่ีต้องมีการแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา อย่างในธุรกิจการบินการท่ีจะก้าวเป็นศนูย์กลางการ

บินเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้นัน้ พนกังานในองค์การควรมีลกัษณะท่ีพร้อมจะปรับเปลี่ยนความคิด รับค่านิยม

ใหม่ๆ ได้ทนักระแสวิวฒันาการ ชอบความหลากหลาย ให้ความสําคญักบัเหตผุลในมมุมองท่ีกว้างขึน้ เพ่ือเปิดรับ

ความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา และท่ีสําคญัพนกังานต้องมีจิตสํานกึตอ่หน้าท่ีความรับผิดชอบของตน ทํางานมุ่งมัน่ให้

ภารกิจทัง้ในหน่วยงานตนเอง รวมถึงนโยบายบริษัทสําเร็จลุ่ล่วง โดยการทํางานต้องเป็นไปอย่างมีแบบแผน 

รอบคอบและเป็นระเบียบ หากพนักงานทุกคนมีบุคลิกดังกล่าว ย่อมทําให้องค์การมีความเติบโต สําเร็จใน

เป้าหมาย ซึง่พนกังานเองก็เกิดความพงึพอใจในการทํางานของตนและมีความสขุในการรับรู้ความสําเร็จท่ีเกิดขึน้

ได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ทนงค์ (2544) พบวา่บคุลิกภาพด้านการแสดงตวั ด้านการเปิดประสบการณ์และ

ด้านมีจิตสํานึก สามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินเช่ือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) และลลนา (2546) พบว่าบุคลิกภาพด้านการเปิดเผยตนเองและด้านความรับผิดชอบ สามารถร่วมกนั

ทํานายความสําเร็จในอาชีพได้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 1.จากปัจจัยบุคลิกภาพ พบว่า องค์การควรพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ 5 องค์ประกอบให้สูงขึน้ โดยเน้นท่ี

บุคลิกภาพแบบมีสติ และแบบแสดงตวัเป็นสําคญั ด้วยการฝึกทักษะทางสงัคมแก่พนกังาน ฝึกอบรมด้านมนุษย์

สมัพนัธ์ในการทํางาน และฝึกอบรมในเร่ืองการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น บคุลิกภาพแบบเปิดตวั เป็นตวัแปรหนึ่ง

ท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์การรับรู้ความสําเร็จในอาชีพได้ ดังนัน้องค์การควรจัดกิจกรรมสันทนาการท่ีมุ่ง

พฒันาการยอมรับคา่นิยมตา่งๆ สง่เสริมในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เห็นคณุค่าอารมณ์ด้านต่างๆ 

และผลท่ีได้จากการวิจัยครัง้นีส้ามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานใหม่ได้ โดยหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในการคดัเลือกบคุลากร อาจนําแบบวดับคุลิกภาพมาใช้ประกอบการพิจารณาคดัเลือกพนกังาน เพ่ือท่ี

องค์การจะได้เลือกวางตวับคุคลไว้ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม  

2.จากปัจจยัคา่นิยมในงาน องค์การควรจะมีการส่งเสริมค่านิยมในงานทัง้ภายในและภายนอก เช่น ให้

งานท่ีท้าทาย เปิดโอกาสในการทํางาน เพ่ิมหน้าท่ีความรับผิดชอบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกนัควรจดั

ให้มีสวสัดิการท่ีดี มีความมัน่คงปลอดภยัในการทํางาน มีกิจกรรมระหว่างองค์การกบัครอบครัวพนกังานมากขึน้ 

เพ่ือทําให้เกิดความพงึพอใจและนําไปสูก่ารทุ่มเทลงมือปฏิบติังานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะนําไปสู่การ

รับรู้ความสําเร็จในอาชีพได้ 
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 3.จากปัจจยับรรยากาศองค์การ องค์การควรหาวิธีส่งเสริมให้มีบรรยากาศองค์การท่ีดี โดยปรับปรุงการ

ติดตอ่สื่อสารภายในองค์การ เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้

ในองค์การและสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือให้พนักเกิดความพึงพอใจในการทํางาน อนัจะนําไปสู่การรับรู้

ความสําเร็จในอาชีพได้ 

 4.จากการศึกษาการรับรู้ความสําเร็จอาชีพ ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ

ความก้าวหน้า ต้องการมีสถานภาพท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน 

ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในการทํางานของตน ดังนัน้องค์การควรมีการเสริมปัจจัยต่างๆ เช่น 

องค์การควรมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความยุติธรรม ผู้บังคบับัญชา

สนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาสเลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. ควรมีการศกึษาปัจจยัจงูใจท่ีทําให้เกิดการรับรู้ความสาํเร็จในอาชีพ เพ่ือเป็นการนําข้อมลูมาพฒันานโยบาย 

และกําหนดทิศทางองค์การให้มีมาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของพนกังาน 

 2. ควรจะมีการวิจยัเฉพาะทา่อากาศยาน เพ่ือให้ได้รับรู้ความสาํเร็จในอาชีพท่ีถกูต้องและชดัเจนยิ่งขึน้ 

 3.ควรทําการศกึษาเปรียบเทียบการรับรู้ความสาํเร็จในอาชีพระหว่างพนกังานระดบัปฏิบตัิการและพนกังานใน

ระดบับริหาร เพ่ือเป็นการพฒันานโยบายตอบสนองความต้องการแก่พนกังาน 
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