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งานวิจยั นีศึกษาและหาความสัมพันธ์ในประเด็นหลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แ ก่ บุคลิกภาพ, คุณลักษณะของงาน และระดับของ
ความต้องการประสบความสําเร็จ หรือแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ในพนักงานกลุ่ม Generation Y ซึงเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย อีกทังยังเปรีย บเทียบองค์ป ระกอบทางด้านบุ คลิกภาพ คุณลักษณะของงานทีต้องการ และระดับความต้องการประสบ
ความสําเร็จระหว่างกลุ่มพนักงานทีสังกัดภาครัฐกับเอกชน มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ประกอบด้วยผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐจํานวน
98 คน และผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาคเอกชนจํานวน 302 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์แ ละประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ทางสถิติ (SPSS for Windows)
ผลการศึก ษาพบว่า ผูป้ ฏิบ ัติงานในสัง กัด ภาคเอกชนมีค ะแนนบุค ลิกภาพ 2 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ด รับ
ประสบการณ์ และบุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก สูงกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ สําหรับคุณลักษณะเฉพาะของงานทีกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
กลุ่ม Generation Y ซึงเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐและเอกชนมีความต้องการแตกต่างกันคือ มิติด้านความสําคัญของงานและมิติด้าน
ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน นอกจากนียังพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาคเอกชนมีระดับความต้องการประสบความสําเร็จมากกว่าผูป้ ฏิบตั ิงาน
ั ยทัง 3 ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ในสังกัดภาครัฐ ทางด้านการศึกษาหาความสัมพันธ์พบความสัมพันธ์ของปจจั
เฉพาะของงานทีต้องการ และระดับของความต้องการประสบความสําเร็จในกลุ่มตัวอย่างพนักงาน Generation Y โดยมี 7 ตัวแปรจาก
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของงาน ซึงได้แ ก่ ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจในงาน ความหลากหลายของทักษะ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง ข้อมูลผลการปฏิบตั ิงานความชัดเจนของงาน และบุคลิกภาพแบบแสดงออก
สามารถร่วมกันทํานายระดับความต้องการประสบความสําเร็จได้
คําสําคัญ: เจเนอเรชันวาย บุคลิกภาพ คุณลักษณะของงาน แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ความต้องการประสบความสําเร็จ

Abstract
This study examines and finds the relationship among personality factors, job characteristics and achievement
motivation of Gen Y workers in government sectors and private sectors of Thailand. Moreover this study compares personality
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factors, job characteristics and achievement motivation between workers in government sectors and workers in private sectors.
400 representative samples consist of 98 Gen Y workers in government sectors and 302 Gen Y workers in private sectors. The
survey questionnaire was the method selected to collect primary data which was later processed and analyzed by SPSS for
Windows in order to obtain important statistical data.
The study findings show Gen Y workers in private sectors have two personality factors, which are openness to
experience and conscientiousness more than Gen Y workers in government sectors. Core job dimensions, which Gen Y
workers in private sectors want more than Gen Y workers in government sectors, are task significant and feedback. Moreover
this study finds that Gen Y workers in private sectors have achievement motivation more than Gen Y workers in government
sectors. The relationship findings show the relationship among personality factors, job characteristics and achievement
motivation. Seven variables from Big Five personality factors and core job dimensions in The Job Characteristics Model, that
are autonomy, skill variety, conscientiousness, agreeableness, feedback, task identity and extraversion, can use to predict
achievement motivation level.
Keywords: Generation Y, Gen Y, Personality, Job characteristics, Need for achievement, Achievement motivation

1. บทนํา
ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมา องค์การต่างๆ ได้พบกับ
พนักงานกลุ่มหนึงทีถูกเรียกว่า เจนเนอเรชันวาย (Generation
Y) มีแนวโน้มทีจะออกไปจากองค์การอย่างไม่มคี วามลังเล ทังที
ได้ ร ั บ การยอมรั บ จากผู้ บ ริ ห ารว่ า เป็ น พนั ก งานที เก่ ง มี
ความสามารถหลากหลาย สามารถทํางานหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี แต่พนักงาน
กลุ่มนีไม่มคี วามอดทนพอทีจะทํางานอยูใ่ นองค์การ เพือก้าวขึน
ไปเป็ นผูบ้ ริหารในอนาคต ซึงพนักงานรุ่นใหม่นีมีความแตกต่าง
ไปจากพนักงานรุ่นเก่าทีองค์การมีอยู่ ดังนันความแตกต่างและ
ปญั หาในการทํางานร่วมกันเหล่านี ทําให้พนักงานกลุ่มนีลาออก
จากองค์การก่อนเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตามปญั หาทีองค์กร
กํ า ลั ง เผชิ ญ นั นไม่ ใช่ ป ัญ ห า จ า กค นเจ นเนอ เรชั น วา ย
(Generation Y) แต่มสี าเหตุมาจากตัวระบบโครงสร้างและการ
ทํ า งานขององค์ ก รที ไม่ ไ ด้ อ อกแบบมาเพื อรองรั บ ความ
หลากหลายอย่างสุดขัวของบุ คลากรในองค์กร แต่คนเจนเนอเร
ชันวาย (Generation Y) เป็ นจุดเปลียนให้องค์กรต้องเริมให้
ความสํ าคัญ และตระหนัก กับ เรืองความหลากหลายของคน
หลากเจนเนอเรชันในองค์ ก ร เพราะคนเจนเนอเรชัน วาย
(Generation Y) เป็ นความท้าทายทีฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ของ
องค์ก รได้พ บนอกเหนือ จากประเด็น พืนฐาน เช่น เรืองของ
ช่องว่า งระหว่า งวัยแล้ว ยังจะต้องรับ มือ กับ ความแตกต่ างที
เกิดขึนจากวิถชี วี ติ ระหว่างคนรุ่นเก่าทีมีวิถีชีวิต ทัศนคติในการ
ใช้ชวี ติ ทีแตกต่างจากของคนเจนเนอเรชันวาย (Generation Y)
อย่างมาก ดังนันจึงส่งผลให้ทางองค์การต่างๆ วางกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์โ ดยเล็งเห็นความสํ าคัญของการ
บริหารพนักงานในกลุ่ มเจนเนอเรชันวาย (Generation Y) ให้
เป็ นทรัพยากรทีมีคุณค่าขององค์การมากยิงขึน จึงจําเป็ นอย่าง

ยิงทีทางองค์ก ารควรมีความเข้า ใจในความแตกต่ า งของคน
ในช่ว งอายุเจนเนอเรชันวาย (Generation Y) ในแง่มุม ต่างๆ
เช่ น ทางด้านบุ ค ลิก ภาพ ทัศ นคติ นิส ัย ความคิด ความเชือ
ความชอบ และมุมมองต่อการทํางาน เป็ นต้น
มี ก ารศึ ก ษาจากทัวโลกที ได้ ศึ ก ษาและกํ า หนด
คุณลักษณะร่วมกันของเจนเนอเรชันวาย (Generation Y) แต่
ไม่ได้เป็ นคุณลักษณะร่วมกันของเจนเนอเรชันวาย (Generation
Y) ในประเทศไทยทุก ประการ เนื องจากบุ ค ลิก ภาพและคุ ณ
ลักษณะร่วมของกลุ่มคนเจนเนอเรชันวาย (Generation Y) มี
ความไม่แน่นอนและไม่สามารถระบุได้แน่ชดั มีการเปลียนแปลง
ไปตามถินทีอยู่ ซึงขึนอยู่กบั สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ที
บุคคลนันเผชิญร่วมด้วย แต่ในบางประเทศพบว่ากลุ่มคนเจน
เนอเรชันวาย (Generation Y) แม้จะอยู่ในประเทศเดียวกัน ก็มี
บุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมทีมีความแตกต่างกันออกไป
เช่น ในประเทศอินเดีย คนกลุ่มนีมีคุณลักษณะร่วม (Common
Traits) ทีแตกต่างกัน ไปตามชนชันวรรณะ (Erickson, 2009)
ดั ง นั นสิ งที การศึ ก ษา ก่ อ นห น้ า นี ได้ ทํ า มานั น ไม่ ใช่ คุ ณ
ลัก ษณะร่ ว มของเจนเนอเรชัน วายระดับ ประเทศ (National
Characteristics of Generation Y) ของประเทศไทย เห็นได้
จากการทีนัก วิจยั หลายท่ าน ได้นํ า ผลการศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะ
ร่วมกันของ Generation Y ในต่างประเทศ มาปรับใช้ให้เข้ากับ
ประเทศของตนเอง
สําหรับการศึกษากลุ่มพนักงาน Generation Y ใน
ประเทศไทยมีผลการศึกษาทีสอดคล้องกันว่าปจั จัยหนึงทีกลุ่ม
พนักงานในช่วงอายุนีในประเทศไทยให้ความสําคัญในระดับสูง
ในการพิจารณาเข้าร่วมงานกับองค์การใดองค์การหนึงคือปจั จัย
ด้านลักษณะของงาน (บริษทั โนเลจสตอร์ม คอนซัลติง จํากัด,
2550; ชัย วัฒ น์ , 2552; อัจ ฉริ ย า, 2552) การปรับ เปลี ยน
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คุณลักษณะของงานให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
คนกลุ่มนี จะส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจและเกิดเป็ นแรงจูงใจใน
การทํางานให้ประสบความสําเร็จของพนักงานกลุ่มนีต่อไป ซึง
แรงจูงใจทีสําคัญทีสุดของมนุษย์ คือ แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ผูท้ ีจะ
ทํางานได้อย่างประสบผลสําเร็จจะต้องมีแ รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใน
ระดับสู ง ความสําเร็จของงานจะทําได้โดยการกระตุ้น ให้เกิด
แรงจู งใจใฝ่สมั ฤทธิเป็ นสํ าคัญ เมือแต่ละบุคคลมีแ รงจูง ใจใฝ่
สัม ฤทธิ สู ง ก็จ ะสามารถทํ า งานได้ สํ า เร็ จ และช่ ว ยให้ ผ ลการ
ปฏิบตั งิ านทีได้ออกมานันมีประสิทธิผลเป็ นไปตามเป้าหมายที
กําหนดไว้ (McClelland, 1969)
สิงทีได้กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแรงบันดาลใจใน
การทํ า การวิจ ัย ที มุ่ ง เน้ น ทีจะศึก ษาและหาความสัม พัน ธ์ใ น
ประเด็ น ห ลั ก 3 ประกา รด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภา พ
(Personality), คุณลักษณะของงาน (Job characteristics) และ
ระดับของความต้อ งการประสบความสํา เร็จ หรือ แรงจู งใจใฝ่
สัมฤทธิ (Achievement motivation or Need for achievement)
ในพนักงานกลุ่ม Generation Y ซึงสามารถนํ าความรู้ทีได้จาก
การวิ จ ัย มาปรับ ปรุ ง หลัก เกณฑ์ใ นการสรรหาและคัด เลื อ ก
บุคลากรเข้ามาทํ างานในองค์การได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน รวมทังเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ั หาความ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารของตนเอง แก้ไ ขป ญ
ขัดแย้ง ภายในองค์การต่ าง ๆ ทีเกิด ขึนจากสาเหตุ ทางความ
แตกต่ า งกัน ของช่ ว งอายุ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก าร และ
ปรับเปลียนคุณลักษณะของงานให้กลุ่มพนักงาน Generation Y
เกิดความต้องการประสบความสําเร็จในการทํางานเพิมมากขึน

2. วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาและเปรียบเทียบองค์ประกอบทางด้าน
บุ ค ลิ ก ภ า พ ( Personality) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ง า น ( Job
Characteristics) ทีต้องการ และระดับของความต้องการประสบ
ความสํ า เร็ จ (Achievement Motivation or Need for
Achievement) ของกลุ่มพนักงาน Generation Y ในหน่ วยงาน
สังกัดภาครัฐและภาคเอกชน
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะของงานทีต้องการ และระดับของความ
ต้องการประสบความสําเร็จ ในกลุ่มพนักงาน Generation Y
3. เพือทํานายระดับความต้องการประสบความสําเร็จ
ของกลุ่มพนักงาน Generation Y โดยใช้องค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพและคุณลักษณะของงานมาเป็ นตัวทํานาย

3. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั ทบทวนวรรณกรรม และ
สมมติ ฐาน

Phatcharasiri Ratcharak

การวิจยั นีจะศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big
Five Personality) ตามแนวคิดของ R.R. MaCrae และ P.T.
Costa ปี 1992, คุ ณ ลักษณะเฉพาะของงาน 5 มิติ ซึงเป็ น
ส่ ว นประกอบในแบบจํ า ลองคุ ณ ลัก ษณะของงาน (Job
characteristics model) ของ Richard Hackman และ Greg
Oldham ปี 1981 และแรงจู ง ใจใฝ่ ส ั ม ฤทธิ (Need for
Achievement) ตามลักษณะผูท้ มีี แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิของ David
McClelland ปี 1961 ซึงมีกรอบแนวความคิด ดังนี

บุคลิกภาพ
(Personality)
ของกลุ่ม
พนักงาน
Gen Y

คุณลักษณะของงานที
กลุ่มพนักงาน Gen Y
ต้องการ (Job
Characteristics)

ความต้องการประสบ
ผลสําเร็จ (Achievement
Motivation) ในกลุ่ม
พนักงาน Gen Y

ภาพที 1: กรอบแนวคิดการศึกษา
ทีมา: Sanders, 2011; Casey, 2010; Millette,
2008; Krahe, 1991; Schmidt, 1991; เกียรติคุณ, 2545; วรรณ
ภรณ์, 2544; ศิรพิ ร, 2542; ปราณี, 2540
ช่วงอายุของกลุ่มคน Generation Y ในประเทศไทย
ทีจะทําการศึกษาเป็ นกลุ่มคนทีมีอายุตงแต่
ั 21-29 ปี คือผูท้ ีมีปี
เกิ ด อยู่ ใ นช่ ว งปี พ .ศ.2525-2533 ทางผู้วิ จ ัย เลื อ กช่ ว งอายุ
ดังกล่าว เนืองจากในปี พ.ศ.2525 มีเหตุการณ์สําคัญของประเทศ
ไทยเกิดขึนคือรัฐบาลได้กําหนดให้มีแ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติขนมาเป็
ึ
นระยะๆ ติดต่อกันมาถึง 4 แผนตังแต่ปี
พ.ศ.2504 เป็ นระยะเวลาครบ 20 ปี เพือใช้เป็ นกรอบนํ าในการ
ระดมและจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจ กําลังเงิน กําลังคน และ
ระบบงานของรัฐมาทําการบูร ณะ ขยายกิจกรรมขันพืนฐานที
จําเป็ นต่อการเสริมสร้างระบบการผลิต การจําหน่ าย และความ
เป็ น อยู่ของประชาชนจนทํา ให้ป ระเทศสามารถก้า วเข้า มาสู่
สังคมเศรษฐกิจทีมีฐ านะความเป็ นอยู่ดีข ึนโดยลําดับส่ งผลต่ อ
เศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศไทยคือ ฐานะเศรษฐกิจและ
รายได้ประชาชาติขยายขึนกว่า 14 เท่ าตัว , รายได้เฉลียต่ อ
บุคคลของไทยเพิมขึนถึง 8 เท่าตัว และมูลค่าการส่งออกสินค้า
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และบริการของไทยเพิมขึนกว่า 16 เท่าตัว และในปี พ.ศ.2525 มี
การเริมใช้แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที 5
(พ.ศ.2525-2529) ได้ปรับแนวความคิด ในการพัฒ นาประเทศ
“แนวใหม่” แตกต่างไปจากแผนพัฒนาฯ ฉบับทีแล้วมา โดยทํา
เป็ น “แผนนโยบาย” ทีชัดเจนพอทีจะแปลงไปสู่ภาคปฏิบตั ิ
สําหรับปี เกิดสินสุดของช่วงปี เกิดของกลุ่มตัวอย่างที
จะทํ าการศึก ษานัน ผู้วิจ ัย ได้กํ า หนดเกณฑ์เ ป็ น ปี พ.ศ.2533
เนืองจากในปี พ.ศ. 2534 เกิดเหตุการณ์ รฐั ประหารขึนเมือวัน
เสาร์ที 23 กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบ
เรีย บร้อ ยแห่ ง ชาติ หรื อ รสช. (National Peace Keeping
Council - NPKC) ยึดอํานาจจากรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ ผลของการเกิดเหตุก ารณ์ ร ัฐประหารของรสช. ได้ทํ าให้
ความมันคงและสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองทีมีมาในระยะเวลา
หนึงได้หมดลงไป ผูว้ จิ ยั จึงได้กําหนดเกณฑ์ให้เป็ นปี พ.ศ.2533
เป็ นปี เกิดสินสุดของช่วงปี เกิดในกลุ่มตัวอย่าง Generation Y
ประเทศไทยทีจะทําการศึกษา
องค์ประกอบทางด้ านบุคลิ กภาพ (Personality)
คือ บุ ค ลิก ภาพห้า องค์ ป ระกอบ (Big Five Personality)
หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลทังภายในและภายนอกทีเป็ น
ตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออก ตามการรับรู้ของตนเองใน
5 ลักษณะทีได้จากการวัดบุคลิกภาพของ R.R. MaCrae และ
P.T. Costa (1992) ซึงได้ แ ก่ บุ ค ลิก ภาพแบบหวันไหว
(Neuroticism or Emotional Stability), บุ ค ลิก ภาพแบบ
แสดงออก (Extraversion), บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
(Openness to experience), บุ ค ลิก ภาพแบบการเห็น พ้อ ง
( Agreeableness) แ ล ะ บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ มี จิ ต สํ า นึ ก
(Conscientiousness)
คุ ณ ลัก ษณะของงาน (Job characteristics)
หมายถึง ลัก ษณะของงานทีปฏิบ ัติ โดยในการศึก ษานี ได้ใ ช้
กรอบแนวคิ ด Job Characteristics Model (การสร้ า ง
คุณลักษณะของงาน) ทีใช้สําหรับการวิเคราะห์และออกแบบงาน
ที Richard Hackman และ Greg Oldham ร่ วมกันเสนอ
แนวควา มคิ ด ในการเพิ มผลผลิ ต ด้ ว ยการหา เทคนิ ค วิ ธี
ความสําคัญกับปจั จัยทางจิตวิทยาของผูท้ ทํี างานเป็ นการกระตุ้น
ให้ผปู้ ฎิบตั งิ านบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงาน ประกอบด้วย
คุณ ลัก ษณะเฉพาะของงาน (Core Job Dimension) 5 มิติ
ด้วยกัน คือ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety), ความ
ชัด เจนของงาน (Task Identity) หรือ ความเป็ น อัน หนึ งอัน
เดียวกันของงาน, ความสํา คัญของงาน (Task significant),
ความมีอสิ ระในการตัดสินใจในงาน (Autonomy) และการได้รบั
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ความต้องการประสบความสําเร็จ (Achievement
Motivation) หรือ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ หมายถึง ความต้องการที

พัชรศิริ ราชรักษ์
จะทํางานให้ประสบความสําเร็จ, ทํางานให้ดกี ว่าผูอ้ น,
ื ทํางานได้
ยอดเยียมหรือ ทํ า งานกับ คนเก่ง , สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที
ั
ค่อนข้างยาก, สามารถแก้ไขปญหาที
ซับซ้อน, สามารถทํางานที
ท้าทายให้ประสบความสําเร็จ และสามารถพัฒนาวิธีการทีดีขนึ
ในการทํางาน โดยในการศึกษานีใช้ลกั ษณะของผูม้ ีแ รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิของ McClelland มาเป็ นกรอบในการศึกษาพฤติกรรม
ของผูท้ มีี จูงใจใฝส่ มั ฤทธิหรือความต้องการประสบความสําเร็จมี
6 ประการด้ ว ยกัน ได้แ ก่ กล้ า เสี ยงในระดับ ปานกลาง
(Moderate Risk-Taking), มีพ ลังความสามารถ (Energetic)
หรือ ความขยัน ขัน แข็ง ในการกระทํ า สิงแปลกใหม่ , มีค วาม
รับ ผิด ชอบต่ อตนเอง (Individual Responsibility), ต้อ งการ
ทราบผลในการตัดสินใจ (Knowledge of Result of Decision),
ความสามารถคาดการณ์ ล่ วงหน้ า (Anticipation of Future
Possibilities) และมีทกั ษะในการจัดระบบงาน (Organization
Skill)
การศึกษาความสัมพันธ์ของบุ คลิกภาพแบบ MBTI
(Form G) 4 คู่ มิ ติแ ละการสร้า งคุ ณ ลัก ษณะของงานของ
Hackman และ Oldham พบว่ า ลัก ษณะบุ ค ลิก ภาพแบบ
แสดงออก (Extraversion-Introversion) มี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ
คุณ ลัก ษณะเฉพาะของงานในมิติข องความหลากหลายของ
ทักษะ (Skill variety) และลัก ษณะบุ คลิก ภาพด้านการใช้การ
รับ รู้ ข ้อ มู ล จากประสาทสัม ผัส ทัง 5 (Sensing-Intuition) มี
ความสัมพันธ์กบั มิติของความชัดเจนของงาน (Task identity)
(Thomas, 2004) นอกจากนียังพบความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ (The Five Factor Model of Personality) กับ
คุณลักษณะของงาน 3 ด้านด้วยกัน ซึงประกอบด้วย ความอิสระ
ในการตัด สินใจ (Decision latitude), ความต้อ งการทางด้า น
กายภาพ (Physical demand) และ สภาพแวดล้อมการทํางานที
เสียงอันตราย (Hazardous working conditions) (Sutin, 2010)
จากการศึกษาข้างต้นจึงเกิดเป็ นสมมติฐานที 1ดังนี
สมมติ ฐ านที 1 องค์ประกอบทางด้า นบุ ค ลิก ภาพของกลุ่ ม
พนัก งาน Generation Y ในประเทศไทยมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
คุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการ
ในการศึกษา 16PF (Sixteen Personality Factor)
ของ Raymond B. Cattell กับระดับของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิหรือ
ระดับความต้องการประสบความสํา เร็จ พบว่า องค์ป ระกอบ
บุคลิกภาพ C ความมันคงทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05,
องค์ประกอบบุคลิกภาพ E การแสดงตัวมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิอย่างมีนัยสํา คัญทางสถิติทีระดับ 0.01
และองค์ประกอบบุคลิกภาพ A การเข้าสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (อนิสรา, 2549)
นอกจากนี ยัง มีการศึก ษาในพนัก งานขายพบว่ าพนัก งานทีมี
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บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีค่าเฉลียด้านแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิสูง
กว่าพนักงานขายทีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 (ธีระวุฒ,ิ 2544) และการศึกษาของอาทิต
ยา (2549) ศึกษาในหน่วยงานของรัฐแห่งหนีงพบว่า บุคลิกภาพ
แบ บแ สดงตั ว , แ บบ เปิ ดกว้ า งต่ อ ป ระสบ กา รณ์ , แบ บ
ประนีประนอม และแบบมีจติ สํานึก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฟนั ฝ่าอุปสรรค แต่บุ คลิกภาพ
แบบหวันไหว (ความมันคงทางอารมณ์) มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับ ความสามารถในการเผชิ ญ และฟ นั ฝ่า อุ ป สรรค ซึ งผู้ที มี
ความสามารถในการเผชิญและฟนั ฝ่าอุปสรรคสูงนันจะทํางาน
โดยมุ่ ง เน้ น ผลสํ า เร็จ ไม่ โ ทษผู้อืนเมือประสบความล้ม เหลว
ยอมรับการเปลียนแปลง กล้าเสียง มีความรับผิดชอบต่อผลการ
กระทําของตนเอง มุ่งผลทีการกระทํา (นันทนุ ช, 2546) จะเห็น
ได้ว่าคุณสมบัตบิ างประการของผูท้ มีี ความสามารถในการเผชิญ
และฟนั ฝ่าอุป สรรคสูงมีค วามใกล้เคียงกันกับผูท้ ีมีระดับความ
ต้องการประสบความสําเร็จสูง จากการศึกษาข้างต้นจึงเกิดเป็ น
สมมติฐานที 2 ดังนี
สมมติ ฐ านที 2 องค์ประกอบทางด้า นบุ ค ลิก ภาพของกลุ่ ม
พนัก งาน Generation Y ในประเทศไทยมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ระดับความต้องการประสบความสําเร็จ
การออกแบบคุณ ลักษณะของงาน (Work design
characteristics) ใ น ด้ า น ข อ ง Task
motivational
characteristics ซึงประกอบด้วยความอิสระในงาน (Autonomy)
และความหลากหลายของงาน (Task variety) มีผ ลต่ อ การ
เพิมขึนของแรงจู ง ใจในการทํ า งาน (Work motivation) ใน
พนักงานทีมีอายุการทํางานมาก (Sanders, 2011) นอกจากมี
การพบว่าระดับของแรงจูงใจในการทํางานทีแตกต่างกันในแต่ละ
อุตสาหกรรม เป็ นผลสืบเนืองมาจากคุณลักษณะของงานทัง 5
มิตขิ อง Hackman และ Oldham ทีมีความแตกต่างกัน (Casey,
2010) อีกทังคุณลักษณะของงานทัง 5 ด้านใน JCM นัน ยังมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การสร้า งแรงจู ง ใจภายในทีเกิด ขึนได้ด้ว ย
ตนเอง (Millette, 2008) ซึงความต้องการประสบความสําเร็จ
(Need for Achievement) เป็ นองค์ประกอบทางด้านแรงจูงใจ
ในทางจิต วิ ท ยาที มีผ ลต่ อ การทํ า งานตามทฤษฎี ข อง David
McClelland (1961) จากการศึกษาข้างต้นจึงเกิดเป็ นสมมติฐาน
ที 3 ดังนี
สมมติ ฐ านที 3 คุณ ลักษณะเฉพาะของงานทีกลุ่ มพนักงาน
Generation Y ในประเทศไทยต้องการมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จ
สมมติ ฐานที 4 หน่วยงานทีกลุ่มพนักงาน Generation Yสังกัด
แตกต่างกัน จะมีระดับของปจั จัยทีต้องการศึกษาทีแตกต่างกัน
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สมมติ ฐานที 4.1 หน่ วยงานที กลุ่ ม พนั ก งา น
Generation Yสังกัดแตกต่างกัน จะมีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ทีแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที 4.2 หน่ วยงานที กลุ่ ม พนั ก งา น
Generation Yสังกัดแตกต่างกัน จะมีคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ทีต้องการแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที 4.3 หน่ วยงา นที กลุ่ ม พนั ก งา น
Generation Yสังกัดแตกต่างกัน จะมีระดับของความต้องการ
ประสบความสําเร็จทีแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที 5 องค์ป ระกอบทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์
ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของงานมีอทิ ธิพลต่อระดับความ
ต้องการประสบความสําเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation Y

4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครังนีเป็ นกลุ่ ม
พนักงาน Generation Y โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นกลุ่ ม
ย่อ ย 2 กลุ่ม โดยคิด จากสัด ส่ว นของจํา นวนผู้ป ฏิบ ัติงานใน
หน่ วยงานสังกัด ภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทย (National
Statistical Office, 2006) คือ กลุ่มของพนักงาน Generation Y
ทีปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยงานทีสังกัดภาครัฐ จํานวน 98 คน (คิด
จาก 24.53% ของจํา นวนกลุ่ มตัวอย่า ง 400 คน) และกลุ่ ม ที
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยงานทีสังกัดภาคเอกชน จํานวน 302 คน
(คิดจาก 75.47% ของจํ านวนกลุ่ มตัวอย่าง 400 คน) โดยจะ
ทําการศึกษาแบบไม่จําเพาะเจาะจงกลุ่มอาชีพ แต่จะกําหนด
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างให้อยูร่ ะหว่าง 21-29 ปี หรือปี เกิดพ.ศ.
2525-2533 สํา รวจทังในเพศชายและหญิงในหน่ ว ยงานทีเป็ น
ภาคส่วนของราชการและเอกชน รวมทังสิน 400 คน (คํานวณ
จากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane, 1973)
วิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนัน จะใช้วิธีการ
สุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) แต่อย่างไรก็
ตามในการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จะทําการกระจายแบบสอบถามไป
ในองค์ก รและหน่ ว ยงานทีหลากหลายกัน ไป เพือไม่ ใ ห้ก ลุ่ ม
ตัวอย่างมีการกระจุกตัว ทําให้ได้ขอ้ มูลทีทัวถึงและน่ าเชือถือได้
ของกลุ่มพนักงาน Generation Y ทีอยู่ในหน่ วยงานทีแตกต่าง
กัน
การวัดตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั
ส่ ว นที 1 ปั จจัย ส่ ว นบุค คล เป็ น แบบสอบถาม
เกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา คณะทีสําเร็จการศึกษา หน่ วยงานทีสังกัด (รัฐ
หรือเอกชน) และอายุงาน
ส่ วนที 2 ปั จจัยทางด้ านบุคลิ กภาพ เป็ นแบบสอบ
ถามวัดบุคลิกภาพของกลุ่ มพนักงาน Generation Y ประกอบด้วย
บุคลิก ภาพ 5 แบบ คือ แบบหวันไหว, แบบแสดงออก, แบบ
เปิ ดรับประสบการณ์ , แบบการเห็นพ้อง และแบบมีจิตสํานึ ก
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เครืองมือนีเป็ นแบบวัดทีให้เลือกตอบ สร้างโดยใช้หลักแนวคิด
ของ Costa และ McCrae (1992) คือแบบวัดบุคลิกภาพ NEO
FFI ทีได้พฒ
ั นามาจาก NEO PIR ซึงเป็ นทีนิยมในการใช้วดั
บุ ค ลิ ก ภาพของคนในองค์ ก าร แต่ ใ นการศึ ก ษาครังนี มี ก าร
ปรับ เปลี ยนและแก้ ไ ขข้อ คํ า ถามจากแบบทดสอบดัง กล่ า ว
ทังหมด 11 ข้อ เพือให้เกิดความชัดเจนในการสือสารและความ
เข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างผูว้ ิจยั กับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
เก็บข้อมูลในการศึกษาครังนี และ เพือเป็ นการวัดบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบได้อย่างเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั ในครังนี
ส่วนที 3 ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของงาน เป็ น
ั ยด้านการ
แบบสอบถามเกียวกับระดับความคิดเห็นเกียวกับปจจั
สร้ า งคุ ณ ลัก ษณะของงานที กลุ่ ม พนั ก งาน Generation Y
ต้องการ เป็ นวัดค่าของปจั จัยด้านต่าง ๆ ของคุณลักษณะเฉพาะ
ของงาน (Core Job Dimension) 5 มิติ ของ Hackman และ
Oldham (1981)
ส่ วนที 4 ปั จจัยทางด้ า นความต้ องการประสบ
ผลสําเร็จ เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความรู้สึกและการกระทํา
ผูว้ จิ ยั สร้างข้อคําถามจากลักษณะของผูม้ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิของ
McClelland ทีบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผูท้ มีี จูงใจใฝส่ มั ฤทธิหรือ
ความต้องการประสบความสําเร็จมี 6 ประการ
ในแบบสอบถามส่ ว น 2, 3 และ 4 ได้นํ า มาตรวัด
ประเมินค่าแบบ Likert scale มาปรับใช้โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
ความคิดเห็น ให้ผตู้ อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงระดับเดียว
จาก “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง” ถึง “เห็นด้วยอย่างยิง” มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี
ระดับความคิดเห็น ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิง
5
1
เห็นด้วยมาก
4
2
เห็นด้วย
3
3
ไม่เห็นด้วย
2
4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
1
5
กําหนดคะแนนแบ่งช่วงพิสยั ของการแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลียระดับความคิดเห็นทีได้ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี
ช่วงคะแนนเฉลีย
3.67 – 5.00
2.34 – 3.66
1.00 – 2.33

ระดับความคิดเห็น
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับตํา

การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การหา
ค่ า ความถี (Frequency) และร้อ ยละ (Percentage), การ
วิเ คราะห์ข ้อ มู ล คะแนนใช้ ค่ า เฉลี ยเลขคณิ ต (Mean) ส่ ว น

พัชรศิริ ราชรักษ์
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การแจกแจงความถี
ข้อมูลคะแนน และ One-sample t-test กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี 0.05
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุ่ม
ตัว อย่า ง 2 กลุ่ ม ขึนไป (ทีไม่ มีค วามเกียวข้อ งกัน ) ใช้ส ถิ ติ
ทดสอบ Independent sample T-test กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที 0.05, การวิเคราะห์ค วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
ของกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มขึนไป One-way analysis of variance
ความแปรปรวนทางเดีย ว กํ าหนดระดับนัย สํา คัญ ทางสถิติที
0.05, การวิเคราะห์ทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ
ใช้ค่ าสหสัม พันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
การปรับข้อมูลจากข้อมูลทีมีอยู่ โดยการรวบรวมข้อ
คําถามเป็ นกลุ่ มตัวแปร โดยสร้างตัว แปรขึนมาใหม่ โดยการ
คํานวณจากคะแนนเฉลียจากข้อคําถามทีผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอบมา ให้เ ข้า ไปรวมอยู่เ ป็ น ป จั จัย เดีย วกัน และการสร้า ง
สม กา รพ ยา กรณ์ โ ดยใช้ ป ัจ จั ย ทา งด้ า นบุ ค ลิ ก ภา พ ห้ า
องค์ประกอบและคุณ ลักษณะเฉพาะของงาน มาอธิบายระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation
Y ด้ ว ยการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ แ บบมี ข นตอน
ั
(Stepwise
Multiple Regression Analysis) กํา หนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ี 0.05 ซึงตัวแปรทีถูกโปรแกรมเลือกมาทํานายนันจะไม่มี
ความสัมพันธ์กนั เอง

5. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
5.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
พนักงาน Generation Y
ตารางที 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทัวไป

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

179
221
400

44.75
55.25
100.0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
รวม

12
14
51
36
43
45
54
49
96
400

3.0
3.5
12.8
9.0
10.8
11.3
13.5
12.3
24.0
100.0

เพศ

อายุ
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ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
คณะทีสําเร็จการศึกษา
บริหารธุรกิจ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
อืนๆ
รวม
หน่วยงานทีสังกัด
รัฐ
เอกชน
รวม
อายุงาน
น้อยกว่า 2 ปี
2-4 ปี
4-6 ปี
มากกว่า 6 ปี
รวม

45
281
74
400

11.3
70.3
18.5
100.0

165
112
66
26
6
25
400

41.3
28.0
16.5
6.5
1.5
6.3
100.0

98
302
400

24.5
75.5
100.0

145
96
78
81
400

36.3
24.0
19.5
20.3
100.0

จากตารางที 1 อธิบายข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ: กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษามีสดั ส่วนทีเป็ น
เพศชายและเพศหญิงทีใกล้เคียงกัน
อายุ: เนืองจากเป็ นการศึกษาในผูป้ ฏิบตั ิงานทีอยู่
ในช่วงอายุ 21-29 ปี ดังนันกลุ่มตัวอย่างทีได้จึงมีอายุอยู่ในช่วง
ดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.4 หรือประมาณครึงหนึง
ของกลุ่มตัวอย่า งนันมีอายุ 21-26 ปี และอีกครึงหนึงของกลุ่ ม
ตัวอย่าง มีอายุ 27-29 ปี
ระดับการศึกษา: ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ คือ ปริญ ญาตรี รองลงมาคื อ ปริญ ญาโท และระดับ
อนุปริญญา ตามลําดับ
คณะทีสําเร็จการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึก ษาจากคณะที เป็ น สาขาทางบริห ารธุ ร กิ จ รองลงมา
ตามลํ า ดับ ดั ง นี คณะที เป็ นสาขาทางสัง คมศาสตร์ (เช่ น
มนุ ษ ยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิ เ ทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์
จิต วิท ยา สัง คมวิท ยา รัฐ ศาสตร์ นิ ติศ าสตร์ และการสือสาร
การศึก ษา เป็ นต้น ) คณะทีเป็ นสาขาทางวิท ยาศาสตร์ (เช่ น
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาล
ศาสตร์ เป็ น ต้น) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาป ตั ยกรรม
ศาสตร์ และอืนๆ
หน่ วยงานที สังกัด: เนืองจากก่อนหน้าทีจะทําการ
เก็ บ ข้อ มู ล ได้ คํ า นวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากข้ อ มู ล จํ า นวนผู้ ที
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นส่วนของภาครัฐและเอกชนออกมาเป็ นสัดส่วน
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ของกลุ่มตัวอย่าง คือผูท้ ีสังกัดหน่ วยงานภาครัฐจํานวน 98 คน
หรือ ร้อ ยละ 24.5 และผูท้ ีสัง กัดหน่ ว ยงานภาคเอกชนจํา นวน
302 คน ร้อยละ 75.5
อายุงาน: อายุการทํางานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือน้อยกว่า 2 ปี รองลงมาคือ 2-4 ปี , มากกว่า 6 ปี และ 4-6 ปี
ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าอายุงานส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างจะตก
อยูท่ อายุ
ี งานไม่เกิน 2 ปี เนืองจากกลุ่มตัวอย่างทีศึกษาเป็ นกลุ่ม
คนรุ่ น ใหม่ ที เพิ งเข้า สู่ ต ลาดแรงงาน จึ ง มี อ ายุ ง านในการ
ปฏิบตั งิ านยังน้อยอยู่

5.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐ านที 1 องค์ประกอบทางด้า นบุ ค ลิก ภาพของกลุ่ ม
พนัก งาน Generation Y ในประเทศไทยมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
คุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการ
ตารางที 2 ค่ า สัม ประสิท ธิสหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ป ระกอบ
ทางด้านบุคลิกภาพกับปจั จัยด้านคุ ณลัก ษณะเฉพาะของงาน
โดยรวม
องค์ประกอบ
ทางด้านบุคลิกภาพ

ปัจจัยคุณลักษณะเฉพาะของงาน
Pearson
correlation

Sig.
(2-tailed)

N

แบบความหวันไหว

-.056

.267

400

แบบแสดงออก

.439**

.000

400

แบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์

.390**

.000

400

แบบการเห็นพ้อง

.155**

.002

400

แบบมีจติ สํานึก

.494**

.000

400

**มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
จากตารางที 2 พบว่าบุคลิกภาพแบบการแสดงออก,
แบบเปิ ด รับ ประสบการณ์ แบบการเห็นพ้อ ง และแบบการมี
จิตสํานึกมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับ
ปจั จัยด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานทีกลุ่มตัวอย่างต้องการทุก
มิตทิ ระดั
ี บความเชือมัน ร้อยละ 99 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 1
เมือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมี
ระดับความสัม พัน ธ์ก ับปจั จัย ด้า นคุ ณลัก ษณะเฉพาะของงาน
มากทีสุ ด ใน 4 ด้า นด้ว ยกัน ได้แ ก่ มิติความหลากหลายของ
ทักษะ (r=.414) ความชัดเจนของงาน (r=.430) ความสําคัญของ
งาน (r=.414) และความเป็ น อิ ส ระในการตัด สิ น ใจในงาน
(r=.405) ซึงหมายความว่าหากกลุ่มตัวอย่างยิงมีความสามารถ
ในการจัดการตนเองอย่า งมีประสิทธิภาพ มีร ะเบีย บ มีค วาม
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รับผิดชอบต่อหน้าที ต้องการสัมฤทธิผล มีวินัยในตนเอง และมี
ความสุ ขุมรอบคอบในการทํ างานให้บรรลุเป้าหมาย ก็จะยิงมี
ความต้องการงานทีมีการทํากิจกรรมแตกต่างกัน ต้องใช้ระดับ
ความหลากหลายของงานทีต้องการทักษะ ความรูแ้ ละสติปญั ญา
ทีแตกต่างกัน มากขึน ต้อ งการงานทีสามารถรับ ผิดชอบตังแต่
เริมต้น จนเสร็จ สินและเห็ น ผลงานทีทํ า ออกมาอย่า งชัด เจน
ผลงานทีออกมามีค วามหมาย และเป็ น งานทีเปิ ด โอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีอิสระในการกําหนดขันตอน เลือกวิธีปฏิบตั ิงาน
สามารถแก้ไขปญั หาโดยการตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง
สมมติ ฐ านที 2 องค์ประกอบทางด้า นบุ ค ลิก ภาพของกลุ่ ม
พนัก งาน Generation Y ในประเทศไทยมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ระดับความต้องการประสบความสําเร็จ
ตารางที 3 ค่ า สัม ประสิท ธิสหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ป ระกอบ
ทางด้านบุคลิกภาพกับระดับความต้องการประสบความสําเร็จ
ระดับความต้องการประสบ
องค์ประกอบ
ความสําเร็จ (ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจ
ทางด้าน
ใฝ่ สมั ฤทธิ )
บุคลิกภาพ
Pearson
Sig.
N
correlation
(2-tailed)
แบบความหวันไหว
-.099*
.047
400
แบบแสดงออก
แบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์

.402**

.000

400

.351**

.000

400

แบบการเห็นพ้อง

.021

.677

400

แบบมีจติ สํานึก

.507**

.000

400

*มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .05
**มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
จากตารางที 3 พบว่ า องค์ ป ระกอบทางด้ า น
บุคลิกภาพแบบหวันไหวมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตกิ บั ระดับความต้องการประสบความสําเร็จทีระดับความ
เชือมัน ร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ -.099 ส่วน
องค์ ป ระกอบทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงออก, เปิ ด รับ
ประสบการณ์ และแบบมีจติ สํานึกมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตกิ บั ระดับความต้องการประสบความสําเร็จที
ระดับความเชือมัน ร้อยละ 99 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
.402, .351 และ .507 ตามลําดับ ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานที 2
เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความต้องการประสบความสําเร็จ
ทัง 6 ประการ มากทีสุดใน 5 ประการด้วยกัน ได้แ ก่ กล้าเสียง
ในระดับปานกลาง (r = .414) มีพลังความสามารถ (r = .456),

พัชรศิริ ราชรักษ์
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง (r = .255) ต้องการทราบผลในการ
ตัดสินใจ (r = .467) และ ความสามารถคาดการณ์ ล่วงหน้า (r = .511)
ซึงข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อขอได้จากทางผูว้ จิ ยั
สมมติ ฐ านที 3 คุณ ลักษณะเฉพาะของงานทีกลุ่ มพนักงาน
Generation Y ในประเทศไทยต้องการมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จ
ตารางที 4 ค่ า สัม ประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่ า งป จั จัยด้านคุ ณ
ลั ก ษณะเฉพาะขอ งงานกั บ ระดั บ ความต้ อ งการประส บ
ความสําเร็จ
ระดับความต้องการประสบความ
ปัจจัยด้าน
สําเร็จ(ลักษณะของผู้มีแรงจูงใจใฝ่
คุณลักษณะเฉพาะของ
สัมฤทธิ )
งาน
Pearson
Sig.
N
correlation
(2-tailed)
ความหลากหลายของ
.564**
.000
400
ทักษะ
ความชัดเจนของงาน
.559**
.000
400
ความสําคัญของงาน
.522**
.000
400
ความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินใจในงาน
.593**
.000
400
ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน
.522**
.000
400
รวมทุกมิติ
.681**
.000
400
**มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01
จากตารางที 4 พบว่าปจั จัยด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานทัง 5 มิติ ได้แ ก่ มิติ ค วามหลากหลายของทัก ษะ
(r=.564) ความชัด เจนของงาน (r=.559) ความสํ าคัญ ของงาน
(r=.522) ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจในงาน (r=.593) และ
ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน (r=.522) มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ระดับความต้องการประสบความสําเร็จที
ระดับ ความเชือมัน ร้อยละ 99 (โดยค่า r คือค่ า สัม ประสิท ธิ
สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย รสั น ) และเมื อ พิ จ า รณ าป ัจ จั ย ด้ า นคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของงานรวมกันทัง 5 มิติพบว่ามีความสัมพัน ธ์
เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ระดับความต้องการประสบ
ความสําเร็จของกลุ่มพนักงาน Generation Y ในประเทศไทย
(r=.681) ทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 99 ดัง นันจึง ยอมรับ
สมมติฐาน ที 3 เมือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พบว่าตัวแปร
ั ยระดับความต้องการประสบความสําเร็จทีมีความสัมพันธ์
ปจจั
กับคุณลักษณะเฉพาะของงานในมิตคิ วามหลากหลายของทักษะ
(r=.503) และมิติค วามชัด เจนของงาน (r=.550) มากทีสุ ด คือ
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ด้านมีพลังความสามารถ และตัวแปรปจั จัยระดับความต้องการ
ประสบความสําเร็จทีมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะเฉพาะของ
งานในมิตคิ วามสําคัญของงาน (r=.502) ความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินใจในงาน (r=.539) และข้อมูลผลการปฏิบตั ิงาน (r=.563)
มากทีสุด คือ ด้า นต้อ งการทราบผลในการตัด สิน ใจ ซึงข้อ มู ล
เพิมเติมสามารถติดต่อขอได้จากทางผูว้ จิ ยั
สมมติ ฐานที 4 หน่วยงานทีกลุ่มพนักงาน Generation Yสังกัด
แตกต่างกัน จะมีระดับของปจั จัยทีต้องการศึกษาทีแตกต่างกัน
สมม ติ ฐา น ที 4 .1ห น่ วย งา น ที กลุ่ ม พ นั ก งา น
Generation Yสังกัดแตกต่างกัน จะมีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ทีแตกต่างกัน
ตารางที 5 การวิเคราะห์ Independent Sample t-test ของ
องค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพทัง 5 โดยแบ่งตามหน่ วยงานที
สังกัด (เฉพาะด้านทีมีความแตกต่างทางนัยสําคัญทางสถิต)ิ
องค์
ประ
กอบ
ทาง
ด้าน
บุคลิก
ภาพ
แบบ
เปิ ดรับ
ประ
สบ
การณ์

แบบมี
จิตสํา
นึก

หน่ วย
งาน
(N)

ภาค
รัฐ
(98)

Mean

t-test for
Equality of
Means
(Equal
variances
assumed)
t = -3.947

3.3359

ภาค
เอกชน 3.4967
(302)
ภาค
รัฐ
(98)

Levene'
s Test
for
Equality
of
Varianc
es
F = .964
Sig
.=.327

Sig.(2-tailed)
=.000
Mean
Difference
= -.16080
t = -2.895

3.3784

ภาค
เอกชน 3.5281
(302)

F = .395
Sig
.=.530

Sig.(2-tailed)
=.004
Mean
Difference
= -.14974

จากตารางที 5 ยอมรับสมมติฐานที 4.1 เนืองจาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพทัง 5
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูป้ ฏิบ ัติงานในสังกัดภาครัฐและเอกชน
พบว่ ากลุ่ มตัว อย่างพนักงาน Generation Y ผู้ปฏิบ ัติงานใน
สังกัดภาครัฐและเอกชนมีอ งค์ป ระกอบทางด้านบุคลิกภาพที
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แตกต่ า งกั น ตา มนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ .05 อยู่ 2
องค์ป ระกอบ ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด รับ ประสบการณ์
(Openness to experience) และบุ คลิกภาพแบบมีจิต สํา นึ ก
(Conscientiousness) โดยพิจารณาได้จากค่านัยสําคัญทางสถิติ
ทีน้ อยกว่า .05 จึงสรุ ปได้ว่า ค่า เฉลียคะแนนบุค ลิกภาพแบบ
เปิ ด รับ ประสบการณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สํ า นึ ก ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐแตกต่างจากภาคเอกชน (ในกรณี นี
Equal variances assume เนื องจากค่ า การทดสอบความ
แปรปรวนของกลุ่ ม ตัว อย่าง 2 กลุ่ ม คือค่ า นัย สํา คัญ ทางสถิติ
มากกว่า .05) และเมือพิจารณาค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย
(Mean Difference) เป็ นค่ า ติ ด ลบ จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ผู้ป ฏิ บ ัติง านในสัง กัด ภาคเอกชนมี ค ะแนนบุ ค ลิ ก ภาพทัง 2
องค์ประกอบนีมากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ
สมมติ ฐานที 4.2 หน่ วยงานที กลุ่ ม พนั ก งา น
Generation Y สังกัดแตกต่างกัน จะมีคุณ ลักษณะเฉพาะของ
งานทีต้องการแตกต่างกัน
ตารางที 6 การวิเคราะห์ Independent Sample t-test ของคุณ
ลักษณะเฉพาะของงานทัง 5 มิติ โดยแบ่งตามหน่วยงานทีสังกัด
(เฉพาะด้านทีมีความแตกต่างทางนัยสําคัญทางสถิต)ิ
คุณ
Levene'
ลัก
s Test
t-test for
ษณะ
for
Equality of
หน่ วย
เฉพาะ
Equality
Means
งาน
Mean
ของ
of
(Equal
(N)
งานที
Varianc
variances
ต้อง
es
assumed)
การ
ภาครัฐ
t = -3.644
3.5561
(98)
F
=
.523
ความ
Sig. (2-tailed)
สําคัญ
= .000
ภาค
ของ
Sig.
เอกชน 3.8659
Mean
งาน
=
.470
(302)
Difference
= -.30977
ข้อมูล
ผลการ
ปฏิบตั ิ
งาน

ภาครัฐ
(98)

3.6020

ภาค
เอกชน
(302)

3.8974

F = .145
Sig.
= .703

t = -3.434
Sig. (2-tailed)
= .001
Mean
Difference
= -.29531
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บุคลิกภาพทีส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความต้องการ...
จากตารางที 6 ยอมรับสมมติฐานที 4.2 เนืองจาก
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการทัง 5 มิติใน
กลุ่มตัวอย่างทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดภาครัฐและเอกชนว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิตหิ รือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงาน
Generation Y ผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดภาครัฐและเอกชนมีคุณลักษณะ
เฉพาะของงานทีต้องการแตกต่างกันตามนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 อยู่ 2 มิติ ได้แก่ มิตดิ ้านความสําคัญของงาน (Task
significant) และมิติด้า นข้อ มู ล ผลการปฏิบตั ิง าน (Feedback)
โดยพิจารณาได้จากค่า Sig.(2-tailed) ทีน้อยกว่า .05 จึงสรุปได้
ว่าค่าเฉลียคุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในสัง กัด ภาครัฐ แตกต่ า งจากภาคเอกชน (ในกรณี นี Equal
variances assume เนืองจากค่า การทดสอบความแปรปรวน
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือค่านัยสําคัญทางสถิติมากกว่า .05)
และเมื อพิ จ ารณาค่ า ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี ย (Mean
Difference) เป็ นค่าติดลบ จึงสามารถสรุปได้ว่าผูป้ ฏิบตั ิงานใน
สังกัดภาคเอกชนมีความต้องการคุณ ลักษณะเฉพาะของงานทัง
2 มิตนิ ีมากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ
สมมติ ฐานที 4.3 หน่ วยงา นที กลุ่ ม พนั ก งา น
Generation Yสังกัดแตกต่างกัน จะมีระดับของความต้องการ
ประสบความสําเร็จทีแตกต่างกัน
ตารางที 7 การวิเคราะห์ Independent Sample t-test ของ
ระดับความต้องการประสบความสําเร็จ โดยแบ่งตามหน่ วยงาน
ทีสังกัด
ระดับ
Levene's
t-test for
ความ
Test for
Equality of
ต้อง
Equality
Means
การประ N
Mean
of
(Equal
สบ
Varianc
variances
ความ
es
assume)
สําเร็จ
ภาครัฐ

98

3.3588

t = -2.774
Sig. (2-tailed)
= .006
ภาค
Sig.
302 3.5236
Mean
เอกชน
= .218
Difference
= -.16480
จากตารางที 7 วิเ คราะห์เ ปรีย บเทีย บระดับ ความ
ต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จ ระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที เป็ น
ผู้ป ฏิบ ัติง านในสัง กัด ภาครัฐ และเอกชน โดยใช้ก ารทดสอบ
Independent Sample t-test เนื องจากกลุ่ มตัว อย่างสัง กัด
ภาครัฐ และเอกชนเป็ น 2 กลุ่ มย่อยทีเป็ น อิส ระต่อ กัน พบว่ า
F = 1.52

พัชรศิริ ราชรักษ์
ผูป้ ฏิบตั ิง านในสัง กัดภาครัฐและเอกชนมีระดับความต้องการ
ประสบความสําเร็จทีแตกต่างกันตามนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 โดยพิจารณาได้จากค่านัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่า .05 จึง
สรุปได้ว่าค่าเฉลียระดับความต้องการประสบความสําเร็จของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐแตกต่างจากภาคเอกชน จึงยอมรับ
สมมติฐานที 4.3 และเมือพิจารณาค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย
(Mean Difference) เป็ นค่ า ติ ด ลบ จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดภาคเอกชนมีระดับความต้อ งการประสบ
ความสําเร็จมากกว่าผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดภาครัฐใน 3 ประการ
ตามลักษณะของผูม้ ีแ รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิตามแนวคิดของ David
McClelland ได้ แ ก่ ด้ า นมี พ ลัง ความสามารถ ด้ า นมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง และด้านต้องการทราบผลในการตัดสินใจ
ซึงข้อมูลเพิมเติมสามารถติดต่อขอได้จากทางผูว้ จิ ยั
สาเหตุ ทีทํ า ให้ผู้ป ฏิบ ัติง านในสัง กัด ภาคเอกชนมี
ระดับความต้องการประสบความสําเร็จมากกว่าผูป้ ฏิบตั ิงานใน
สังกัดภาครัฐนัน มีค วามเป็ นไปได้หลายประการด้วยกัน อาจ
เกิดจากกลุ่ม ตัวอย่างทีเข้าไปทําการเก็บข้อมูลบางส่ว นอยู่ใ น
องค์กรเอกชนทีมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเข้มแข็ง ซึงเป็ นวัฒนธรรม
ทีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิของงาน แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรของทาง
ภาครัฐในหลายองค์ก รก็มีก ารกํ า หนดการมุ่ ง เน้น ผลสัม ฤทธิ
(Achievement Motivation) เป็ น สมรรถนะหลัก ขององค์ก าร
(Core competency) แต่ ก็ยงั ไม่ส ามารถทํ า ให้ก ลุ่ม ตัวอย่า ง
พนักงาน Generation Y ผูซ้ งปฏิ
ึ บตั งิ านในสังกัดภาครัฐมีระดับ
ของความต้องการประสบความสําเร็จเพิมขึนเทียบเท่ากับกลุ่ม
ตัวอย่างทีปฏิบตั ิง านในสัง กัดภาคเอกชนได้ อาจเนื องมาจาก
บุคลิกภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐและเอกชนทีมีความ
แตกต่างกันใน 2 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แ ก่ บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดรับ และบุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก โดยผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัด
ภาคเอกชนมีคะแนนบุคลิกภาพทัง 2 องค์ประกอบนีมากกว่ า
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ (ตารางที 5) ซึงจากการวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ขององค์ประกอบทางด้า นบุค ลิกภาพของกลุ่ ม
ตัวอย่างพนักงาน Generation Y กับระดับความต้องการประสบ
ความสําเร็จในภาพรวม พบว่า บุคลิกภาพทัง 2 องค์ประกอบ
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความต้องการประสบ
ความสํ า เร็ จ ในระดับ หนึ งจากการวิ เ คราะห์ บุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบทังหมด (ตารางที 3)
สมมติ ฐานที 5 องค์ ป ระกอบทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของงานมีอิทธิพลต่อระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation Y
ตารางที 8 ตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและคุณลักษณะ
เฉพาะของงานทีสามารถนํ า มาใช้ใ นการทํ านายระดับ ความ
ต้องการประสบความสําเร็จได้
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Personality Factors Influencing Job Characteristics...

Adjust
ed
Beta

ตัวแปร
ความเป็ น
อิสระในการ
ตัดสินใจใน
งาน
ความ
หลากหลาย
ของทักษะ
บุคลิกภาพ
แบบมี
จิตสํานึก
บุคลิกภาพ
แบบการเห็น
พ้อง
ข้อมูลผลการ
ปฏิบตั งิ าน
ความชัดเจน
ของงาน
บุคลิกภาพ
แบบ
แสดงออก
ค่าคงที

t

Sig.

.351

.350

.195

3.872

.000

.438

.435

.200

4.392

.000

.488

.484

.263

5.931

.000

.514

.509

.206

-5.365

.000

.534

.528

.152

3.245

.001

.542

.535

.124

2.645

.009

.549

.541

.106

2.467

.014

5.561

จากตารางที 8 ผลการวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบ
ทางด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของ
งานว่ามีตวั แปรใดทีสามารถทํานายระดับความต้องการประสบ
ความสําเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation Y โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ แ บบมีขนตอน
ั
(Stepwise Multiple Regression
Analysis) สามารถสร้างเป็ นสมการในการทํานายระดับ ความ
ต้องการประสบความสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิได้ดงั นี
ระดับของความต้องการประสบความสําเร็จ
= 1.126 + .136 (ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจในงาน) + .173
(ความหลากหลายของทักษะ)
+ .302 (บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก) - .290 (บุคลิกภาพแบบ
การเห็นพ้อง) + .105 (ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน)
+ .101 (ความชัดเจนของงาน) + .131 (บุคลิกภาพแบบ
แสดงออก) (1)

Phatcharasiri Ratcharak

จากสมการ (1) สามารถใช้ ทํ า นายระดับ ความ
ต้อ งการประสบความสํ าเร็จ ได้ ร้อ ยละ 54.9 โดยใช้ตวั แปร
องค์ ป ระกอ บทางด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพห้ า อ งค์ ป ระกอบ และ
คุณลักษณะเฉพาะของงานทังหมด 7 ตัวแปร ได้แ ก่ ความเป็ น
อิส ระในการตัด สิ น ใจในงาน ความหลากหลายของทัก ษะ
บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง ข้อมูล
ผลการปฏิบ ัติงาน ความชัด เจนของงาน และบุค ลิกภาพแบบ
แสดงออก มีอิทธิพลร่วมกันในการทํานายระดับความต้องการ
ประสบความสํ า เร็จ ในกลุ่ม ตัวอย่า งพนัก งาน Generation Y
ดั ง นั นในการจ ะเส ริ ม ส ร้ า งระดั บ ความต้ อ งการป ระส บ
ความสําเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิให้เกิดขึนในกลุ่มพนักงาน
Generation Y ซึงเป็ น ผู้ป ฏิบ ัติง านทังในหน่ ว ยงานทีสัง กัด
ภาครัฐ และเอกชนนั น ควรพิ จ ารณาป จั จัย ต่ า งๆ ตามผล
กา รศึ ก ษา ที ได้ ก ล่ า วม า แ ล้ ว ข้ า งต้ น ม า ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
กระบวนการต่ า งๆ ขององค์ก รด้ ว ย เพือทํ า ให้บุ ค คลกลุ่ ม นี
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบตั งิ านที
ดี และเป็ นเส้นทางนําไปสู่ความสําเร็จขององค์การได้ อีกทังกลุ่ม
พนักงาน Generation Y ยังเป็ นกลุ่มคนทีจะเป็ นกําลังสําคัญ
ต่อไปขององค์กร และสามารถนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้
ในอนาคตอีกด้วย

6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
ตารางที 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานในการวิจยั
สมมติฐานที 1
องค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพของกลุ่ม
พนักงาน Generation
Y ในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กบั
คุณลักษณะเฉพาะของ
งานทีต้องการ
สมมติฐานที 2
องค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพของกลุ่ม
พนักงาน Generation
Y ในประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความต้องการประสบ
ความสําเร็จ
สมมติฐานที 3
คุณลักษณะเฉพาะของ
งานทีกลุ่มพนักงาน
Generation Y ใน
ประเทศไทยต้องการมี

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ยอมรับสมมติฐาน โดยองค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพ 4 องค์ประกอบจากบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ ซึงได้แก่ แบบการแสดงออก
, แบบเปิ ดรับประสบการณ์, แบบการเห็น
พ้อง และแบบการมีจติ สํานึกมีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกิ บั ปจั จัย
ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการ
ยอมรับสมมติฐาน โดยองค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพ 4 องค์ประกอบ จากบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ ซึงได้แก่ แบบความ
หวันไหว, การแสดงออก, แบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์ และแบบการมีจติ สํานึก มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกิ บั
ระดับความต้องการประสบความสําเร็จของ
กลุ่มตัวอย่าง
ยอมรับสมมติฐาน
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ความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความต้องการประสบ
ความสําเร็จ
สมมติฐานที 4
หน่ วยงานทีสังกัด
แตกต่างกันมีระดับของ
ปจั จัยทีต้องการศึกษา
(ได้แก่ บุคลิกภาพ,
คุณลักษณะของงานที
ต้องการ และระดับ
ความต้องการประสบ
ความสําเร็จ) แตกต่าง
กัน

สมมติฐานที 5
องค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบและ
คุณลักษณะเฉพาะของ
งานมีอทิ ธิพลต่อระดับ
ความต้องการประสบ
ความสําเร็จในกลุ่ม
พนักงาน Generation
Y

ยอมรับสมมติฐาน โดยองค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพทัง 5 ในกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
Generation Y ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ
และเอกชนมีองค์ประกอบทางด้าน
บุคลิกภาพทีแตกต่างกันตามนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ .05 อยู่ 2 องค์ประกอบด้วยกัน
ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก โดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาคเอกชนมีคะแนน
บุคลิกภาพทัง 2 องค์ประกอบนีมากกว่า
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ และมี
คุณลักษณะเฉพาะของงานทีต้องการ
แตกต่างกันตามนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
.05 อยู่ 2 มิต ิ ได้แก่ มิตดิ า้ นความสําคัญ
ของงาน และมิตดิ า้ นข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาคเอกชนมีความ
ต้องการคุณลักษณะของงานทัง 2 มิตนิ ี
มากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐเช่นกัน
และในประการสุดท้ายของการศึกษา
เปรียบเทียบตัวแปรพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านใน
สังกัดภาคเอกชนมีระดับความต้องการ
ประสบความสําเร็จมากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านใน
สังกัดภาครัฐใน 3 ประการตามลักษณะของผู ้
มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิตามแนวคิดของ David
McClelland ได้แก่ ด้านมีพลังความสามารถ,
ด้านมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้าน
ต้องการทราบผลในการตัดสินใจ
ยอมรับสมมติฐาน โดยมี 7 ตัวแปรจาก
องค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ซึงได้แก่ ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจใน
งาน, ความหลากหลายของทักษะ,
บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก, บุคลิกภาพแบบ
การเห็นพ้อง, ข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน,
ความชัดเจนของงาน และบุคลิกภาพแบบ
แสดงออก สามารถร่วมกันทํานายระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จหรือ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิได้

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์การ
1. ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า บุ ค ลิก ภาพห้ า
องค์ ป ระกอบมีเ พี ย ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพแบบความ
หวันไหว การแสดงออก แบบเปิ ดรับประสบการณ์ และแบบการ
มีจติ สํานึก ทีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกบั ระดับ
ความต้องการประสบความสําเร็จของกลุ่มตัวอย่าง ดังนันหาก

พัชรศิริ ราชรักษ์
ทางองค์ก ารต้ อ งการคัด เลื อ กบุ ค ลากรในกลุ่ ม ช่ ว งอายุข อง
Generation Y หรือ 21-29 ปี ทมีี การแสดงออกซึงพฤติกรรมของ
ผูท้ ีมีจูง ใจใฝ่ส ัมฤทธิหรือความต้องการประสบความสํา เร็จสู ง
เพือความก้าวหน้าพัฒนาขององค์การนัน อาจใช้แ บบทดสอบ
ทางด้านบุคลิกภาพ (Personality test) เข้ามาเป็ นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกด้วย โดยควรคัดเลือกทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบความ
หวันไหวตํ า และบุ คลิก ภาพแบบการแสดงออก แบบเปิ ด รับ
ประสบการณ์ และแบบการมีจิตสํานึ กสูง ซึงบุค คลกลุ่มนีจะมี
ความมันคงทางอารมณ์ สูง กล้าแสดงออก เปิ ดรับต่อสิงใหม่ๆ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที ซึ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ
พฤติกรรมมุ่งประสบความสําเร็จในการปฏิบตั ิงานทีจะเกิดขึน
เมือบุคคลเหล่านีเข้าไปปฏิบตั งิ านและเป็ นส่วนหนึงขององค์การ
2. ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า คุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะของงานทีมีความสัมพันธ์กบั ระดับความต้องการประสบ
ผลสําเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation Y มากทีสุดคือ ความ
เป็ นอิสระในการตัดสินใจในงาน ดังนันหากองค์การต้องการให้
พนั ก งานกลุ่ ม นี มี พ ฤติ ก รรมทีแสดงออกถึ ง การมุ่ ง ประสบ
ผลสําเร็จ เพือให้ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสําเร็จลุล่วงไป
ตามเป้าหมายได้นัน องค์การควรมีการออกแบบคุณลักษณะ
ของงานที เปิ ด โอกาสให้ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านมี อิส ระในการกํ า หนด
ั หาโดยการตัดสินใจได้
ขันตอน เลือกวิธีป ฏิบ ัติง าน แก้ไขป ญ
ด้ ว ยตนเอง ทํ า ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู้ สึ ก รับ ผิ ด ชอบต่ อ
ความสําเร็จและล้มเหลวของงานทีตนเองทํา
3. ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งาน
Generation Y ผู้ป ฏิ บ ัติง านในสัง กัด ภาครัฐ และเอกชนมี
อ งค์ ป ระกอ บ ทา งด้ า นบุ ค ลิ ก ภา พ ที แ ตก ต่ า งกั น อ ยู่ 2
องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์
และบุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สํ า นึ ก โดยผู้ป ฏิ บ ัติ ง านในสัง กัด
ภาคเอกชนมีคะแนนบุคลิกภาพทัง 2 องค์ประกอบนีมากกว่ า
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสังกัดภาครัฐ กล่าวคือในหน่วยงานภาคเอกชนมี
กลุ่มบุคลากรในช่วงอายุระหว่าง 21-29 ปี ทีมีความพร้อมทีจะ
เรียนรู้แ ละเปิ ดรับสิงใหม่ มีความรับ ผิดชอบต่อหน้าทีการงาน
และมุ่งมันทีจะทํางานให้สําเร็จบรรลุเป้าหมายมากกว่าบุคลากร
ทีมีช่วงอายุเดียวกัน ในหน่ วยงานของภาครัฐ ดังนันอาจส่งผล
เสีย ต่ อ การพัฒ นาก้า วหน้ าขององค์ก ารภาครัฐ ได้ เนื องจาก
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐมีความยึดติดในกฎเกณฑ์ อนุ รกั ษ์
นิยม อยูใ่ นกรอบระเบียบแบบแผน จนเกิดการปิ ดกัน ไม่ยอมรับ
สิงใหม่ ซึ งอาจจะดี ก ว่ า สิ งที เป็ น อยู่ ใ นป จั จุ บ ัน ก็ เ ป็ น ได้ ซึ ง
บุค ลิก ภาพดัง กล่า วของบุ คลากรในหน่ ว ยงานของภาครัฐ นัน
อาจเกิดจากการเรีย นรู้ส ภาพแวดล้อ มในสถานทีทํ างานของ
ตนเอง ที มี ล ัก ษณะของแบบแผนการทํ า งานที ตายตัว มี
กฎระเบียบต่า งๆ ควบคุม กระบวนการทํ างานอย่า งเคร่ง ครัด
จํากัดการใช้ความคิดและเน้นความเข้าใจในเหตุผลในมุมมองที
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แคบ ดังนันหากทางภาครัฐต้องการปรับเปลียนให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีการเปิ ดกว้างต่อสิงแปลกใหม่มากยิงขึน จึงควรทีจะ
มีก ารส่ ง เสริม ให้บุ ค ลากรมีความคิด สร้า งสรรค์ โดยการเปิ ด
โอกาสให้สามารถปรับเปลียนกระบวนการทํา งานของตนให้มี
ความเหมาะสมกับ ความสามารถของตนเองได้ มี ก ารใช้
กฎระเบียบเพียงเพือควบคุมให้ผลการปฏิบตั ิงานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายเท่านัน เข่น ใช้ร ะบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานแบบ
Result Measurement แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรละทิงการวัดผล
การปฏิบตั งิ านแบบ Process measurement เนืองจากงานบาง
ประเภทยัง ต้อ งใช้ก ารวัด ผลในรู ป แบบกระบวนการในการ
ควบคุมการปฏิบตั งิ านอยู่ ซึงวิธกี ารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ดัง กล่ า วนอกจากจะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภาครัฐ มี
บุคลิกภาพของการเปิ ดรับประสบการณ์ ใหม่ๆ เพิมมากขึนแล้ว
ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพด้ า นจิ ต สํ า นึ ก ด้ ว ย เนื องจาก
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะเกิดความมุ่งมัน จริงจังทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
โดยจะรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ า ทีงานของตนเอง และมีค วามสุ ขุม
รอบคอบในการปฏิ บ ัติง านเพิ มมากขึน เนื องจากเป็ น แนว
ทางการปฏิบตั งิ านใหม่ทเกิ
ี ดขึนจากการปรับเปลียนให้เหมาะสม
กับลักษณะของงานและความสามารถของตนเองอีกด้วย
4. ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะเฉพาะของงานที
กลุ่มตัวอย่างพนักงาน Generation Y ทีปฏิบตั ิงานสังกัดภาครัฐ
และเอกชนต้องการมีความแตกต่างกันคือการได้รบั ข้อมูลผลการ
ปฏิบ ัติง าน และมิติด้า นความสํ าคัญของงาน ดังนันองค์การ
ภาครัฐ และเอกชนจึ ง ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ การสร้ า งคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของงานในแต่ละมิติในสัด ส่วนทีแตกต่างกันไป
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต า มจ ากผลกา รทดส อบ สม มติ ฐ า นพ บว่ า
องค์ ป ระกอบทางด้ า นบุ ค ลิก ภาพ 4 ด้ า น ได้ แ ก่ แบบการ
แสดงออก, แบบเปิ ดรับประสบการณ์ , แบบการเห็นพ้อง และ
แบบก ารมี จิ ต สํ า นึ ก มี ค วา มสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ วกกั บ ป จั จั ย
คุณ ลัก ษณะเฉพาะของงานทัง 5 มิติทีกลุ่ม ตัว อย่างพนักงาน
Generation Y ต้อ งการ ดัง นันในการออกแบบงานภายใน
องค์การให้มีคุณลักษณะงาน ควรจะมีการคํานึงถึงบุคลิกภาพ
เฉพาะตัวของพนักงานกลุ่มนีในการออกแบบงานด้วย เพราะ
หากพนักงานไม่ได้มอี งค์ประกอบทางด้านบุคลิกภาพทีสูงเพียง
พอทีจะต้องการคุณลักษณะงานนีแล้ว การทีองค์การออกแบบ
งานให้มีคุณลักษณะของงานดังทีกล่าวมานันก็เปล่าประโยชน์
เพราะไม่ ส ามารถทํ า ให้เ กิด ภาวะทางจิ ต วิท ยาทีสํ า คัญ และ
จําเป็ นทีจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานได้ วิธีการแก้ไขเพือ
ไม่ให้การออกแบบคุณลักษณะของงานในองค์การเกิดการสูญ
เปล่านัน ในกรณีทองค์
ี การได้จดั ให้งานมีคุณลักษณะเฉพาะทัง
5 แล้ว ทําได้โดยการเพิมเติมแบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพ
เข้าไปนอกเหนือจากวิธกี ารสอบคัดเลือกพนักงานเข้าทํางานใน
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องค์การแบบเดิม เพือจะสามารถคัดเลือ กพนัก งานทีมีค วาม
ต้องการคุณลักษณะเฉพาะของงานทัง 5 มิตอิ ย่างแท้จริง
5. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสังกัดภาคเอกชนมีระดับ ความต้องการประสบความสําเร็จ
มากกว่าผูป้ ฏิบตั ิงานในสังกัดภาครัฐ ดังนันทางหน่ วยงานของ
ภาครัฐจึงควรให้ความสํา คัญกับการเสริมสร้างความต้อ งการ
ประสบความสํ า เร็จ ให้แ ก่ บุ ค ลากรในองค์ก าร มากกว่ า การ
กําหนดเป็ นสมรรถนะขององค์การเพียงอย่างเดียว ซึงการเพิม
ระดับ ความต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในกลุ่ ม พนั ก งาน
Generation Y สามารถทําได้หลายวิธกี ารด้วยกัน ดังนี
5.1. การคัด เลื อ กบุ ค ลากรโดยใช้ ค ะแนนจาก
แบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพเข้ามาเป็ นเกณฑ์ร่วมด้วย โดย
พิจ ารณาคัด เลือ กผู้ทีมีค ะแนนในส่ ว นของบุ ค ลิก ภาพแบบมี
จิตสํานึกและแบบแสดงออกอยู่ในระดับสูง แต่มีคะแนนในส่วน
ของบุคลิกภาพแบบการเห็นพ้องตํา
5.2. การออกแบบคุ ณลักษณะเฉพาะของงานโดย
มุ่งเน้นให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ั
และสติปญญาที
หลากหลาย, มีอสิ ระในการตัดสินใจในงาน โดย
เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีอสิ ระในการกําหนดขันตอน เลือกวิธี
ั หาโดยการตั ด สิ น ใจได้ ด้ ว ยตนเอง,
ปฏิ บ ัติ ง าน แก้ ไ ขป ญ
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั ข้อมูลเกียวกับผลลัพธ์หรือผลสะท้อนทีชัดเจน
โดยตรงจากงานทีได้ทํา ทังด้านปริมาณและคุณภาพของงาน
และงานมีค วามชัด เจน โดยผูป้ ฏิบ ัติงานสามารถรับผิด ชอบ
ตังแต่เริมต้นจนเสร็จสินและเห็นผลงานทีทําออกมาอย่างชัดเจน
นอกจากนีทางหน่ วยงานของภาครัฐควรมีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การทางด้านการมุ่งเน้นความสัมฤทธิผลของงาน
ให้แข็งแรง เพือเป็ นตัวช่วยเสริมให้บุคลากรกลุ่ม Generation Y
ในหน่ ว ยงานมีร ะดับ ของความต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จ
ทัดเทียมกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ทีมีวฒ
ั นธรรมทางด้าน
นีอย่างเข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาบุค ลิกภาพของกลุ่ ม
พนักงาน Generation Y ไปยังแนวคิดอืนๆ ทีนอกเหนือไปจาก
แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality)
ั ยอืนๆ ทีมี
2. ควรมีการศึกษาเพิมเติมในเรืองของปจจั
ผลต่อระดับ ความต้องการประสบความสํา เร็จหรือแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิของกลุ่มพนักงาน Generation Y
3. ค ว ร มี ก า ร วั ด ระ ดั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า รป ร ะ ส บ
ความสํ า เร็ จ หรือ แรงจู ง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิโดยใช้แ นวความคิด ที
แตกต่ างไปจากแนวคิด ลัก ษณะผูท้ ีมีแ รงจู งใจใฝ่ส ัม ฤทธิของ
David McClelland เพือให้เกิดการวัดปจั จัยดังกล่าวในแง่มุมที
หลากหลายยิงขึน
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บุคลิกภาพทีส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความต้องการ...
4. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษากลุ่มตัวอย่างไป
ยัง หน่ ว ยงานรัฐ วิส าหกิ จ ซึงมีล ัก ษณะระหว่ า งกลางระหว่ า ง
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน เพือให้ได้ผลการศึกษาทีมีความ
ชัด เจนและสามารถอธิ บ ายเพิ มเติ ม ในหลายประเด็ น ที ผู้
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความแตกต่างกันได้
5. การศึก ษาในครังนี เป็ น การศึก ษาเฉพาะในกลุ่ ม
พนักงาน Generation Y ทีเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีสังกัด
ภาครัฐและเอกชนเท่านัน ดังนันการนําผลการศึกษาไปใช้ต้องมี
ความระมัดระวังและใช้วจิ ารณญาณประกอบ อีกทังการคัดกรอง
กลุ่มตัวอย่างพนักงาน Generation Y ใช้เกณฑ์ทางด้านอายุ
โดยไม่มกี ารใช้เกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมในการคัดกรอง

7. กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาครังนี สํ าเร็จ ลุ ล่ว งไปได้ด้ว ยความกรุ ณ า
การให้คําปรึกษา และการได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ กียวข้องทีได้
สละเวลาอันมีค่า ตลอดจนเป็ นกําลังใจทีดีแ ก่ผวู้ ิจยั เสมอ ผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สมยศ นาวีการ, อาจารย์ ดร.
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ และ อาจารย์ ดร. สมประสงค์ โกศล
บุ ญ อาจารย์ทีปรึก ษา ทีกรุ ณ าให้คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก้ไ ข
ข้อ บกพร่ อ ง และให้กํ า ลัง ใจอยู่เ สมอ และขอขอบพระคุ ณ
อาจารย์ ดร.สุธนิ ี ฤกษ์ขาํ และ อาจารย์ ดร. กานดา จันทร์แ ย้ม
ทีกรุณาสละเวลาช่วยตรวจสอบพิจารณาความตรงตามเนือหา
สํ า นวน ภา ษา แ ละค ว า ม เห ม า ะส ม ข อ งข้ อ คํ า ถา ม ใ น
แบบสอบถาม อีกทังขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
กังวาน ยอดวิศษิ ฎ์ศกั ดิ สําหรับคําแนะนํ าทีดีแ ละข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์แก่การทําการศึกษาในครังนี
ขอขอบพระคุ ณทุกท่านทีมีส่วนในการช่วยเหลือให้
ความอนุ เคราะห์ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล ในหน่ ว ยงาน และ
ขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็ น อย่างดี สุดท้ายนีขอขอบพระคุณครอบครัว
และเพือนฝูงทีคอยเป็ นกําลังใจทีดีเสมอมา

8. เอกสารอ้างอิ ง
เกียรติคุณ วรกุล. 2545. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํา
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ และผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้าระดับ
ต้นในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม.
ชัยวัฒน์ ไพนุพงศ์. 2552. ปจั จัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานกลุ่ม Gen Y. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการปริญญา
โทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์.

พัชรศิริ ราชรักษ์
ชิตาพร เลียงวิจติ ร. 2545. ลักษณะบุคลิกภาพทีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในงานและอัตราการขาดงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษทั เอกชนแห่งหนึง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ.
ณัฐวุฒิ ศรีกตัญ ู. 2540. รูปแบบการดําเนินชีวติ พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสือและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของเจเนอเรชัน
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สาขาวิชาการโฆษณาภาควิชาการประชาสัมพันธ์.
ธีระวุฒิ ล้องพงษ์พพิ ฒ
ั น์. 2544. เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิของพนักงานขายตามแบบบุคลิกภาพของไมเยอร์
บริกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม.
นันทนุช ตังเสถียร. 2546. บุคลิกภาพแบบ MBTI ความสามารถ
ในการเผชิญและผ่าฟนั อุปสรรค และความเครียดในการ
ทํางาน: กรณีศกึ ษาบริษทั เอกชนแห่งหนึง. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ.
ปราณี ภักดีไพบูลย์ผล. 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ และผลการปฏิบตั งิ านของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 5 พ.ศ.2525 2529. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
หัวหน้าระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม.
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์. 2543. จิตวิทยาการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: สหมิตรออฟเซท.
รัชฎา อสิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง. 2548. การสร้างความ
เข้าใจเกียวกับเจนเนอเรชันวาย (Generation Y) เพือการ
ประยุกต์ใช้ในทีทํางาน.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, โครงการบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ.
รัตนา ศิรพิ านิช. 2533. หลักการสร้างแบบสอบวัดทางจิตวิทยา
และทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทย์การพิมพ์.
ลิขติ กาญจนาภรณ์. 2513. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับ
รูปแบบของแรงจูงใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลือรัตน์ อนุ รตั น์พานิช. 2553. Generation Y ร้ายจริงหรือ?.
กรุงเทพมหานคร: บริษทั ไทยเอฟเฟคท์สตูดโิ อ จํากัด.

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.1 (May – Aug 2012)

43
Personality Factors Influencing Job Characteristics...

วัลภา สบายยิง. 2542. ปจั จัยด้านการตังเป้าหมาย การรับรู้
ความสามารถของตนเองและบุคลิกภาพทีส่งผลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ําหน่ายตรง. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒประสานมิตร, การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์.
วรรณภรณ์ เติมประยูร. 2544. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ และความเครียดกับผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานระดับบริหารชันต้นธนาคารพาณิชย์ไทย.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม.
ศรีเรือน แก้วกังวาล. 2551. ทฤษฎีจติ วิทยาบุคลิกภาพ (รูเ้ ขา รู้
เรา) (พิมพ์ครังที 15, ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
ศิรนิ ทร์ ซึงสุนทร. 2552. การเปิ ดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การซือของกลุ่มวัยทํางานตอนต้นทีมีต่อการตลาดทางตรง.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
สาขาวิชาการโฆษณา.
ศิรพิ ร ประโยค. 2542. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบห้า
ประการของบุคลิกภาพแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของหัวหน้าระดับกลางในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษา: บริษทั รีท-ไรส์ (ประเทศไทย)
จํากัด.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และเอกบุญ วงศ์สวัสดิกุล (ผูร้ วบรวม).
2551. บทกฎหมายและเอกสารสําคัญในทางการเมืองของ
ประเทศไทย เล่ม 4. กรุงเทพมหานคร: คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือนไทย. สํานักงานข้าราชการพล
เรือน.เข้าถึงเมือ 4 กันยายน 2554, จาก
สุพานี สฤษฎ์วานิช. 2552. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิด
และทฤษฎี (พิมพ์ครังที 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ั ยทีสัมพันธ์กบั เหตุผลในการ
สุเมธ ประสมหงษ์. 2544. ปจจั
เลือกใช้บตั รเครดิตของคนวัยทํางานตอนต้น. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขานิเทศ
ศาสตร์พฒ
ั นาการ.
เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร. 2550. Gen Y จับให้มนคั
ั นให้เวิรค์ .
กรุงเทพมหานคร: บริษทั เนชันมัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน).
สมจิตร ล้วนจําเริญ. 2546. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (พิมพ์ครังที 2,
ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Phatcharasiri Ratcharak

อนิสรา ธนีสตั ย์. 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ และพฤติกรรมการทํางานของหัวหน้า
งาน:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานในโครงการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาคกลาง. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
อัจฉริยา ปทุมวัน. 2552. ปจั จัยทีเกียวข้องกับการเลือกงานและ
การพัฒนาตนเองในการทํางานของวัยทํางานตอนต้นในเขต
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์.
อาทิตยา กลับเพิมพูล. 2549. การมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ และความสามารถในการเผชิญและฟนั ฝา่
อุปสรรค: ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึง.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ.
อานันท์ เชิงชวโน. 2550. ทัศนะและความต้องการสวัสดิการ
ของกลุ่มวัยทํางานตอนต้นในธุรกิจสถานบริการออกกําลัง
กาย.สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาแรงงานและ
สวัสดิการ.
Angeline, Tay. 2011, January 18. Managing generational
diversity at the workplace: expectations and
perceptions of different generations of employees.
African Journal of Business Management, 5(2), 249255.
Armour, Stephanie. 2008, November 6. Generation Y:
They've arrived at work with a new attitude. USA
Today.
Ashton, Michael C. 2007. Individual Differences and
Personality. Oxford: Elsevier Academic Press.
Atkinson, J.W. 1966. A Theory of Achievement Motivation.
New York: Krieger Publication.
Barford, Ian N. and Hester, Patrick T. 2011, January.
Analysis of generation Y workforce motivation using
multiattribute utility theory. A Publication of the Defense
Acquisition University, 63-80.
Carlson, Elwood. 2008. The Lucky Few: Between the
Greatest Generation and the Baby Boom. Florida:
Springer.
Casey, Rickey J. and Robbins, Jay. 2010. The Hackman
and Oldham Job characteristics model: Implications
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.1 (May – Aug 2012)

44
บุคลิกภาพทีส่งผลต่อคุณลักษณะของงานและความต้องการ...
from four industries. International Journal of Business
& Public Administration, 7(2), 76-90.
Cattell, R.B. 1997. Handbook of modern personality theory.
New York: Halsted press.
Costa, P.T, and McCrae R.R. 1992 Revised Neo
personality inventory (Neo PI-R) and Neo five-factor
inventory (Neo- FFI): professional manual. Florida:
Psychological Assessment Resources.
Digman, J.M. 1990. Personality structure: emergence of
the five-factor model. Annual Review of Psychology,
41, 417-440.
http://61.19.203.116/personal/form/per117.pdf.
Employment and unemployment among youth summary.
United State Department of Labor. 2010, August 27
Engler, B. 2006. Personality theories: An introduction. (7th
ed.). New Jersey: Houghton Mifflin Co.
Erikson, Tammy. 2009, February 28. Generational
Differences Between India and the U.S. Harvard
Business Reviews.
Generation Y. Ad Age Magazine. 1993, August 30.
Hackman, J.R., and Oldham, G.R. 1980. Work Redesign.
Massachusetts: Addison-Wesley.
Jaeger, Hans. 1977. Generations in history: reflections on
a controversial concept. Geschichte und Gesellschaft,
3, 273-292.
Kane, Sally. (Producer). Learn about Gen Y
characteristics. Retrieved May 23, 2011, from
http://video.about.com/legalcareers/Gen-YCharacteristics.htm
Kathleen, Shaputis. 2004. The Crowded Nest Syndrome:
Surviving the Return of Adult Children. Texas: Clutter
Fairy Publishing.
Krahe, Michael J. 1991. An Analysis of Achievement
Motives, Skills, and Values and Their Effect on
Managerial Performance. New York: State University
of New York.
Martin, Carolyn A. 2001. Managing Generation Y: Global
Citizens Born in the Late Seventies and Early Eighties.
Massachusetts: HRD Press.
McClelland, D.C. 1953. The Achievement Motive. New
York: Appleton-Century Crofts.
McClelland, D.C., and Winter, D.C. 1969. Motivation
Economic Achievement. New York: Free Press.

พัชรศิริ ราชรักษ์
Millennials & The Digital Entertainment Age: A Sourcebook
for Consumer Marketers. The Millennials. Toronto:
Canada. Retrieved June 28, 2011, from
http://www.millennialsconference.com/canada/
Millette, Valerie. and Gagne, Marylene. 2008, March.
Designing volunteers’ tasks to maximize motivation,
satisfaction and performance: The impact of job
characteristics on volunteer engagement. Motivation &
Emotion, 32(1), 11-22.
National Statistical Office. Retrieved October 28, 2011,
from http://www.nso.go.th/
Sanders, Jos., Dorenbosch, Luv., Grundemann, Rob. and
Blonk, Roland. 2011. Sustaining the Work Ability and
Work Motivation of Lower-educated Older Workers:
Directions for Work Redesign. Management Revue,
22(2), 132-150.
Saowakon Wittawatolarn. 2007, April. Understand
generation Y’s attract and retain factors.
KnowledgeStrom Consulting Company Limited,
Bangkok
Strauss, William and Howe, Neil. 1991 Generations: The
History of America’s Future,1584-2069. New York:
William Marrow and Company Inc.
Sutin, Angelina R. and Costa, Jr., Paul T. 2010, February.
Reciprocal Influences of Personality and Job
Characteristics Across Middle Adulthood. Journal of
Personality, 78(1), 257-288.
The Gen Y Encyclopedia. Retrieved June 28, 2011, from
http://www.genypedia.com/
The Nation: The Statistician's Report on the 2006 Census.
Australian Bureau of Statistics. 2009, May 29
International data base. U.S. Census Bureau. 2003, July 17.
Thomas, Adrian. , Buboltz, Walter C. and Winkelspechl,
Christopher S. 2004. Job characteristics and
personality as predictors of job satisfaction.
International Journal of Organizational Analysis, 12,
205-219.
Wohl, Robert. 1979. The Generation of 1914. USA: The
President and Fellows of Harvard College.
Wolff, Kurt H. 1993. From Karl Mannheim (2nd ed.). New
Jersey: Transaction Publishers.
Yamane, Taro. 1973. Statistics An Introductory Analysis.
Singapore: Times Printers.
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.1 (May – Aug 2012)

45
Personality Factors Influencing Job Characteristics...

Phatcharasiri Ratcharak

Zemke, R., Raines, C. and Filipczak, R. 2000. Generations
at work: managing the clash of veterans, boomers, xers
and nexters in your workplace. New York: AMA
Publication.
Zikmund, William G. 2003. Business research methods.
Ohio: Thomson South-Western

WMS Journal of Management
Walailak University
Vol 1. No.1 (May – Aug 2012)

