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บทคดัยอ่ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) เปรยีบเทยีบการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรม
การบนิจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑิต 2) ปจัจยัทางบุคลิกภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตที่มี
อทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบินเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถามกบั
บณัฑิตใหม่ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวนทัง้สิ้น 235 คนด้วยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิโดยใช้
ค่าสถติกิารแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิt-test (Independent 
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Sample  t-test) ค่าสถติ ิF-test (One-way ANOVA) โดยเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความแตกต่างรายคู่วธิ ี
LSD และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวธิทีางตรง (Enter) ผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อบุคลกิภาพเหน็ดว้ยระดบัมากทีสุ่ด (x   =4.32) โดยมี
ความคดิเหน็เชงิเหน็ด้วยระดบัมากที่สุดในด้านบุคลกิภาพแบบการ เหน็พ้อง ด้านบุคลกิภาพแบบมี
จติส านึก ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ ดา้นบุคลกิภาพแบบแสดงออก และดา้นบุคลกิภาพ
แบบหวัน่ไหว ตามล าดบั อกีทัง้มกีารปรับตวัเพื่อท างานเหน็ดว้ยในระดบัมากทีสุ่ด (x   =4.28) โดยมี
การปรับตัวเพื่อท างานมากที่สุดในด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา และดา้นการปรบัตวัให้
เขา้กบังานทีท่ า ตามล าดบัผลการทดสอบสมมติฐานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 พบว่า อายุ และ
การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนวชิาบุคลกิภาพไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิ
การบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติแตกต่างกนั มกีารปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิแตกต่าง
กนั และปจัจยัทางบุคลิกภาพของบณัฑิตใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต ได้แก่ 
บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว แบบเปิดเผย แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบการเหน็พอ้ง และแบบมจีติส านึก
ทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ  
 
ค าส าคญั: บุคลกิภาพ, บณัฑติใหม่, การออกไปปฏบิตังิาน, อุตสาหกรรมการบนิ 
 
ABSTRACT 
 
 This research aimed 1) to compare adaptability to work in aviation industry classified 
by demographic characteristics of the new undergraduates, airlines business major, Kasem 
Bundit University 2) to study personality trait factors of the new undergraduates, airlines 
business major, Kasem Bundit University toward self-adjustment to work in aviation industry. 
The purposive sampling method was used to collect data from 235 undergraduates with pen-
and pencil questionnaire.  Data were analyzed statistically in term of frequency, percentage, 
mean, standard deviation, T-Test, F-Test, and if differences were found, the differences in pair 
were later analyzed by LSD method and Multiple Regression Analysis. The results from the 
study showed that the graduates strongly agreed with overall personality traits (x   = 4.32). The 
new graduates strongly agreed with agreeableness, conscientiousness, openness to 
experience, extroversion and neuroticism, respectively. Moreover, the overall self-adjustment to 
work was at a highest level (x   = 4.28). Self-adjustment to work was at a highest followed by, 
self-adjustment to working environment and rules & regulations, self-adjustment to their 
colleagues and heads, and self-adjustment to the work, respectively. 
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The result of hypothesis testing at a significance level of 0.05 showed that age and 
adopting the knowledge from the study of personality class to adapt in daily of the new 
undergraduates, airlines business major, Kasem Bundit University were different. There is a 
difference in self-adjustment to work in aviation industry and personality traits of the new 
undergraduates, airlines business major, Kasem Bundit University were neuroticism, 
extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness influencing self-
adjustment to work in aviation industry. 
 
Keywords: Personality Trait, New undergraduates, Go to Work, Aviation Industry 
 
 

บทน า 
 
 บุคลกิภาพ (Personality) หลายคนอาจคดิว่าการมรีูปร่างหน้าตาด ีเป็นการมบีุคลกิภาพที่ด ี
เป็นความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งเพราะองคป์ระกอบเรื่องของรปูร่างหน้าตาเป็นเพยีงสว่นหนึ่งของบคุลกิภาพ
เท่านัน้ หากใครเกดิมาแลว้มหีน้าตาดนีัน้ถอืเป็นเพยีงขอ้ได้เปรยีบทีท่ าใหม้คีวามดงึดูด และน่าสนใจ
มากกว่าคนอื่นทีห่น้าตาธรรมดา ๆ การเกดิมามหีน้าตาดถีือเป็นพื้นฐาน หรอืการเริม่ต้นที่ด ีหากน า
ความไดเ้ปรยีบตรงนี้มาต่อยอด หรอืพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ (Personality development) ใหด้ี
ยิง่ขึน้แลว้กจ็ะเป็นเสน่ห์ และเกดิประโยชน์กบัตวัเอง แต่ถ้าคดิว่าการมรีูปร่างหน้าตาที่ดนีัน้เพยีงพอ
แลว้ คอืการเขา้ใจผดิเป็นอย่างมาก เพราะคนทีม่บีุคลกิภาพทีด่เีป็นทีส่นใจของคนรอบขา้งที่ไดพ้บปะ
พูดคุยด้วย ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนหน้าตาด ีรูปร่างดเีสมอไป แต่สิง่ที่ท าให้ใครสกัคนมบีุคลกิภาพที่ดี
เหนือกว่าคนอื่นไดน้ัน้ เกดิจากองคป์ระกอบหรอืคุณสมบตัหิลาย ๆ อย่างรวมกนั และเป็นคุณสมบตัทิี ่
สามารถพัฒนาฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้จนกลายเป็นสิ่งที่คนทัว่ไปเรียกว่าความมีเสน่ห์นัน่ เอง ดังนัน้
บุคลกิภาพที่ดสีามารถพฒันาได้ โดยจะต้องท าความรู้จกักบัตนเองก่อนเป็นประการแรกว่า เราเป็น
บุคคลประเภทใด มคีุณลกัษณะอย่างไร มขีอ้ด ีขอ้เสยี รู้จกัหลกัในการด าเนินชวีติประจ าวนั ในการ
ท างาน และการเขา้สงัคมอย่างไร สิง่ส าคญัที่เป็นพื้นฐานในการพฒันาบุคลกิภาพคอื ความเป็นผู้ที่มี
บุคลกิภาพด ีตอ้งมสีว่นประกอบทีส่ าคญัทางดา้นร่างกายทีส่มบรูณ์ และจติใจทีด่ ีจงึตอ้งอาศยัสขุภาพที่
ด ีกล่าวคอื มรี่างกายแขง็แรง รูปร่างสมส่วน มคีวามคล่องตวั ว่องไว ปรบัตวัไดง้่าย (วมิลมาศ ประชา
กุล, 2557) ส่วนทฤษฎขีอง John L. Holland เชื่อว่าบุคลกิภาพของคนจะสะทอ้นผ่านการเลอืกอาชพี
ของตน โดยเหตุผลในการเลอืกอาชพีนัน้เกดิจากการผสมผสานความคดิต่อตวัเอง และความเขา้ใจต่อ
อาชีพที่เลอืก นัน่คือ คนที่เลือกอาชีพได้สอดคล้องกบับุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด จะมคีวามพึง
พอใจในอาชพี และสง่ผลใหป้ระสบความส าเรจ็ในอาชพีนัน้ ๆ ได ้(Tom Stauanton, 2015) 
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ปัญหาของการวิจยั 
 
 นายเสนีย์ สุวรรณดี (2562) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพฒันา มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑิต กล่าวว่า ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้คาดการณ์ไว้ว่า ความ
ต้องการบุคลากรด้านการบนิ บุคลากรด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ และช่างอากาศยานใน
ภูมภิาคเอเชียจะมีมากถึง 40,000 คน จากแนวโน้มขา้งต้น รฐับาลไทยได้ผลกัดนัให้มีการขยายท่า
อากาศยานภายใตก้ารดแูลของท่าอากาศยานไทย เพื่อรองรบัผูโ้ดยสารจากเดมิ 83.5 ลา้นคนต่อปี เป็น 
184 ลา้นคนต่อปี โดยการขยายท่าอากาศยานสวุรรณภูมเิฟส 2 คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 เพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารของสนามบนิสุวรรณภูมจิากเดมิ 45 ลา้นคนต่อปีเป็น 60 
ลา้นคนต่อปี นอกจากนี้ยงัมกีารอนุมตักิารขยายสนามบนิอู่ตะเภาใหเ้ป็นสนามบนินานาชาตหิลกั (แห่ง
ที ่3) ของประเทศไทย ตลอดจนใชเ้ป็นเขตส่งเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของพืน้ที ่EEC และเชื่อมโยงการขนส่งผูโ้ดยสารกบัสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิสุวรรณ
ภูม ิในขณะเดยีวกนัสายการบนิต่าง ๆ ทัว่โลกกม็กีารขยายตวัเช่นกนัโดยมแีนวโน้มจะสัง่ซื้ออากาศ
ยานเพิม่มากขึน้ ท าใหก้ารผลติบุคลากร ถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญั ทีจ่ะตอ้งเร่งด าเนินการ  

 
รปูท่ี 1: แนวโน้มอุตสาหกรรมการบนิโลก 

ท่ีมา: https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-1760 

 
 สถานการณ์รวมของอุตสาหกรรมการบนิถงึจะมคีวามต้องการบุคลลากรการบนิสงูเพื่อรองรบั
การขยายตวัของธุรกจิ แต่บรษิทัฯ ต่าง ๆ ในธุรกจิสายการบนิ ต่างก าหนดคุณสมบตัทิีพ่งึมขีองผูส้มคัร 
และเกือบทุกแห่งต้องการผู้ที่มีคุณสมบตัิในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดี ตัวอย่างเช่น บริษัท วิงสแปน 
เซอรว์สิเซส จ ากดั ซึง่ท าหน้าทีค่ดัสรรบุคลากรให้กบับรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ประกาศรบั
สมคัรพนักงานบรกิารภาคพืน้ แอรโ์ฮสเตส และสจ๊วต ก าหนดคุณสมบตัพิงึมขีองผู้สมคัร ในเรื่องของ

https://www.prachachat.net/hilight-prachachat/news-1760
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บุคลกิภาพเป็นส าคญัด้วย (Wingspan, 2019) และประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต์ ในต าแหน่ง
พนักงานส ารองที่นัง่สายการบนิเช่นเดยีวกนัผู้สมคัรต้องมคีุณสมบตัิในเรื่องของการมบีุคลกิภาพที่ด ี
(JobTH.com, 2019) 
 สถาบนัพฒันาบุคลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ เป็นสถาบนัการศกึษาทีท่ าหน้าที่
สถาบนัการศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน 
หลกัสตูรของสถาบนัฯ ไดบ้รรจุวชิาบุคลกิภาพไวเ้ป็นหนึ่งในหลายวชิาทีส่ าคญั เพื่อทีจ่ะสรา้งบุคลากร
การบนิป้อนสูต่ลาดอุตสาหกรรมการบนิยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตใินขอ้ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์(ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ, 2562) ผู้วจิยัจงึไดศ้กึษาขอ้มูลต่าง ๆ ในหวัขอ้บุคลกิภาพ และการปรบัตวัในการท างานน ามา
ศึกษาวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังจะจบการศึกษา และเตรียมตัวเข้าสู่การท างานในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบนิ เป็นการส ารวจความพรอ้ม ส ารวจปจัจยัทีจ่ะมผีลต่อความพรอ้มดา้นบุคลกิภาพ
ของนักศกึษาในการทีจ่ะออกไปท างาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา ระบบการเรยีน
การสอนตามแนวทางยุทธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์และการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยั
เกษมบณัฑติต่อการปรบัตวัในการท างานในอุตสาหกรรมการบนิ 
  2. เพื่อศกึษาบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติต่อการ
ปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

             ตวัแปรต้น                                                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รปูท่ี 2: กรอบแนวคดิของการวจิยั (Research Conceptual Framework) 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นงานวจิยัแบบผสมเชงิปรมิาณ และเชิงคุณภาพ มกีารก าหนดขอบเขตดา้น
เน้ือหา ขอบเขตประชากร ขอบเขตดา้นสถานที ่และขอบเขตระยะเวลา ดงันี้ 
 
 1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ตวัแปรตน้ :     ขอ้มลูทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม 
                                                 บุคลกิภาพ 5 ดา้น 
                             ตวัแปรตาม :    การปรบัตวัในการท างาน 
 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชพีทีค่าดหวงั 
4. รายไดท้ีค่าดหวงั 
5. ความส าคญัดา้นบคุลกิภาพ 
6. การน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

การปรบัตวัในการท างาน 
   1. ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานทีไ่ด ้
      รบัมอบหมาย 
   2. ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั   
      สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
       และกฎระเบยีบขอ้บงัคบั  
  3. ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อน  
      ร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา  
       

บุคลิกภาพ 5 ด้าน 
1. ดา้นบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว  
2. ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดเผย  
3. ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดรบั 
ประสบการณ์  
4. ดา้นบุคลกิภาพแบบประนีประนอม  
5. ดา้นบุคลกิภาพแบบมจีติส านึก  
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 2. ขอบเขตดา้นประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัศกึษาปีที ่4 คณะศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาธุรกจิการ
บนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ที่ก าลงัจะจบการศกึษาปีการศกึษา 2561 จ านวนทัง้สิน้รวม 235  คน 
และ 7 คนจากกลุ่มเป้าหมายทีเ่ชญิ 11 คน ซึง่ยงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานส าหรบัการท า Focus Group 
คอื 6 – 12 คน (Nastasi and Schensul, 2005 อา้งถงึในประไพพมิพ ์สุธวีลนินนท ์และ ประสพชยั 
พสนุนนท,์ 2559) 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ ์2562 
 4. ขอบเขตดา้นสถานที ่สถาบนัพฒันาบุคลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ วทิยาเขต
ร่มเกลา้ 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการปรับตัวเพื่อท างานใน
อุตสาหกรรมการบนิของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ แตกต่างกนั 
  2. บุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ มอีทิธพิลต่อการ
ปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ 
 

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 
 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมโดยรวมของบุคคลที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่ง
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว (2) ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดเผย(3) ดา้น
บุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (4) ดา้นบุคลกิภาพแบบประนีประนอม และ (5) ด้านบุคลกิภาพ
แบบมจีติส านึก 
 บัณฑิตใหม่ หมายถึง นักศึกษาปี 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ ในหลักสูตรธุรกิจการบิน ของ
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ และก าลงัจะจบการศกึษาในปี 2562 
 การปรบัตวัเพื่อท างาน หมายถึง ความสามารถที่จะเผชญิ หรอืแก้ไขปญัหาด้านการสร้าง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์และการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต่อไป  
 อุตสาหกรรมการบนิ (Aviation Industry) หมายถงึ ธุรกจิการขนส่งทางอากาศ หรอืธุรกจิการ
บนิ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ธุรกจิที่ให้บรกิารขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วยธุรกจิสายการบิน 
(Airline Business) โดยผูป้ระกอบธุรกจิท าหน้าทีร่บั-สง่ผูโ้ดยสารและธุรกจิขนส่งพสัดุภณัฑท์างอากาศ 
(Air Freight Business) ผูป้ระกอบธุรกจิท าหน้าทีข่นสง่สนิคา้ 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การวจิยัเรื่อง “บุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต ทีม่ี
ผลต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ”  ผูว้จิยัไดอ้าศยัหลกัการ ดา้นบุคลกิภาพ และดา้น
การปรบัตวัในการท างาน โดยมแีนวคดิ ทฤษฏ ีงานวจิยั และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 
 2.1 แนวคิด ทฤษฏี ด้านบุคลิกภาพ 
 ในปี ค.ศ. 1980 Big Five ถูกท าใหเ้ป็นรปูแบบบุคลกิภาพ (Model) ในฐานะเป็นกรอบพืน้ฐาน
ในการวจิยับุคลกิภาพ องค์ประกอบทัง้ 5 ไดแ้ก่ บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism) บุคลกิภาพ
แบบเปิดเผย (Extraversion) บุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (Openness to Experience) 
บุคลกิภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) และบุคลกิภาพแบบมจีติส านัก (Conscientiousness) 
ส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ NEO Personality Inventory เป็นแบบสอบวดับุคลิกภาพ 5 
องคป์ระกอบชิน้แรก สรา้งโดย Costa and McCrae (1992) 
 ลกัษณะของบุคลกิภาพ 5 องคป์ระกอบ 
 ในแต่ละองคป์ระกอบของ Big Five จะประกอบดว้ย ชุด (SET) ของคุณลกัษณะ (Trait) ย่อย
ประจ าตวัของมนุษยท์ีส่ามารถปรากฏขึน้ไดพ้รอ้ม ๆ กนัอกี 6 ลกัษณะ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 1. บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว (Neuroticism)  คอื องค์ประกอบบุคลิกภาพของบุคคลด้าน
อารมณ์ในการตอบสนองสิง่เรา้ต่าง ๆ ซึง่บุคคลทีม่ลีกัษณะดา้นนี้สงูเรยีกว่า ผูท้ีม่ลีกัษณะโต้ตอบทนัท ี
(Reactive) คนพวกนี้เป็นคนทีม่อีารมณ์ทางลบมากกว่าคนอื่น ๆ ปราศจากเหตุผล ควบคุมแรงกระตุ้น
ของตนเองไดย้าก จดัการกบัความเครยีดไดไ้ม่ด ีและมคีวามพงึพอใจในชวีติน้อยกว่าคนอื่น ส่วนบุคคล
ทีม่ลีกัษณะดา้นน้ีต ่าเรยีกว่า ผูท้ีม่ลีกัษณะยดืหยุ่น (Resilient) คนพวกนี้เป็นคนทีม่เีหตุผลมากกว่าคน
อื่น  
 2. บุคลกิภาพแบบเปิดเผย (Extraversion)  คอื องค์ประกอบบุคลกิภาพของบุคคลด้าน
สมัพนัธภาพของบุคคลนัน้กบับุคคลอื่น ซึ่งบุคคลทีม่ลีกัษณะด้านนี้สงูเรยีกว่า ผู้ที่มลีกัษณะแสดงตวั 
(Extravert) คนพวกนี้มักจะชอบแสดงความเป็นผู้น า พูดเก่ง มีความเป็นมิตร เข้าสงัคมได้ด ี
กระตอืรอืรน้ รวมไปถงึมพีฤตกิรรมกลา้แสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive) ซึง่ลกัษณะเหล่านี้ถูกพบ
ใน พนกังานขาย นกัการเมอืง นกัสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น ส่วนบุคคลทีม่ลีกัษณะดา้นนี้ต ่าเรยีกว่า ผูม้ ี
ลกัษณะเกบ็ตวั (Introvert) คนพวกนี้ชอบความเป็นสว่นตวั ชอบความสงบ 
 3. บุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (Openness to Experience) คอื องคป์ระกอบของ
บุคลกิภาพของบุคคลด้านการตอบสนองต่อสิง่รอบตวัเพื่อรบัประสบการณ์ใหม่ ๆ บุคคลที่มลีกัษณะ
ดา้นนี้ต ่าเรยีกว่า นักอนุรกัษ์ (Preserver) มองโลกแบบอนุรกัษ์นิยม แต่ไม่ถงึกบัใช้อ านาจเผดจ็การ 
ลกัษณะเหล่านี้มกัพบในผูจ้ดัการดา้นการเงนิ ผูป้ฏบิตังิาน หวัหน้าโครงการ นกัวทิยาศาสตร ์เป็นตน้  
 4. บุคลกิภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness)  คอื องคป์ระกอบของบุคลกิภาพของ
บุคคลดา้นการก าหนดบรรทดัฐานในการด าเนินชวีติ หรอืการท างานของบุคคล ซึง่บุคคลที่มลีกัษณะ
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ดา้นน้ีสงูเรยีกว่า นักปรบัตวั (Adapter) คนพวกนี้จะเป็นผูท้ีค่ลอ้ยตามบรรทดัฐานของคนอื่น ๆ เช่น คู่
สมรส เพื่อน เจา้นาย ผูน้ าศาสนา มแีนวโน้มท าตามความต้องการของกลุ่มมากกว่าความต้องการของ
ตน เหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอื ลกัษณะนี้มกัพบในกลุ่มครู ผูท้ีท่ างาน
เพื่อสงัคม นกัจติวทิยา และบุคคลทีม่ลีกัษณะดา้นน้ีต ่า เรยีกว่า นกัทา้ทา้ย (Challenger)  
 5. บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก (Conscientiousness) คอืบุคลกิภาพของบุคคลด้านการมุ่งสู่
เป็นเป้าหมายทีต่อ้งการบุคคลทีม่บีุคลกิภาพแบบน้ีสงู มคีวามรอบครอบ ระมดัระวงั ตรงต่อเวลา แสดง
การควบคุมตนเองใหส้นใจอยู่ทีเ่ป้าหมายทัง้เรื่องสว่นตวั และการท างาน และมคีวามมุ่งมัน่สงู ลกัษณะ
ดา้นนี้มกัมคีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ทางการศกึษา และการท างาน ซึ่งพบได้ในผูน้ า ผูบ้รหิาร ซึ่ง
หากบุคคลทีม่ลีกัษณะดา้นน้ีต ่า เรยีกกว่า ผูป้รบัตวัไดง้่าย (Flexible) พวกเขาจะใชค้วามพยายามน้อย
กว่าในการท างาน ลกัษณะ  “ผูป้รบัตวัไดง้่าย” นี้พบไดใ้นพวก นกัวจิยั ผูต้รวจ และทีป่รกึษา 
 
 2.2 แนวคิด ทฤษฏี การปรบัตวัในการท างาน 
 การปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงเป็นคุณสมบตัหินึ่งของบณัฑติใหม่ทีอ่งคก์รต่าง ๆต้องการ
ให้มี เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวในการท างาน(Work 
Adjustment) มคีวามส าคญัอย่างมากต่อพนักงานทีเ่ริม่เขา้ปฏบิตังิานใหม่ในองคก์รการปรบัตวัในการ
ท างานเป็นความรู้สึกสบายหรือความผ่อนคลายของบุคคลกับความหลากหลายที่เผชิญภายใต้
สภาพแวดลอ้มใหม่ๆ การปรบัตวัในการท างานสามารถเกดิขึน้ในประเดน็ ไดแ้ก่ การปรบัตวัเขา้กบังาน 
การปรบัตวัเขา้กบักฎและสภาพแวดลอ้มทีป่ฏบิตั ิและการปรบัตวัเขา้กบัเพื่อน ซึง่จะช่วยใหพ้นักงาน
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามความคาดหวงัขององคก์ร (กลา้หาญ ณ น่าน , 2557) 
เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาท างาน แน่นอนว่าจะต้องถูกจบัตามองคุณในฐานะพนักงานใหม่อาจรู้สกึ
ตื่นเต้นกบัการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมขององค์กร รวมทัง้การแสดงความสามารถให้เป็นที่
ยอมรบัของหวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และนายจา้ง การปรบัตวัในการท างาน (Work Adjustment) มี
ความส าคญัอย่างมากต่อพนักงานที่เริ่มเข้าปฏบิตัิงานใหม่ในองค์กร การปรบัตวัในการท างานเป็น
ความรู้สกึสบาย หรอืความผ่อนคลายของบุคคลกบัความหลากหลายที่เผชิญภายใต้สภาพแวดล้อม  
ใหม่ ๆ (Black, 1988; Nicholson, 1984) 
 การปรบัตัวในการท างานสามารถเกิดขึ้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) การปรบัตวัเข้ากบังาน 
(Arkoff, 1968) (2) การปรบัตวัเขา้กบักฎ และสภาพแวดลอ้มทีป่ฏบิตั ิ(Black and Gregersin, 1991) 
และ (3) การปรบัตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน (Roy and Andrew, 1991) ซึง่จะช่วยใหพ้นักงานสามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพตามความคาดหวงัขององค์กร ส าหรบัประเทศไทยได้มกีารส ารวจ
องคก์รขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ จ านวน 305 องคก์ร เกีย่วกบัมุม มองของบณัฑติจบใหม่ที่มต่ีองาน
จ านวน 1,085 คน ในหลากหลายสาขาวชิาชพี พบว่าปญัหาทีเ่กดิกบัพนักงานใหม่ ไดแ้ก่ การปรบัตวั
ความรบัผดิชอบ และทศันคตต่ิองานทีป่ฏบิตัทิ าใหต้้องออกจากงาน และเปลีย่นงานบ่อย (ประชาชาติ
ธุรกจิ, 2560) การปรบัตวัในการท างานจงึเป็นประเดน็ส าคญัซึง่หน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามสนใจอย่าง
มาก หากบุคคลสามารถปรบัตวัในการท างานได้เรว็กจ็ะส่งผลให้สามารถปฏบิตัิงานได้ตามที่องค์กร
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บุคลกิภาพของบณัฑติใหม ่สาขาธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่ผีลต่อการปรบัตวัเพื่อ
ท างานในอตุสาหกรรมการบนิ 

ก าหนดขึน้ มทีศันคติทีด่ต่ีองาน มคีวามสมัพนัธ์ ในการท า งานกบั เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 
เป็นทีย่อมรบัในองคก์ร พรอ้มทัง้เกดิความพึง่พอใจในงานทีท่ า (Na-Nan and Pukkeeree, 2013) 
 2.3 แนวคิด ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
 Tom Stauanton (2015) ได้กล่าวถงึทฤษฎีการเลอืกอาชพีของ John L. Holland ทีว่่า
บุคลกิภาพของคนจะสะทอ้นผ่านการเลอืกอาชพีของตน โดยเหตุผลในการเลอืกอาชพีนัน้เกดิจากการ
ผสมผสานความคดิต่อตวัเอง และความเขา้ใจต่ออาชพีทีเ่ลอืก นัน่คอื คนทีเ่ลอืกอาชพีไดส้อดคลอ้งกบั
บุคลกิภาพของตนเองมากทีสุ่ด จะมคีวามพงึพอใจในอาชพี และส่งผลให้ประสบความส าเรจ็ในอาชพี
นัน้ ๆ ได ้ทฤษฎนีี้กไ็ดแ้บ่งประเภทของบุคลกิภาพออกเป็นกลุ่ม ๆ 6 กลุ่มดว้ยกนั ดงันี้ 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบจรงิใจ (Realistic) 
 บุคลกิภาพ : บุคคลในกลุ่มที ่1 เป็นคนทีช่อบกจิกรรมเกีย่วกับการควบคุม การปฏบิตักิารกบั
เครื่องยนต์กลไก หรือจ าพวกเครื่องมอืหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชอบแก้ไขซ่อมแซมวสัดุต่าง ๆ อาชีพที่
เหมาะสม เช่น วศิวกร เจา้หน้าทีเ่กษตรกรรม ช่างเทคนิค ช่างฝีมอื ช่างซ่อม ช่างฟิต ช่างส ารวจ 
 กลุ่มที ่2 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบการใชป้ญัญา และความคดิแบบนกัวชิาการ (Investigative) 
 บุคลกิภาพ : บุคคลในกลุ่มที ่2 เป็นคนทีช่อบวเิคราะห ์และการประเมนิ อยากรูอ้ยากเหน็ ช่าง
สงัเกต ช่างสงสยั ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ มเีหตุผล ละเอยีดรอบคอบ อาชพี เช่น นักเศรษฐศาสตร ์แพทย ์
เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์นกัฟิสกิส ์นกัวทิยาศาสตร ์นกัสถติ ินกัวางแผน นกัวชิาการ 
 กลุ่มที ่3 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบศลิปิน (Artistic) 
 บุคลกิภาพ : บุคคลในกลุ่มที่ 3 เป็นคนที่ชอบแสดงออก รกัความอสิระ ไม่ชอบอยู่ใต้บงัคบั
บญัชาใคร ไม่พึง่พาผูอ้ื่น ไม่คลอ้ยตามผูอ้ื่น ชอบรเิริม่ไม่เอาอย่างใคร ไม่ชอบความจ าเจ หรอืงานที่มี
กฎระเบยีบแน่นอน อาชพีทีเ่หมาะสม เช่นผูก้ ากบัการแสดง ครูสอนภาษา ผูส้ ื่อข่าว ครูสอนการละคร 
ครสูอนนาฏศลิป์ ผูแ้ปลภาษาต่างประเทศ นกัปรชัญา ครูสอนวรรณคด ีครูสอนดนตร ีเต้นร า นักดนตร ี
นกัโฆษณา  
 กลุ่มที ่4 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบบรกิารสงัคม และชอบสมาคม (Social)  
 บุคลกิภาพ : บุคคลในกลุ่มที ่4 เป็นคนทีช่อบท างานร่วมกบัผูอ้ื่น ช่วยเหลอืผูอ้ื่น ช่วยคนที่มี
ปญัหาทางจิตใจ แต่ไม่ชอบให้ใครสัง่ หรืออยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ชอบให้ความรู้ สนทนาและ
สงัสรรคก์บัผูอ้ื่น มคีวามเขา้ใจคนอื่นไดด้ ีกลา้แสดงออก อาชพีทีเ่หมาะ เช่น ครู -อาจารย ์นักวชิาการ 
พยาบาล นักสงัคมสงเคราะห์ พนักงานต้อนรบั ผู้ให้ค าปรกึษา ผู้จดัการ บรรณารกัษ์ นักโภชนาการ 
ล่าม มคัคุเทศก ์ 
 กลุ่มที ่5 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบกลา้คดิกลา้ท า (Enterprising)  
 บุคลกิภาพ : บุคคลในกลุ่มที ่5 เป็นคนทีช่อบกจิกรรมทีม่อีทิธพิลเหนือคนอื่น ใชท้กัษะในทาง
พูดจา มองเห็นตนเองเป็นผู้น าเต็มตัว เชื่อมัน่ในตัวเอง ชอบชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตาม หรือชอบ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าประสงค ์ชอบถกเถยีงปญัหาการเมอืง ชอบอภปิราย พูดจาตรงไปตรงมา กล้า
แสดงออก กลา้โต้แย้ง กล้าคดิกลา้ท า คล่องแคล่ว ว่องไว อาชพีที่เหมาะ เช่น นักธุรกจิ นักการตลาด 
นายธนาคาร นกับรหิาร ผูข้ายประกนัชวีติ นายหน้าซือ้ขาย ผูจ้ดัการ นักการเมอืง ทนายความ อยัการ 
ผูพ้พิากษา ทีป่รกึษาทางธุรกจิ โฆษก แอรโ์ฮเตส 
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 กลุ่มที ่6 กลุ่มทีม่บีุคลกิภาพแบบยดึมัน่ และมรีะเบยีบแบบแผน (Conventional) 
 บุคลิกภาพ :บุคคลในกลุ่มที่ 6 เป็นคนที่ชอบท างานเกี่ยวกับตัวเลข การนับจ านวน ชอบ
บทบาททีเ่ป็น ผูใ้ต้บงัคบับญัชา พอใจทีจ่ะคลอ้ยตาม หรอืช่วยฟงับุคคลอื่น ไม่ชอบเป็นผูน้ า เลีย่งการ
โต้แย้ง ไม่ชอบงานที่ใชท้กัษะทางร่างกาย ไม่ชอบการเปลีย่นแปลง เจา้ระเบยีบ มคีวามเป็นอนุรกัษ์
นิยมมาก ขาดความคดิรเิริม่และจนิตนาการ ชอบเลยีนแบบ อาชพีที่เหมาะ เช่น สมุหบ์ญัช ีนักบญัช ี
เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ตรวจสอบบัญชีเจ้าหน้าที่สารบรรณ ผู้ช่วย
บรรณารกัษ์ เจา้หน้าทีส่รรพากร เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร ์ผูคุ้มสตอ็กสนิคา้ ผูค้วบคุมเครื่องยนต์ 
 
 2.4 ข้อมูลอตุสาหกรรมการบิน 
 สภาวะอุตสาหกรรมการบิน และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินโลก 
อุตสาหกรรมการบินทัว่โลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงาน ICAO World Civil 
Aviation 2016 พบว่า ปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสาร (RPK) ทัว่โลกในช่วง 20 ปีขา้งหน้าว่าจะเตบิโตรอ้ย
ละ 4.6สอดคลอ้งกบัการประมาณการของ บรษิทั โบอิง้ จ ากดั และบรษิทั แอรบ์สั จ ากดั ไดค้าดการณ์
ปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสารทัว่โลกในช่วง 20 ปีขา้งหน้าว่า จะมอีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 4.4 และ 4.7 
ต่อปี ส าหรบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกมกีารคาดการณ์ว่า จะมอีตัราการขยายตัวของปรมิาณการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร เฉลีย่ร้อยละ 5.7 และ 6 ต่อปี ซึง่สงูกว่าอตัราการเตบิโตของโลก ส่วนสภาวะอุตสาหกรรม
การบินและแนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2560 มีผู้ถือใบอนุญาตประกอบ
กจิการการคา้ขายการเดนิอากาศ (AOL) จ านวนทัง้สิน้ 49 ราย(ยงัใหบ้รกิาร 38 ราย) เมื่อพจิารณาสถติิ
การขนสง่ผูโ้ดยสารภาพรวม 10 ปีทีผ่่านมาพบว่า มผีูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ประมาณ 3 เท่าจาก ปี 2551 คดิ
เป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ร้อยละ 11.7 ต่อปีแบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเติบโตร้อยละ 10 และ
ผู้โดยสารภายในประเทศเติบโตร้อยละ 13.6 และเมื่อพจิารณาสดัส่วนระหว่างผู้โดยสารทัง้สองกลุ่ม 
พบว่า สดัสว่นผูโ้ดยสารภายในประเทศมเีพิม่มากขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการเตบิโตของโลกปรมิาณ
ผูโ้ดยสารทัง้ประเทศ ในปี 2560 มจี านวนทัง้สิน้ 154.52 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 จากปีทีผ่่านมา โดย
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา มอีตัราการเตบิโตของผูโ้ดยสารสงูทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 71 ส่วนสายการบนิที่มี
สว่นแบ่งการตลาดในประเทศสงูทีส่ดุคอื สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี สายการบนินกแอร ์และสายการบนิ
ไทยไลออ้นแอร ์มสีว่นแบ่งการตลาดรอ้ยละ 29 19 และ 18 ตามล าดบั แต่หากพจิารณาส่วนแบ่งตลาด
ระหว่างประเทศ พบว่า การบนิไทยยงัคงเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาด คดิเป็นร้อยละ 42ของผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ีพบว่าสายการบนิมแีนวโน้มใชท้่าอากาศยานภูมภิาคทดแทนท่าอากาศยาน
หลกัซึง่ประสบปญัหาความคบัคัง่ โดยมกีารขออนุญาตเพิม่เสน้ทางบนิระหว่างประเทศออกจากเมอืง
รองมากขึน้ ส าหรบัการคาดการณ์การเตบิโตของจ านวนผูโ้ดยสารของไทย จะยงัคงเตบิโตต่อเนื่องโดย
ในช่วง 5 ปี (2561-2565) คาดว่าจะเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 7.5 และในช่วง 10 ปี (2561 -2571) คาดว่าจะ
เตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 5.6 (กองเศรษฐกจิการบนิ, 2561) 
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รปูท่ี 3: สถติจิ านวนผูโ้ดยสารภาพรวมทัว่ประเทศ ปี 2551-2560 

 
 การเติบโตของจ านวนผู้โดยสารย้อนหลงั 10 ปีพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อความต้องการบุคลากรดา้นการใหบ้รกิารทีจ่ะมคีวามต้องการสงูขึน้ตามมาของสายการบนิ 
ทัง้บรกิารภาคพืน้ ช่าง บรกิารบนสายการบนิ พนกังานใหบ้รกิารดา้นต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน 
 

งานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 
 อรุณวชิญ ์พลอคัรไพศาล (2561)  ศกึษาเรื่อง “บุคลกิภาพทีม่ผีลต่อการปรบัตวัในการท างาน
ของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน” พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของปจัจยั
บุคลกิภาพ บรรยากาศองคก์ร ความพงึพอใจในงาน และการปรบัตวัในการท างานทัง้หมดอยู่ระดบัสงู 
ส่วนความสมัพนัธ์ของปจัจยัพบว่าทุกปจัจยัมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปากลาง มค่ีาอยู่ระหว่า 0.378 
ถงึ 0.606 และยงัพบว่าปจัจยับุคลกิภาพแบบเปิดเผย และบุคลกิภาพแบบเปิดรบัสถานการณ์มอีทิธพิล
การปรบัตวัในการท างานโดยมคี่าสมัประสทิธเ์ท่ากบั 0.215 และ0.304 และสามารถพยากรณ์ไดถ้งึรอ้ย
ละ 30.30 ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 
 วรางคณา ซบัซอ้น (2559) อทิธพิลของคุณลกัษณะบุคลกิภาพ บรรยากาศองคก์ร และความ
พงึพอใจงานที่มต่ีอการปรบัตวัในการท างานของครูต่างชาติในเครอืโรงเรยีนสอนภาษา พบว่าปจัจยั
บุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในงาน และการปรบัตัวในการท างานทัง้หมดอยู่ใน
ระดบัสูง ส่วนความสมัพนัธ์ของปจัจยั พบว่าทุกปจัจยัมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง มค่ีาอยู่
ระหว่าง 0.378 ถึง 0.606 นอกจากนัน้ยงัพบว่าปจัจยับุคลิกภาพแบบเปิดเผย และบุคลกิภาพแบบ
เปิดรบัสถานการณ์ มอีทิธพิลต่อการปรบัตวัในการท างานโดยมคี่าสมัประสทิธกิบั 0.215 และ 0.304 
ตามล าดบัสามารถพยากรณ์ไดถ้งึรอ้ยละ30.30 ณ ระดบันยัส าคญัที ่0.05 
 ธนชัพร เลขวตั (2558) ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบุคลกิภาพ การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร 
และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร โดยมคีวามสขุในการท างานเป็นตวัแปรสือ่ ในหน่วยงาน
ราชการแห่งหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 312 คน พบว่าลกัษณะบุคลิกภาพห้า
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องค์ประกอบทุกแบบมคีวามสมัพนัธ์กบัความสุขในการทางาน โดยลกัษณะบุคลกิภาพแบบเปิดเผย 
แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบประนีประนอม แบบมจีติส านึก มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขใน
การท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(r = 0.540, 0.225, 0.334, 0.500, p<0.01) ตามล าดบั และแบบ
หวัน่ไหวมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความสุขในการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ( r = -0.327, 
p<0.01) 
 ปราการ รอดปรชีา และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2558) บุคลกิภาพความสามารถทางเชาวอ์ารมณ์
จติวญิญาณการใหบ้รกิาร และแรงจงูใจในการท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความส าเรจ็ในการท างานของ
พนักงานโรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าพนักงานมลีกัษณะบุคลกิภาพ 5 ประการ
โดยรวม และบุคลกิภาพแต่ละแบบ ไดแ้ก่ บุคลกิภาพแบบประนีประนอม แบบเปิดเผย แบบหวัน่ไหว 
แบบเปิดรบัประสบการณ์ และแบบมจีติส านึกอยู่ในระดบัด ีและบุคลกิภาพแต่ละแบบมคีวามสมัพนัธก์บั
ความส าเรจ็ในการท างานในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 กลา้หาญ ณ น่าน (2556) อทิธพิลของคุณลกัษณะบุคลกิภาพ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ปรบัตวัในการท างานของผูเ้ขา้สู่ตลาดบณัฑติใหม่ พบว่าปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ และความพงึพอใจใน
งานมอีทิธพิลต่อปจัจยัดา้นการปรบัตวัในการท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติซิึง่ปจัจยัทัง้หมดสามารถ
ท านายการปรบัตวัในการท างานไดร้อ้ยละ 39 ตลอดจนผลการทดสอบสมการโครงสรา้งทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์เป็นอย่างสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัใหผู้บ้รหิารใชใ้นการสนับ
สนนุ หรอืพฒันาบุคลกิภาพ และความพงึพอใจของบณัฑติใหม่ใหส้ามารถปรบัตวัในการท างานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 รปูแบบบุคลกิภาพเป็นสิง่ส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อความคดิสรา้งสรรค ์แบบอย่างท าใหเ้หน็ไดช้ดั
ว่าบุคคลที่มคีวามคิดสร้างสรรค์จะแสดงลกัษณะบุคลกิภาพ และลกัษณะเฉพาะบางอย่างสม ่าเสมอ 
Helson and Pals (2000) ชีใ้หเ้หน็ว่าบุคลกิภาพทีเ่รยีกว่าศกัยภาพในการสรา้งสรรคส์ามารถท านาย
ประสทิธภิาพการสรา้งสรรคไ์ด้ ส่วน Pedersen และ Burton (2009) ผูซ้ึง่สรุปว่าสไตลข์องบุคลกิภาพ
พร้อมกบัอิทธพิลอื่น ๆ เป็นสิง่ที่มีความส าคญัต่อความคดิสร้างสรรค์ Lounsbury et al., (2012), 
Lounsbury et al. (2014a) และ Levy et al. (2011) ลกัษณะบุคลกิภาพทีแ่นะน าโดยเฉพาะลกัษณะ
บุคลกิภาพแบบหา้ปจัจยัมคีวามส าคญัในการท าความเขา้ใจตวัเลอืกของคนงานในการคน้หาและอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่หมาะสมกบับุคลกิภาพของแต่ละบุคคล การตรวจสอบเพิม่เตมิเพิม่ความ
เขา้ใจในลกัษณะส าคญัในความพงึพอใจของแรงงาน การศกึษาวจิยัองคก์รเพยีงไม่กีแ่ห่งนัน้ใชล้กัษณะ
แคบ ๆ ร่วมกบัลกัษณะ FFM หนึ่งหรอืสองหรอืสามลกัษณะ ตวัอย่างเช่นการวจิยัทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าการวาง
แนวการบรกิารลูกค้าที่แคบเป็นลกัษณะบุคลกิภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัผูค้้าปลกีและการรบัรู้ที่ไม่
เหมอืนใครของพวกเขาเกีย่วกบัความพงึพอใจในอาชพี (Lounsbury et al., 2012; Loveland et al., 
2015) อย่างไรกต็าม Mathieu (2013) และ Mededovic และ Petrovic (2015) ไม่ไดก้ล่าวถงึการใช้
แบบจ าลองหา้ปจัจยัเป็นรากฐานทางทฤษฎใีนการวจิยัลกัษณะบุคลกิภาพของพวกเขา แตกต่างจาก
งานวิจยัที่มคีวามเขม้แขง็โดยใช้แบบจ าลองห้าปจัจยัเป็นรากฐานทางทฤษฎีส าหรบัการวดัลกัษณะ
บุคลกิภาพ (Sackett, Lievens, Van Iddekinge, and Kuncel, 2017) การวจิยัสนับสนุนความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคลกิภาพเชงิรุกและผลงานรวมถึงค่าคอมมชิชัน่ของพนักงานขายอสงัหารมิทรพัย์ (Crant, 
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1995) กจิกรรมผู้ประกอบการ (Becherer and Maurer, 1999) เงนิเดอืนและการเลื่อนต าแหน่ง 
(Seibert, S. E., and DeGeest, D. S., 2017) (Kirkman and Rosen, 1999) ฝ่ายขายของ บรษิทั 
(Becherer and Maurer, 1999) และความคดิรเิริม่ดา้นอาชพี (Siebert, Crant, and Kraimer, 2001) 
การขาดบุคลกิภาพเชงิรุกอาจสญูเสยีทางเลอืกในการท างานทีด่ ีและเป็นทีต่อ้งการอกีดว้ย 
 

ระเบียบวิธีการวิจยั 
 
 การวจิยัเรื่อง “บุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่ี
ผลต่อการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการบนิ”  มวีตัถุประสงคด์งันี้ (1) เพื่อศกึษา
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนักบัการปรบัตวัในการออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการ
บนิ (2) เพื่อศกึษาบุคลกิภาพที่มผีลต่อการปรบัตวัของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑติ เพื่อออกไปปฏบิตัิงานในอุตสาหกรรมการบนิ การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบผสมเชงิ
ปรมิาณ แบบวดัครัง้เดยีว (One-shot study) ดว้ยวธิกีารส ารวจ (Survey research method) และเชงิ
คุณภาพดว้ยวธิกีาร Focus Group 
 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื นักศกึษาปีที่ 4 สาขาธุรกิจการบนิ มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑติทีก่ าลงัจะจบการศกึษาในปีการศกึษา 2562 จ านวน 235 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นเชงิคุณภาพคอื นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑติทีก่ าลงัจะจบการศกึษาในปีการศกึษา 2562 จ านวน 7 คน จากจ านวนเป้าหมายทีเ่ชญิ 11 คน 
ซึง่ยงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 6-12 คน (Nastasi and Schensul, 2005 อา้งถงึในประไพพมิพ ์สุธวีลิ
นนนท ์และ ประสพชยั พสนุนนท,์ 2559) 
 
แผน ขัน้ตอน และวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 การศกึษาครัง้นี้มขี ัน้ตอนในการส ารวจขอ้มลูดงันี้ คอื 
 1. Focus group นักศกึษาปี 4 สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ จ านวน 7 คน 
จากจ านวนเป้าหมายทีเ่ชญิ 11 คน ซึง่ยงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 6-12 คน 
 2. ส ารวจดว้ยแบบสอบถามจ านวน 235 ชุด เกบ็ขอ้มูลจากนักศกึษาปี 4 สาขาธุรกจิการบนิ   
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติจ านวน 235 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เชงิคุณภาพ 
 1. แบบหวัขอ้ค าถามในการท า Focus Group ผ่านผลการวเิคราะหค์วามตรงเชงิเนื้อหาของ
แบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหาค่า IOC โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ขอ้ค าถามมคี่า
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ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
ผ่านเกณฑ ์0.50 ขึน้ไปทุกขอ้ 
 2. เครื่องบนัทึกเสยีงสนทนาในการท า Focus Group จากโทรศพัท์มอืถือ IPhone 6 
ตรวจสอบเครื่องบนัทกึเสยีงอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านไดเ้ป็นอย่างด ี
 เชงิปรมิาณ 
 1. แบบสอบถามการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative research) จ านวน 235 ชุด ผ่านผล
การวเิคราะหค์วามตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหาค่า IOC โดยคณะ
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ขอ้ค าถามในแบบสอบถามมคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผ่านเกณฑ ์0.50 ขึน้ไปทุกขอ้ค าถามซึง่
สามารถน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูได ้(สวุมิล ตริกานนัท์, 2550) 
 2. น าแบบสอบถามทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามใกลเ้คยีงจ านวน 30 ชุด ผลการทดสอบ
เครื่องมอื พบว่า แบบสอบถามในสว่นทีว่ดับุคลกิภาพ มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.7109 ถงึ 0.8879 
และโดยรวมเท่ากบั 0.9437 และการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิาน มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.7762 
ถงึ 0.8713 และโดยรวมเท่ากบั 0.8938 ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป (Cronbach, 2003) 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิเชงิปริมาณ: ใช้แบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากนักศกึษาปีที่ 4 สาขาธุรกิจ   
การบิน มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต จ านวน 235 คน เชิงคุณภาพ: ใช้แบบหวัข้อค าถามในการท า 
Focus Group ในประเดน็ตวัแปรทีศ่กึษานกัศกึษาปีที ่4 สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
สามารถเขา้ร่วมไดจ้รงิ จ านวน 7 คนจากจ านวนเป้าหมายทีเ่ชญิ 11 คน ซึง่ยงัอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 6-
12 คน  
 2. ขอ้มลูทุตยิภมูริวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูเชงิประมาณ และขอ้มลูเชงิคุณภาพจากแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ เช่น ต ารา บทความ วารสาร รายงานการประชมุ กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แห่งชาต ิเวบ็ไซต ์ฯลฯ 
การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติท่ีใช้ 

ผูท้ าวจิยัไดก้ าหนดค่าสถติสิ าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณไวด้งันี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่อบรรยายเกี่ยวกับลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม บุคลกิภาพ และการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตัิงาน โดยได้
น ามาแจกแจงจ านวนและน าเสนอเป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)ใชส้ าหรบัทดสอบสมมตฐิานเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบ
การปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการบนิจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง
บณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ สถติทิีใ่ชค้อืการทดสอบค่าท ี(t-test) ในกรณี
ตวัแปรต้นสองกลุ่ม  และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตวัแปรต้นตัง้แต่สามกลุ่มขึน้ไปเมื่อพบว่ามคีวามแตกต่างจะท าการ
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เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวธิผีลต่างเป็นส าคญัน้อยที่สุด (Least Significant 
Different: LSD) 

3. สถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ทีท่ าหน้าทีพ่ยากรณ์ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปกบัตวัแปรตาม 
โดยวธิแีบบทางตรง (Enter) เป็นวธิทีี่จะน าเสนอ านาจการพยากรณ์โดยตวัแปรอสิระทุกตวัทีร่่วมกนั
พยากรณ์ตวัแปรตาม เพื่อศกึษาปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยั
เกษมบณัฑติ ทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการบนิ 

การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัใชว้ธิกีารถอดเทปการท า Focus Group มาสรุปเป็น
บนัทกึพรรณนาดว้ยวธิกีารวเิคราะหส์รุปอุปนยั (Analytic Induction) (เอือ้มพร หลนิเจรญิ, 2555) 
 

ผลการวิจยั 
 
  ผลท่ีได้จากการ Focus Group 
  1. นักศกึษาคดิอย่างไรเกี่ยวกบับุคลกิภาพ ทีอ่าจที่ผลกระทบต่อ การปรบัตวัในการท างาน
ของนกัศกึษาในอาชพีบุคลากรการบนิ: นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบับุคลกิภาพว่ามคีวามส าคญักบั
อาชพีทีต่นมุ่งหวงั เช่น แอรโ์ฮสเตส สจ๊วต พนกังานตอ้นรบัภาคพืน้ และอกีหลายอาชพีในธุรกจิการบนิ
ซึง่พวกเขาเขา้มาศกึษาในหลกัสตูรการบนิเพราะมคีวามหวงัว่าจะไดเ้ขา้สูอ่าชพีเหล่าน้ี พวกเขาไดเ้รยีน
วชิาบุคลกิภาพในปีการศกึษาที ่1 เทอมที ่2 จงึท าใหห้ลายคนมกีารพฒันาดา้นบุคลกิภาพขึน้เรื่อย ๆ 
แต่มบีางคนใหค้วามเหน็ว่าควรเน้นเรื่องบุคลกิภาพเขม้ขน้ในช่วงปี 4 เทอมสดุทา้ยดว้ย เพราะพวกเขา
ตอ้งออกไปสมคัรงาน และไปท างานจรงิ 
  2. บุคลกิภาพ แบบไหนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว ดา้นบุคลกิภาพแบบ
เปิดเผย ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ด้านบุคลิกภาพแบบประนีประนอม และด้าน
บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก ทีน่กัศกึษาเหน็ว่ามคีวามส าคญัต่อนกัศกึษาในการปรบัตวัในการท างานดา้น
อาชีพของท่าน หากท่านคิดว่าน่าจะมีบุคลิกภาพด้านพิเศษอื่น  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 
นกัศกึษาสามารถแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิได:้ นักศกึษาบางรายยอมรบัว่าตนเองมบีุคลกิภาพในเชงิ
ลบในบางดา้น แต่การเรยีนวชิาบุคลกิภาพไดช้่วยใหเ้ขาเริม่ปรบัตวั และบางรายบอกว่าทุกวนันี้ เขายงั
แกไ้ขไม่ไดใ้นบุคลกิภาพดา้นหวัน่ไหวเขายงัเป็นคนอารมณ์รอ้น พูดไม่คดิยดึตดิกบัความคดิว่าถูกต้อง
เสมอเป็นต้น ส่วนความคิดเห็นในเรื่องบุคลิกภาพ 5 ด้านนัน้หลายคนเหน็ความส าคญัมากในแบบ
เปิดรบัประสบการณ์ รองลงมาแบบมจีติส านึก แบบประนีประนอม และแบบเปิดเผยตามล าดบั 
  3. นกัศกึษาคดิอย่างไรในการทีต่อ้งปรบัตวัในดา้นสายอาชพี อนัไดแ้ก่ ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบังานที่ได้รบัมอบหมาย ด้านการปรบัตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในการท างาน และกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั และดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ดา้นไหนทีน่ักศกึษาคดิว่าให้
ความส าคญัมากที่สุด แล้วอะไรที่เป็นเหตุผลในความจ าเป็นที่ต้องเลือกด้าน: นักศึกษาทัง้หมดเห็น
ความส าคญัเรื่องกบัตวัในดา้นสายอาชพี เพราะการไดเ้รยีนตรงในสายอาชพีทีใ่ฝ่ฝนัน่าจะช่วยใหพ้วก
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เขามคีวามพร้อมในด้านบุคลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัอาชพี และสามารถแข่งขนัได้ในการสมคัรงานสาย
อาชพีในธุรกจิการบนิ และพวกเขาเชื่อว่าการที่สถาบนับ่มเพาะ ให้ความรู้เฉพาะด้านให้กบัพวกเขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบุคลิกภาพจะสร้างความสมบูรณ์แบบแก่พวกเขาในการท างานใน
อุตสาหกรรมการบนิ 
 
ผลจากการวิเคราะหแ์บบสอบถาม 
ส่วนท่ี 1  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุในรายดา้น 

(N=235) 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ: หญงิ 182 77.4 
อาย:ุ 21 - 30 ปี    230 97.9 
อาชพี: พนกังานตอ้นรบับนสายการบนิ  97 41.3 
เงนิเดอืนทีค่าดว่าจะไดร้บั:  20,001 – 30,000 บาท 
    

67 28.5 

ใหค้วามส าคญั: มนุษยสมัพนัธ ์  84 35.7 
บุคลกิภาพใชใ้นชวีติประจ าวนั: ใชป้ระจ า           163 69.4 
 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกีย่วกบับุคลกิภาพ  
            ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามบุคลกิภาพ 

(N=235) 
บุคลกิภาพ  x  S.D. แปลความ 

ดา้นบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว  4.27 0.47 มากทีส่ดุ 
ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดเผย 4.28 0.49 มากทีส่ดุ 
ดา้นบุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์  4.31 0.48 มากทีส่ดุ 
ดา้นบุคลกิภาพแบบประนีประนอม 4.36 0.55 มากทีส่ดุ 
ดา้นบุคลกิภาพแบบมจีติส านึก  4.35 0.47 มากทีส่ดุ 
โดยรวม 4.32 0.39 มากทีส่ดุ 
 
ส่วนท่ี 3 การปรบัตวัเพื่อท างาน 

(N=235) 
การปรบัตวัเพื่อท างาน x  S.D. แปลความ 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานทีท่ า 4.23 0.51 มากทีส่ดุ 
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ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ 
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

4.32 0.51 มากทีส่ดุ 

ดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 4.27 0.56 มากทีส่ดุ 
โดยรวม 4.28 0.43 มากทีส่ดุ 

 
ผลการทดสอบปจัจยัทางบคุลกิภาพทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อออกไปท างาน 

                                                            (N=235) 
การปรบัตวัเพือ่ออกไปปฏบิตังิาน (Y) b S.E. Beta t-test Sig  

(2-tailed) 
Tolera
nce 

VIF 

ค่าคงที ่(Constant) 0.817 0.218  3.748 0.000   
บุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว (X1) 0.071 0.057 0.077 1.240 0.216 0.510 1.959 
บุคลกิภาพแบบเปิดเผย (X2) 0.125 0.048 0.139 2.613* 0.010 0.688 1.454 
บุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (X3) 0.135 0.054 0.150 2.482* 0.014 0.531 1.883 
บุคลกิภาพแบบประนีประนอม (X4) 0.209 0.052 0.265 3.996* 0.000 0.442 2.262 
บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก (X5) 0.260 0.058 0.283 4.484* 0.000 0.488 2.048 
R= 0.745, R2= 0.555, F-test =57.014*, Sig (2-tailed) = 0.000, Durbin-Watson=1.869 
*มนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 
  ผลตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 วตัถปุระสงคก์ารวิจยัท่ี 1 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการ
บนิจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษม
บณัฑิต ผลการเปรียบเทียบการปรับตัวเพื่อออกไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินจ าแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ มดีงันี้ 
 1. เพศ อาชพีทีค่าดหวงั และเรื่องทีใ่หค้วามส าคญัมากทีสุ่ดของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการ
บนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิตแตกต่างกนั มกีารปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิด้านการ
ปรบัตวัขา้กบังานที่ท า  การปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา และโดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 2. อายุของบณัฑิตใหม่ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตแตกต่างกัน  มีการ
ปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิในดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และโดยรวมแตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนดา้นการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานทีท่ า พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั  จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 3. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่คาดหวงัของบณัฑิตใหม่ สาขาธุรกจิการบิน มหาวิทยาลยัเกษม
บณัฑติแตกต่างกนั มกีารปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการบนิในดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบังานทีท่ าแตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สว่นดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และโดยรวม พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั จงึปฏเิสธ
สมมตฐิานที ่ตัง้ไว ้
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 4. การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนวชิาบุคลกิภาพไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัของบณัฑติใหม่ 
สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติแตกต่างกนั มกีารปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการ
บนิในดา้นการปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม และโดยรวมแตกต่างกนั จงึยอมรบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
แต่จะพบว่ามคีวามไม่แตกต่างกนัในดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบังานทีท่ า และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 วตัถปุระสงค์การวิจยัท่ี 2 เพื่อศึกษาปจัจัยทางบุคลิกภาพของบัณฑิตใหม่ สาขาธุรกิจ     
การบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ ผลการ
ทดสอบปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่อีทิธพิล
ต่อการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตังิานในอุตสาหกรรมการบนิมดีงันี้ 
 1. ปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ไดแ้ก่ 
ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบการเห็นพ้อง และแบบมีจิตส านึกที่มอีิทธิพลต่อการ
ปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิในด้านการปรบัตวัให้เขา้กบังานที่ท า จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้สว่นดา้นบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว และแบบแสดงออก พบว่าไม่มอีทิธพิล จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 2. ปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ไดแ้ก่ 
บุคลกิภาพแบบมจีติส านึก และแบบการเหน็พ้องทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัเพื่อออกไปปฏบิตัิงานใน
อุตสาหกรรมการบนิในดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในการท างานและกฎระเบยีบ จงึยอมรบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว แบบแสดงออก และแบบเปิดรบัประสบการณ์ 
พบว่าไม่มอีทิธพิล จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 3. ปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ไดแ้ก่ 
ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก และแบบการเห็นพ้องที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวเพื่อท างานใน
อุตสาหกรรมการบนิในดา้นการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา จงึยอมรบัสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ ส่วนด้านบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว แบบเปิดรบัประสบการณ์ และแบบมจีิตส านึกพบว่าไม่มี
อทิธพิล จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 4. ปจัจยัทางบุคลกิภาพของบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ไดแ้ก่ 
บุคลกิภาพแบบแสดงออก แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบการเหน็พอ้ง และแบบมจีติส านึกทีม่อีทิธิพล
ต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ จงึยอมรบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ส่วนดา้นบุคลกิภาพแบบ
หวัน่ไหว พบว่าไม่มอีทิธพิล จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 

อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
 
 การศกึษาเรื่อง บุคลกิภาพบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติทมีี
ผลต่อการปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ ผูว้จิยัไดน้ าประเดน็ส าคญั ๆ มาใชใ้นการอภปิราย
ผลดงันี้ 
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บุคลกิภาพของบณัฑติใหม ่สาขาธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่ผีลต่อการปรบัตวัเพื่อ
ท างานในอตุสาหกรรมการบนิ 

 1. จากการส ารวจขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามพบว่าขอ้มลูกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัมอีายุ 21-30 ปี รวมทัง้ กลุ่มตวัอย่างมกัจะ
คาดหวงัที่จะท างานในอาชพีพนักงานต้อนรบับนสายการบินเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือพนักงาน
บรกิารภาคพืน้  กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัทีจ่ะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท จ านวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท และยงัพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัในเรื่องมนุษยสมัพนัธม์ากทีส่ดุ และกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีน
วชิาบุคลกิภาพไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัเป็นประจ า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรุณวชิญ์ พลอคัร
ไพศาล (2561) ทีพ่บว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อการปรบัตวั
ในการท างานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากความแตกต่างด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เป็น
นักศกึษาที่ยงัไม่จบการศกึษา กบัพนักงานในอุตสาหกรรมการบินที่ปฏบิตัิงาน ณ สนามบนิ 7 แห่ง 
ระหว่างผูท้ีย่งัไม่เคยท างาน กบัผูท้ีท่ างานแลว้จงึมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกัน ส่วนอายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือนที่คาดหวงั ของบณัฑิตใหม่มีผลต่อการปรบัตัวเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบินและต่อการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบังาน ซึง่สอดคลอ้งกบั อรุณวชิญ์ พลอคัรไพศาล (2561) และยงัพบว่าการน าความรูท้ี่
ได้จากการเรยีนวิชาบุคลิกภาพไปปรบัใช้ในชวีิตประจ าวนัของบณัฑิตใหม่มีผลต่อการปรบัตวัเรื่อง
ออกไปปฏบิตังิาน และปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. จากการส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัเกีย่วกบับุคลกิภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็
ต่อบุคลกิภาพโดยรวมในเชงิเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ เพราะนกัศกึษาในหลกัสตูรมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเขา้ท างาน
ในอุตสาหกรรมการบินซึ่งในแต่ละสายงานเน้นความส าคัญเรื่องบุคลิกภาพ ด้วยเหตุนี้การให้
ความส าคญัต่อบุคลกิภาพโดยรวมในเชงิเหน็ดว้ย จะน ามาใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ของบณัฑติใหม่ที่
จะเขา้ไปสู่อาชพีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบนิ เช่น แอร์โฮสเตส สจ๊วต พนักงานบรกิารภาคพื้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ กล้าหาญ ณ น่าน (2556) ผลการทดสอบสมการโครงสร้างที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นมีความ
สอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์เป็นอย่างสามารถใช้เป็นขอ้มูลส าหรบัให้ผูบ้รหิารใช้ในการสนับส นุน 
หรอืพฒันาบุคลกิภาพ และความพงึพอใจของบณัฑติใหม่ใหส้ามารถปรบัตวัในการท างานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสูงสุด  อกีทัง้ ความคดิเหน็ต่อบุคลกิภาพเหน็ด้วยระดบัมากที่สุด และความคดิเหน็ต่อ
บุคลกิภาพดา้นบุคลกิภาพแบบมจีติส านึกในเชงิเหน็ดว้ย ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนันัน้ เป็นเพราะว่าการ
วเิคราะหง์านเป็นการศกึษาอย่างเป็นระบบถึงกจิกรรมที่ต้องการท าในแต่ละงาน โดยที่การวเิคราะห์
ระบบจะเป็นขัน้ตอนทางเทคนิคทีถู่กน ามาใชใ้นการก าหนดบุคลกิภาพ ความรบัผดิชอบ และขอบข่าย
ของงานนัน้อนัเป็นปจัจยัเกือ้หนุนกนั 
 3. จากการส ารวจการปรบัตวัเพื่อท างาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารปรบัตวัเพื่อท างาน อยู่ใน
ระดบัมาก เพราะว่า นักศกึษาปีที ่4 ทีก่ าลงัจะจบการศกึษาต่างไดร้บัการชีแ้นะ ส่งเสรมิสนับสนุนจาก
ทางสถาบนัพฒันาบุคลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ และทางสถาบนัฯ ให้ความส าคญัต่อ
ความสามารถการพฒันาดา้นบุคลกิภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การพฒันารูปแบบ รวมทัง้การใหข้อ้มูล
ที่ส าคญัต่อการบรหิารขององค์กร ที่จะน ามาซึ่งการบรรลุผลส าเรจ็ของนักศึกษาในการปรบัตวัเพื่อ
ท างาน สอดคลอ้งกบั กลา้หาญ ณ น่าน (2556) อทิธพิลของคุณลกัษณะบุคลกิภาพ และความพงึพอใจ
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ทีม่ต่ีอการปรบัตวัในการท างานของผูเ้ขา้สู่ตลาดบณัฑติใหม่พบว่าปจัจยัดา้นบุคลกิภาพ และความพงึ
พอใจในงานมอีทิธพิลต่อปจัจยัดา้นการปรบัตวัในการท างานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติซิึง่ปจัจยัทัง้หมด
สามารถท านายการปรบัตวัในการท างานไดร้อ้ยละ 39 
 4. จากการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุระหว่าง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และบุคลิกภาพ เพื่อนักศึกษาสามารถปรับตัวเพื่อท างาน พบว่ามีความมี
ความสมัพันธ์ทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรางคณา ซับซ้อน (2559) ซึ่งพบว่าปจัจัย
บุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร ความพึงพอใจในงาน และการปรบัตัวในการท างานทัง้หมดอยู่ใน
ระดบัสูง อกีทัง้การศกึษาในเรื่องดงักล่าวนี้ยงัมผีลสอดคล้องกบัแนวคดิของ Black (1988) และ 
Nicholson (1984) การปรบัตวัในการท างาน (Work Adjustment) มคีวามส าคญัอย่างมากต่อพนักงาน
ทีเ่ริม่เขา้ท างานใหม่ในองคก์ร การปรบัตวัในการท างานเป็นความรูส้กึสบาย หรอืความผ่อนคลายของ
บุคคลกบัความหลากหลายทีเ่ผชญิภายใตส้ภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้น้ี 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะ 2 สว่นดงันี้ 
ขอ้เสนอแนะจากผลการศกึษา 
 ผลการศกึษาพบว่า การปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ได้แก่ บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ และบุคลกิภาพแบบแสดงออก ต่างมอีทิธพิลทางบวก (Beta= 0.283*, 0.265*, 0.150 
และ 0.139* ตามล าดบั) นัน่คอืถ้าบณัฑติใหม่ สาขาธุรกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติมคีวาม
คดิเหน็เชิงเหน็ด้วยในระดบัมากต่อการมบีุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง แบบมีจติส านึก แบบเปิดรบั
ประสบการณ์ หรือแบบแสดงออก จะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อออกไปปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการบนิไดม้ากดว้ย นัน่คอื สถาบนัพฒันาบุคลากรการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ควร
ก ากับดูแลการเรียน การสอนในวิชาบุคลิกภาพให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้บรรลุผลส าเร็จของ
บุคลกิภาพของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ทีก่ าลงัจะจบการศกึษามากขึน้ดว้ย รวมทัง้กรอบแนวคดิ บุคลกิภาพ 
ในสว่นบุคลกิภาพแบบหวัน่ไหว จะพบว่าไม่อทิธพิล อกีทัง้ปจัจยัทางบุคลกิภาพทัง้ 5 ตวัแปรสามารถ
ร่วมกนัอธิบายการผันแปรของการปรบัตัวเพื่อออกไปปฏิบตัิงานในอุตสาหกรรมการบินได้ที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งให้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคูณเท่ากบั  0.745 (R=0.745) และมี
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 55.5 (R2=0.555x100)  นอกจากนี้แบบจ าลองสมการถดถอยที่
ไดน้ี้ใหค้่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.442-0.688 ซึง่มากกว่า และ VIF มคี่าอยู่ระหว่าง 1.454-2.262 ซึง่
ไม่เกนิ 10 แสดงใหเ้หน็ว่า ตวัแปรอสิระแต่ละตวัเป็นอสิระต่อกนั อกีทัง้ยงัใหค้่า Durbin-Watson=1.869 
ซึง่เป็นระดบัทีย่อมรบัได ้เน่ืองจากมคี่าอยู่ระหว่าง 1.50-2.50 (Shim, 2000)  
 ดังนัน้แนวทางในด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลกรการบิน 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ต้องพฒันาดา้นทกัษะใหแ้ก่นักศกึษาทุกชัน้ปี เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ และ
สร้างพฤติกรรมในรูปแบบการสร้างบุคลกิภาพที่ดอีย่างยัง่ยนืให้เกดิขึ้น เพื่อเพิม่ความสามารถด้าน
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บุคลกิภาพของบณัฑติใหม ่สาขาธรุกจิการบนิ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ ทีม่ผีลต่อการปรบัตวัเพื่อ
ท างานในอตุสาหกรรมการบนิ 

บุคลกิภาพทีจ่ะพฒันาแลว้มผีลต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัไดใ้นการสมคัรงาน และการปรบัตวัเขา้
ท างานในอุตสาหกรรมการบนิ 
 
 ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ริหาร 
 1. ผูบ้รหิารควรค านึงถึงตวัแปรทีม่ต่ีอความเสีย่งในดา้นบุคลกิภาพ ไดแ้ก่  บุคลกิภาพแบบ
หวัน่ไหว แบบเปิดเผย แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบประนีประนอม และแบบมจีติส านึกทีม่อีทิธิพลต่อ
การปรบัตวัเพื่อท างานในอุตสาหกรรมการบนิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงการเรยีน
การสอนในวชิาบุคลกิภาพใหม้คีวามทนัสมยั น าไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิเมื่อเขา้สู่การท างานในอุตสาหกรรม
การบนิของบณัฑติใหม่ 
 2. การพฒันาบุคลกิภาพของนักศกึษาเพื่อใหส้ามารถท างานในอุตสาหกรรมการบนิ นับว่ามี
ความจ าเป็นในดา้นการสร้างบุคลากรการบนิ และเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ในปรบัตวัเขา้ท างานใน
อุตสาหกรรมการบนิจะน ามาสรา้งระบบขบัเคลื่อนขององคก์ร (Driver Triad) และพฒันากระบวนการใน
รปูแบบใหม่นี้ทัง้การขบัเคลื่อน และการใหค้วามส าคญัดา้นแรงงานน ามาสูก่ารหาผลลพัธใ์หม่หลงัจากที่
ธุรกิจมีการน าการจัดการกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์มาสู่องค์กร เครื่องมือดังกล่าวมาใช้วัด
ประสทิธภิาพของการบรรลุผลส าเรจ็ของนกัศกึษาดา้นการจดัการบุคลกิภาพของนกัศกึษาจะเกิดไดต้้อง
มีส่วนประกอบจากปจัจัยทางด้านบุคลิกภาพ ซึ่งถือเป็นความสอดคล้องกับนโยบายตามแผน
ยุทธศาสตรช์าตทิี ่2 ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 
 ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษาด้านบุคลิกภาพบัณฑิตใหม่ ในสาขาอื่น ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยเฉพาะการสรา้งแบบจ าลองทศันมติขิองทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิ
สรา้งสรรคส์ว่นบุคคล ทีม่ปีจัจยัประกอบดว้ย องคค์วามรู ้บุคลกิภาพ แรงจูงใจ และความคดิสรา้งสรรค์
ต่อการบรรลุผลส าเร็จของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จะต้องมีแผนงานที่สมดุลกัน 
(Amabile, 1996; Watson and Thompson 2001; Nussbaumer and Guerin, 2000; Meneely, 2010) 
การรวมกนัระหว่างองคค์วามรู ้บุคลกิภาพ แรงจงูใจ และความคดิสรา้งสรรค ์ต่อการบรรลุผลส าเรจ็ของ
นกัศกึษา จะสามารถตอบสนองต่อนกัศกึษาใหส้ าเรจ็ในระดบัทีส่งูกว่าคู่แข่งระดบัเดยีวกนั ถงึอย่างไรก็
ตามในเชงิประจกัษ์ความชดัเจนในด้านบุคลกิภาพ กย็งัมงีานวจิยัอื่น ๆ ที่สามารถน ามาปรบัใช้เป็น
แนวทางเพื่อใหเ้กดิการปรบัทศิทางดา้นบุคลกิภาพ และการบรรลุผลส าเรจ็ยงัคงเป็นสิง่ทีย่ากจะเขา้ใจ
ในการคน้หาอยู่เหมอืนเดมิ, ยงัไม่มคีวามสอดคลอ้งกนั อาทงิานวจิยัในแนวคดิ ลกัษณะบุคลกิภาพแบบ
หา้ปจัจยั (FFM) และลกัษณะแคบ (NT) ที่น ามาผสมผสานในการท าวจิยัดา้นบุคลกิภาพทีม่ต่ีอการ
ท างาน (Allport, 1937; McDougall, 1932; Eysenck, 1947; Norman, 1963; Barrick and Mount, 
2013; Choi and Lee, 2014; Kowalski, Vernon and Schermer, 2016; Lee and Ashton, 2014; 
Roivainen, 2015) ผูว้จิยัจงึควรน าแนวคดิดงักล่าวทางดา้นบุคลกิภาพมาผสมผสานเพื่อพฒันารูปแบบ 
(Model) ใหม่ให้ทันสมัยแล้วน าไปใช้ในด้านการบริหารการจัดการในการเรียนการสอนรายวิชา
บุคลกิภาพ 
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