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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาความสุขใน
การทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 3) เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคาร
พาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น  จัดอันดับโดยนิตยสาร 
Forbes ซึ่งประจำอยู่สาขาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งผลการวิจัยครั้ง
นี้ พบว่า 1) พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผนสูงที่สุด และน้อยที่สุดคือ
บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ 2) พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีระดับ
ความสุขในการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านรักในงาน และน้อย
ที่สุดคือความสุขในการทำงานในด้านการเป็นที่ยอมรับ 3) บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม 
แบบยึดความจริง และแบบยึดระเบียบแบบแผน มีอำนาจในการทำนายความสุขในการทำงานได้ร้อยละ 
46.90 
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This survey research has three objectives. First, it examines the level of spiritual 

intelligence of the branch customer care officers of the commercial bank. Second, it 

examines the level of work happiness of the branch customer care officers of the 

commercial bank. Third, it examines the relationship between spiritual intelligence and 

work happiness. The sample of this research included 400 branch customer care officers 

of the commercial bank ranked on the highest in the banking industry position of the 

world’s best employers listed by Forbes. The statistical tools used in this study were 

frequency, percentage, mean standard deviation, pearson’s product moment correlation 

coefficient, and multiple regression analysis.  The main results are as follows. 1) The level 

of spiritual intelligences of the branch customer care officers of the commercial bank 

mostly is on the high level. The highest one is the conventional personality and the 

lowest one is the artistic personality; 2) The level of work happiness of the branch 

customer care officers of the commercial bank mostly is on the high level; the highest 

 



 ค 

one is the love at work and the lowest one is the recognition; and 3) The spiritual 

intelligences, including the social personality, the realistic personality and the 

conventional personality significantly predict the work happiness of the branch customer 

care officers of the commercial bank around 46.90 percent. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที ่ดูแลลูกค้า ธนาคารพาณิชย์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกร 
นวกิจไพฑูรย์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
และ ดร.เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำปรึกษา ข้อชี้แนะ 
ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้กำลังใจแก่
ผู้เขียนในการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายปรีชา สุโชติกพันธุ์ และ นายคำนวณ สุจิตจร ที่ช่วยแนะ
แนวทางและให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแล
ลูกค้า ธนาคารพาณิชย์ ทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งทำให้การศึกษาครั้ง
นี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด  และ
สร้างความรู้ให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกท่านที่ได้ให้
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่รักทุกคนของผู้เขียน 
สำหรับกำลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด 

ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสำเร็จทั้งหมดจากการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
แด่ นายเดชศักดิ์ ระวิโรจน์ และ นายอรรถพล ระวิโรจน์ ผู้ซึ่งเป็นคุณลุงและพี่ชายของผู้เขียนที่เป็นผู้ที่
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นเตือน และเป็นกำลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที่สำคัญยิ่งของผู้เขียนตลอดมา 
จนทำให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ทีม่าและความสำคัญ 

มนุษย์เราทุกคนต่างต้องการทำงานที่ตนเองทำแล้วรู้สึกมีความสุข สนุกไปกับหน้าที่การงาน
ในทุกๆ วัน แต่ความเป็นจริงนั้น สังคมการทำงานในปัจจุบันยัง เต็มไปด้วยการแข่งขันจากปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น ความสุขในการทำงานของผู้คนจึงผันแปรไปกับตัวแปรต่างๆ ที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  แต่ถ้าเราสามารถเข้าใจถึงความหมายในชีวิต จุดมุ ่งหมายในชีวิต 
ตลอดจนสามารถมองการกระทำและการดำเนินชีวิตของตนเองในมุมมองที่กว้างขึ้นได้ ความถ่องแท้
แห่งปัญญาก็จะสอนให้เราแสดงตอบต่อโลกด้วยวิธีที ่ดีที ่สุดในแบบฉบับของบุคลิกภาพที ่เป็น
เอกลักษณ์แห่งตน และสามารถใช้ในการปรับตัวปรับตนให้เราเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ก็
เป็นได้ (Zohar & Marshall, 2000) ความสุข จึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกวางให้เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพ
มนุษย์ นับตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน เราก็ยังพบว่ามีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรโดยเน้นไปทางด้านของการพัฒนาเชาวน์ปัญญา ( Intelligence Quotient: IQ) 
เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) เชาวน์การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity 
Quotient: AQ) เชาวน์จริยธรรม (Moral Quotient : MQ) และเชาวน์สุขภาพ (Health Quotient : 
HQ) แต่มีเพียงบางองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเชาวน์จิตวิญญาณ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (Spiritual Quotient : SQ) ซึ่งถือเป็นเชาวน์อันสูงสุดที่อาจเรียกได้ว่ามี
ความสำคัญมากกว่าเชาวน์ด้านอื่นๆ (Tony Buzan, 2002) 

ความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างต้องการ และทุกๆ องค์กรต่างก็ต้องการให้พนักงานของตนมี
ความสุขในการทำงานเช่นกัน เพราะความสุขในการทำงานจะเป็นตัวแปรอันสำคัญที่ทำให้การทำงาน
ของพนักงานนั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายองค์กรที่ประเมินความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพ
ในการทำงานของพนักงานด้วยการใช้แบบสอบถามเชาวน์บางประเภท ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยของ 
สุรสิทธิ์ เอี่ยมวรรัตน์ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลของ 3Q ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
เทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) 
เชาวน์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) และ เชาวน์ความฉลาดทางคุณธรรม
จริยธรรม (MQ) แต่บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) กลับไม่ถูกพูดถึงในแง่มุมของชีวิตในด้านการ
ทำงานเท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม โซฮาร์และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) เชื่อว่า การมีความ
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เข้าใจต่อความหมายและคุณค่าของชีวิตนั้น เป็นสิ่งสูงสุดของความปรารถนาอันแท้จริงของมนุษย์ 
เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากแรงขับทางจิตวิญญาณ (Spiritual Impulse) จากภายในที่แต่ละ
บุคคลมีแตกต่างกัน และสิ่งนี้อาจเป็นแก่นแท้ของบุคลิกภาพที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล โซฮาร์และ
มาร์แชลจึงเรียกสิ่งนี้ว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ   

การสร้างความสุขให้กับตนเองนั้นอาจเป็นการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตแล้วนำทางให้ตนเองไป
พบกับความสำเร็จตามที่วาดฝันไว้ เช่นเดียวกันกับการตั้งเป้าหมายในการทำงาน เมื่อผู้นั้นสามารถทำ
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จนประสบกับความสำเร็จ บุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขในการทำงานด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถมองข้ามประเด็นของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะกับ
เรื ่องของการใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่า การรู้จักที่จะใช้ปัญญา ความรู้ และความคิดเพื่อหาคำตอบที่มี
ความหมายและคุณค่าที่มีความเฉพาะตัวให้กับตนเอง แต่ละคนจึงมีแรงขับทางจิตวิญญาณจากภายใน
ที่แตกต่างกัน (Spiritual Impulse) การวางเส้นทางแห่งความสุขของเราจึงแตกต่างกันออกไปด้วย 
บางคนอาจมีความสามารถในการใช้ประสบการณ์ที ่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวในชีวิต
เชื่อมโยงกับความมุ่งมั่นของตนเองให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการนำตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข 
ดังนั้น บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ จึงเปรียบเสมือนแนวทางเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและรักษาผู้อ่ืน 
รักษาความสัมพันธ์ จัดการกับความโศกเศร้าและเปลี่ยนนิสัยที่เป็นเงื่อนไขในอดีตออกไป (รอชิดา 
เฉลิมไทย, 2552, น. 139) 

ในยุคปัจจุบัน องค์กรภาครัฐและธุรกิจต่างต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนการก้าวล้ำทางเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีบริษัท
หลายแห่งได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องมีการปรับตัว และบางแห่งก็จำเป็นต้องปิดตัวไปอย่างน่า
เสียดาย ความกดดันระดับองค์กรที่เกิดขึ้นนี้ยังส่งผลให้พนักงานต้องวางแผนเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดใน
สภาวะที่ไม่มั่นคงต่อการหาเลี้ยงชีพ ทำให้ความสุขในการทำงานในระดับที่เคยมีก็ลดลงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจธนาคาร ในช่วงปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) มีการประกาศปรับลดพนักงาน
กว่า 75,700 ตำแหน่งทั่วโลก (Kevin Helms, 2019) ธนาคารหลายแห่งเริ ่มมีการปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและดีที่สุด เพื่อครองใจลูกค้าให้เชื ่อมั่นในการใช้
บริการต่างๆ ทั้งทางด้านการเงินและการลงทุน ดังนั้น พนักงานธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่
มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลลูกค้า เพราะพนักงานกลุ่มนี้จำเป็นต้องใส่ใจทั้งอารมณ์และดูแลความรู้สึก
ของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ต้องให้การบริการด้วยใจที่เป็นมิตรและทักษะที่มีความชำนาญเพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื่องต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ต้องการขอความช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที มิฉะนั้น
แล้วพนักงานอาจถูกตำหนิจากลูกค้าในการให้บริการของตนเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในหลายๆ ด้าน จนทำให้พนักงานรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานแต่ละวัน และอาจถึงขั้น
ตัดสินใจลาออกจากองค์กรก็เป็นได้ ผู้วิจัยเห็นว่า ยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ
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เชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) กับความสุขในการทำงาน ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษากับพนักงานกลุ่มนี้ซึ่งปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 70 ปี และมีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้ามาโดยตลอด โดยผลจากการวิจัยครั้งนี้จะนำเสนอแก่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ จะได้มีแนวทางสำหรับการวางแผนและสนับสนุน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มคีวามสุขในการทำงานได้อย่างแท้จริง  
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

จากความสำคัญของสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเรื ่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” 

1.2.1 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า 
ธนาคารพาณิชย์ 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์ 

1.2.3 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีดู่แลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทำให้ทราบข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะและ
ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถนำไป
พัฒนาเป็นนโยบายและกำหนดเป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรธนาคารพาณิชย์ ดัง
แนวทางต่อไปนี้ 

1.3.1 ธนาคารพาณิชย์สามารถพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสำหรับองค์กรให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะและความสุขในการ
ทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าทีดู่แลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

1.3.2 ธนาคารพาณิชย์สามารถวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการ
ทำงานและมีคุณภาพชีวิตโดยรวมทีด่ียิ่งขึ้น 
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1.4 คำถามการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” ผู้วิจัยจึงได้กำหนด
ข้อคำถามของการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์อยู่ในระดับใด 

1.4.2 ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์อยู่ใน
ระดับใด 

1.4.3 บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบใดที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีดู่แลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้  
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาและทฤษฎี 
 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสถานภาพทั่วไปของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการทำงาน และเงินเดือน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ โดยใช้แนวคิดของโซฮาร์ และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) 
และความสุขในการทำงาน ซ่ึงได้แนวคิดมาจาก แมเนียน (Manion, 2003) 
 1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่เก่ียวข้อง  
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่  
  สถานภาพทั่วไปของบุคคล ประกอบด้วย  
 1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
     2. อายุ 
    2.1 น้อยกว่า 30 ปี 
    2.2 ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 
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   3. ระดับการศึกษา 
    3.1 ปริญญาตรี 
    3.2 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
   4. สถานภาพสมรส 
    4.1 โสด 
    4.2 แต่งงานแล้ว 
   5. อายุการทำงาน 
    5.1 ต่ำกว่า 3 ปี 
    5.2 ระหว่าง 3 – 5 ปี 
    5.3 ระหว่าง 6 – 9 ปี 
    5.4 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
   6. เงินเดือน 
    6.1 ต่ำกว่า 20,000 บาท 
    6.2 ระหว่าง 20,001 - 40,000 บาท 
    6.3 ตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป 

  
 บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ประกอบด้วย 

   1. บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional)  
   2. บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social)  
   3. บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigative)  
   4. บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) 
   5. บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) 
   6. บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่  
 ความสุขในการทำงาน ประกอบด้วย 
  1. การติดต่อสัมพันธ์ (Connections)  

  2. ความรักในงาน (Love at Work)  
  3. ความสำเร็จในงาน (Work Achievement)  
  4. การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) 
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 1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่

ประจำอยู่สาขาต่างๆ ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 
1.5.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น จัด

อันดับโดยนิตยสาร Forbes ซึ่งประจำอยู่สาขาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 1.5.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563  
 

1.6 สมมติฐานการวิจัย 

 บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างน้อย 1 แบบที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

 

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
ของโซฮาร์และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) และ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข
ในการทำงาน ของแมเนียน (Manion, 2000) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
 

1. แบบยึดระเบียบแบบแผน 
2. แบบชอบสังคม 
3. แบบชอบสำรวจ 
4. แบบชอบงานศิลป์ 
5. แบบยึดความจริง 
6. แบบกล้าได้กล้าเสีย 

ความสุขในการทำงาน 
 

1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
2. ด้านความรักในงาน 
3. ด้านความสำเร็จในงาน 
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
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1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ( Personality Types of Spiritual Intelligence ) หมายถึง 
คุณลักษณะและโครงสร้างเฉพาะตัวที่อยู่ในบุคคลในการทำความเข้าใจความหมายของชีวิต ซ่ึง
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ประกอบไปด้วยบุคลิกภาพ 6 แบบ คือ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบ
ชอบสังคม แบบชอบสำรวจ แบบชอบงานศิลป์ แบบยึดความจริง และ แบบกล้าได้กล้าเสีย 

บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลที่มี
ลักษณะปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผน ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เชื่อฟังคำสั่ง 
ทำงานตามลำดับขั้นตอนและยึดมั่นในความถูกต้อง 

บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลที่มีลักษณะสนใจเข้า
สังคม รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานเมื่อได้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้สึกเป็นมิตร แสดงออกในความมีน้ำใจและ
ปฏิบัติตนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 

บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigative) หมายถงึ บุคลิกภาพของบุคคลที่มีลักษณะสนใจ
วิเคราะห์และตรวจสอบ ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ปฏิบัติตนด้วย
ความรอบคอบ และวางตัวต่อสถานการณ์ที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี   

บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลที่มีลักษณะที่เน้นใน
การใช้อารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวตัดสินใจ จินตนาการสูง และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แสดงออกใน
ความเป็นตัวของตัวเองอย่างอิสระ มีอารมณอ่์อนไหวง่าย 

บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลที่มีลักษณะเอาจริง
เอาจัง แสดงออกถึงการยึดติดกับวัตถุและความเป็นจริง ไม่สนใจกลุ่มทางสังคม แสดงออกอย่าง
เปิดเผยและจริงใจ พูดตรงไปตรงมา  

บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Entreprising) หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลที่มีลักษณะที่
มั่นใจในตนเองสูง แสดงออกถึงการใช้อำนาจ มีความทะเยอทะยานสูง สนใจกิจกรรมการผจญภัยและ
พร้อมที่จะลองในทุกๆ สิ่งที่ท้าทายและตื่นเต้น  

ความสุขในการทำงาน (Work Happiness) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยอารมณ์และ
ความรู้สึกที่อยากจะทำงาน แสดงออกถึงการมีความสุข สนุกสนานและพึงพอใจในการทำในสิ่งที่
ตนเองรัก และพัฒนาความรู้สึกเชิงบวกได้อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสุข
ในการทำงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้านความรักในงาน ด้านความสำเร็จในงาน 
และ ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
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การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง พฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงาน
เป็นทีม เข้าร่วมงานสังสรรค์ขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสโมสรและชมรม
ต่างๆ ในองค์กร รวมทั้งการทักทายและพูดคุยกับคนทุกระดับ 

ความรักในงาน (Love at Work) หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่าง
เหนียวแน่นกับงาน รับรู้ได้ด้วยความภาคภูมิใจในพันธกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ แสดงความรู้สึกยินดีที่ตนได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการ
ปฏิบัติงานและองค์กร แสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน และ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ความสำเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้อย่างภาคภูมิใจในตนเองที่ตน
สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รับรู้ ได้ในคุณค่าของชีวิต พัฒนาตนและ
งานของตนเองให้มีความก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรของตน 

การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ได้ว่าตนเองได้รับความเชื่อถือและคำ
นิยมจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสามารถรับรู้และยอมรับถึงความพยายามและความสำเร็จของ
ตนเกี่ยวกับเรื่องผลงานและสัมพันธภาพในที่ทำงาน รับรู้ได้จากความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงาน
และความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า แสดงการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทุกฝ่าย
และการใช้ความรู้ที่มีอย่างต่อเนื่อง 

พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลก
ด้านนายจ้างดีเด่น จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ซึ่งประจำอยู่สาขาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 



 
 

บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยได้ศึกษาทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิจัยดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงาน 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 

2.1.1 ความหมายของบุคลิกภาพ   

นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพจนสร้างเป็นแนวคิด
และทฤษฎีบุคลิกภาพไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนีเ้พ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลสำหรับพัฒนาและต่อยอด
องค์ความรู้ต่อไปในวงกว้าง หนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญก็คือ การให้นิยามความหมายของบุคลิกภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นำตัวอย่างมาเสนอดังต่อไปนี้  

อัลพอร์ท (Allport, 1961, p. 28) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพนั้นเป็นการรวมตัวเข้าด้วยกัน
ของระบบทางร่างกายและจิตใจ และยังสามารถใช้เป็นตัวทำนายพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยว่า
เป็นอย่างไร หรือบอกได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาในสถานการณ์ที่พวกเขาต้อง
เผชิญอยู่ 

อายแซงค์ และ อายแซงค์ (Eysenck & Eyesenck, 1985, p. 12) ได้ให้ความหมายของ
บุคลิกภาพว่า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550, น. 179) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพนั้นคือ การรวมลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลแต่ละคนที่แตกต่างกันไป และเป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
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นันท์นภัส ตั้งภรณ์พรรณ (2553, น. 12) ได้ให้ความหมายของคำว่า บุคลิกภาพ คือ ความ
แตกต่างที่ทำให้เราสามารถแยกแยะตัวบุคคล มีทั้งรูปแบบที่คงที่ ซับซ้อน และหลากหลาย ซึ่งทำให้
เกิดเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลและกลุ่มบุคคลขึ้นมา 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2554, น. 7-8) บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล
ทีม่าจากการการผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเราอาจมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น 
รูปร่างหน้าตา กิริยามารยาท และเราอาจไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ค่านิยม สติปัญญา รูปแบบทางอารมณ์และความรู้สึก ตลอดจน
การอบรมเลี้ยงดู ที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องกัน  

ความหมายของบุคลิกภาพ แม้จะมีผู้ให้คำนิยามอยู่มากมาย แต่โดยภาพรวมของบุคลิกภาพ 
ก็คือ ลักษณะส่วนบุคคลที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อาจกล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภาพของคนเรานั้น ถือกำเนิดขึ้นมาจากพันธุกรรม และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับการหล่อ
หลอมจากรูปแบบของการเลี้ยงดู รวมถึงการเลียนแบบบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกหรือจิตใจ การ
เรียนรู้จากสถาบันทางสังคม ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ได้รับจากการถ่ายทอดและต่อยอด
กลายเป็นลักษณะทางกายภาพ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เป็นแบบฉบับของตนเอง
ขึ้นมา  

 
2.1.2 ความเป็นมาและความหมายของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (Personality Types 

of Spiritual Intelligence) 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละคนต่างก็มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน หลายคนอาจยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า 
“บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นคุณลักษณะและโครงสร้างเฉพาะตัวที่อยู่ในตัวบุคคลในการทำ
ความเข้าใจความหมายของชีวิต ย้อนไปตั ้งแต่ตอนช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การวัด
ความสามารถทางสติปัญญาของคนเรา เราจะพูดถึงคำว่า เชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว ซึ่งใช้เป็นคำที่สื่อ
ความหมายในการวัดความฉลาดทางสติปัญญา อาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้วัดความเก่งของบุคคลทุก
เพศทุกวัยที่แต่ละคนมีแตกต่างกัน แต่เมื่อมีนักวิชาการหลายท่านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า การ
จะวัดเพียงเรื่องของความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลนั้นไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพ่ือวัด
เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่างๆ หรือจะเป็นการสอบวัดเพื่อรับบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใดก็
ตาม เพราะสถาบันการศึกษาตลอดจนองค์กรต่างๆ ไม่ได้ต้องการแค่รับคนเก่งเข้ามาเป็นสมาชิกแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการได้มาซึ่งสมาชิกท่ีเป็นคนดีด้วย ดังนั้น ประเด็นเรื่องการบริหารอารมณ์ของ
บุคคลจึงเป็นเรื ่องที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้น โดยบุคคลที่มีความสามารถทางอารมณ์ จะมีหลักในการ
บริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีและทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการ
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ทำงาน สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างดีด้วย ความสามารถทางอารมณ์จึงเป็นอีก
หนึ่งตัวชี้วัดที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน 
 ปัจจุบันมีมิติในการวัดคุณภาพของตัวบุคคลที่มากกว่าการวัดสติปัญญาและอารมณ์ เพราะ
การวัดเพียงไอคิว และอีคิว ของบุคคลนั้นอาจยังไม่พอที่จะให้เราเห็นมุมอ่ืนๆ ที่เป็นความพิเศษของตัว
บุคคลนั้นๆ ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาถึงเชาวน์ในด้านต่างๆ เพิ ่มขึ ้น เช่น ความสามารถทางด้าน
จริยธรรมศีลธรรม (Moral Quotient) ซึ่งเป็นการกล่าวถึงและวัดเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมศีลธรรม 
ความดีเฉพาะบุคล เพราะยุคสมัยที่องค์กรทุกแห่งต่างมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การไขว่คว้ามาเพ่ือผลกำไร 
ชื่อเสียง และสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ ยิ่งทำให้ผู ้คนและองค์กรต่างแสวงหาความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างความห่างไกลจากหลักศาสนธรรม จนทำให้มนุษย์เราเน้นแต่
เงินตรามากขึ้นทุกที (Cole, 1997) และเพราะโลกธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขัน ดังนั้นทุกนาทีจึงมีแต่
ความเร่งรีบและกดดันจนทำให้คนเรานั้นมีความอดทนต่อปัญหาได้น้อยลง และต่างก็มีวิธีในการ
แก้ปัญหาในแบบของตนเอง ดังนั้นบุคคลจึงต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน หากบุคคลไม่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองและสิ่งที่อยู่รอบตัวก็อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตหรือหน้าที่การงานด้วย (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2548, น. 9) สถาบันและองค์กรต่างๆ จึง
ต้องการทราบถึงความสามารถในการอดทนและการแก้ปัญหาของบุคคล ดังนั้น จึงมีผู้คิดค้นแบบใน
การวิเคราะห์เพื ่อประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ( Adversity 
Quotient) ของบุคคลขึ้นมา เพ่ือดูว่า คนเราสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคด้วยวิธีการตอบสนองที่
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (Stoltz, 1997) 
 ถึงแม้เราจะนำหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประเมินความสามารถ     
ของบุคคลได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่ความสามารถของบุคคลที่เก่ียวข้องกับกลไกที่เก่ียวข้องกับมิติทางด้าน
จิตวิญญาณของร่างกายมนุษย์ก็ยังเป็นความท้าทายหนึ่งที่ทุกคนต่างก็ต้องการทราบถึงศักยภาพนี้ใน
ตัวบุคคล ซึ่งในปี ค.ศ. 2000 มีนักวิชาการสองท่านที่ชื่อว่า โซฮาร์และมาร์แชล ได้เขียนหนังสือเรื่อง 
“SQ: Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence” โดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงระบบ
การทำงานของประสาทและสมอง และมีหลักฐานยืนยันจากการวิจัยเกี่ยวกับมิติทางจิตวิญญาณและ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) ของมนุษย์ไว้ด้วย (Zohar & Marshall, 2000, pp. 11-13) เนื้อหาส่วนหนึ่ง
ที่กล่าวไว้ในผลงานวิจัยเกี่ยวกับเชาวน์จิตอัจฉริยะ ได้อธิบายไว้ว่า เชาวน์จิตอัจฉริยะนั้นไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น การที่คนมีความเชื่อและเคร่งครัดทางด้านศาสนานั้นไม่
จำเป็นที่จะต้องมีระดับเชาวน์จิตอัจฉริยะที่สูงกว่าคนอื่นๆ และเชาวน์จิตอัจฉริยะก็ยังสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ด้วย ความจริงแล้วนั้นเชาวน์จิตอัจฉริยะไม่ใด้เป็นแนวคิดเชิงนามธรรมที่
จับต้องไม่ได้ โดยโซฮาร์และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000, pp. 8-10) ได้ให้คำจำกัดความ
เกี่ยวกับ เชาวน์จิตอัจฉริยะ ไว้ว่า เป็นเชาวน์หรือความฉลาดของมนุษย์ที่นำศักยภาพของตนมาใช้ใน
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การจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงความหมายในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มีความหมายและมี
คุณค่าที่สุด รวมถึงการมีความสามารถในการประเมินการกระทำหรือวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองได้
อย่างลึกซึ้งอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง (Self Value) และเป็นความพิเศษ
อย่างหนึ่งที่ทำให้บุคคลสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ภายใต้กรอบของศีลธรรมจรรยา สำหรับ โรเบิร์ต 
เอมมอนส์ (Emmons, 2000, p. 10) ท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียและยังเป็นบรรณาธิการของวารสารที่ชื่อว่า The Journal of Positive Psychology ก็
ได้ให้นิยามไว้ว่า เชาวน์จิตอัจฉริยะ นั้นเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที่
สามารถทำให้บุคคลผู้นั้นได้มองเห็นเป้าหมายของชีวิตตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างชัดเจน และยัง
สามารถประพฤติตนตามศีลธรรมอันดีงาม ดำเนินชีวิตได้ด้วยจิตสำนึกและเจริญสติได้อย่างลึกซ้ึง และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านจากจิตวิญญาณของตนเอง 
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ หมายถึง บุคลิกภาพที่มีการรวม
ลักษณะเด่นจากเชาวน์สติปัญญา เชาวน์อารมณ์ เชาวน์การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เชาวน์ศีลธรรม 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต้นกำเนิดมาจากพันธุกรรมไปจนถึงอิทธิพลที่บุคคลนั้นได้รับการอบรม
เลี้ยงดู มีการเรียนรู้และเติบโตมาพร้อมกับศักยภาพในการจัดการกับชีวิตจนสามารถเข้าถึงคุณ
ค่าสูงสุดที่มนุษย์เราต้องการ นั ่นก็คือ การได้พบกับความหมายของชีวิตและความสมบูรณ์ของ
พัฒนาการชีวิตในทุกๆ ด้าน 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
 
 นักจิตวิทยาและนักวิชาการด้านต่างๆ หลายท่านที่ได้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอทั้งทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะ และทฤษฎีที่มีความเก่ียวข้องกับเชาวน์จิตอัจฉริยะไว้ดังต่อไปนี้ 

 2.1.3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของคาร์ล จุง กุสตาฟ  

 บุคลิกภาพ ตามแนวคิดของจุง สามารถแบ่งเป็น เจตคติ Attitude) และ สภาพทาง
จิตใจของบุคคล (Function) (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551, น. 37) กล่าวคือ  

  1) เจตคติ (Attitude) ซึ่งแบ่งออกเป็น Extraversion และ Introversion โดย
ลักษณะของ Extraversion คือ บุคลิกภาพที่มุ่งเข้าหาสิ่งแวดล้อมนอกตัว ทั้งที่เป็นวัตถุ บุคคล และ
สังคม ส่วนลักษณะ Introversion นั้นก็มีลักษณะที่ตรงกันข้ามแบบ Extraversion โดยคนเราจะมี
ลักษณะทั้งสองแบบนี้ได้ในคนๆ เดียวกัน บุคคลใดที่มีลักษณะ Extraversion มากกว่า Introversion 
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จัดว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ชอบแสดงตัว (Extravert) แต่ถ้าบุคคลทที่มีลักษณะ Introversion มากกว่า 
Extraversion บุคคลผู้นั้นก็จะมีพฤติกรรมที่เน้นไปทางที่ชอบเก็บตัว และสนใจเฉพาะเรื่องของตัวเอง
เท่านั้น (Introvert)  
  2) สภาพทางจิตใจของบุคคล (Function) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

 (1) ความคิด (Thinking) มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจธรรมชาติของโลก
และของตนเอง 

 (2) ความรู้สึก (Feeling) มีความสัมพันธ์กับคุณค่า ค่านิยม ความสุข ทุกข์ 
โกรธ กลัว เกลียด รัก ดีใจ เสียใจ ฯลฯ 

 (3) การสัมผัสรู้ (Sensing) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้เรื่องราวตามความ
เป็นจริง 

 (4) ญาณสังหรณ์ (Intuiting) เป็นการทราบด้วยวิถีจิตใต้สำนึก ผู้สัมผัส
ญาณสังหรณ์แล้วย่อมไม่อยู่ในขอบข่ายข้อเท็จจริง ความรู้สึก หรือความคิด ในเมื่อทำการค้นหาความ
จริงแท ้
    ความคิดและความรู้สึกของคนเรานั้น เป็นส่วนของการใช้เหตุผล (Rationale) แต่
การสัมผัสรู้และญาณสังหรณ์ของคนเรานั้นเป็นส่วนที่ไม่มีเหตุผล ( Irrational) ซึ่งคุณสมบัติทั ้ง 4 
ประเภทนี้ แต่ละบุคคลได้รับการพัฒนามาไม่เท่ากัน จึงมีระดับแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็
ตาม ถ้าบุคคลสามารถพัฒนาได้อย่างสมดุล บุคลิกภาพของผู้นั้นก็จะบรรลุภาวะที่เรียกว่าเป็นตนเต็ม
สมบูรณ์ (Self Actualized) ซึ่งมนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาเพื่อที่จะบรรลุไปให้ถึงจุดนี้ 

เมื่อกล่าวถึงรูปแบบของเจคติ (Attitude) และลักษณะสภาพทางจิตใจของมนุษย์ จุง 
ได้ศึกษาและวิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลขึ้นมาได้ถึง 8 แบบด้วยกัน อันได้แก่ (นพมาศ อุ้งพระ, 
2546, น. 57-58) 

 1) The Extraverted Thinking Type หรือนักคิดที่เปิดเผย ซึ่งบุคคลมีแนวโน้ม
ที่จะทำทุกอย่างในชีวิตให้มีข้อสรุปทางวิชาการ ข้อมูลต่างๆ ที่มีจะเข้าใจง่ายชัดเจน แต่บุคคลดังกล่าว
มักเป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก และมักจะไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงาม ไม่มีความรู้ทาง
ศิลป์ ไม่ชอบคบเพ่ือนฝูง จุงอธิบายว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ อาจทำเป็นเหมือนให้ความสนใจกับ
ความเป็นอยู่ของผู้อ่ืนแต่แท้จริงแล้วเขาสนใจแต่เป้าหมายของตนเองเท่านั้น 

 2) The Introverted Thinking Type หรือนักคิดที่หลบสังคม คนกลุ่มนี้มักเป็น
คนเจ้าความคิด ซ่ึงความคิดของตนนั้นมักมาเป็นที่หนึ่ง จึงมุ่งเน้นที่จะทำตามความคิดของตนเองเพียง
เท่านั้น เป็นคนที่มุ่งเน้นพลังที่อยู่ภายใน ลักษณะเป็นคนที่ดูเย็นชา เหินห่างและไม่ใส่ใจต่อผู้อื่น เป็นคน
ที่ไม่ชอบเข้าสังคมเนื่องจากเข้าสังคมไม่เก่งและสื่อสารความคิดของตนเองได้ไม่ค่อยดีนัก  
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 3) The Extraverted Feeling Type หรือบุคลิกภาพแบบเปิดเผยและช่างรู้สึก 
เป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงและค่านิยมทั่วไป ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวถูกกำหนด
โดยปทัสถานทางสังคม ซึ่งก็คือความคาดหวังของคนอ่ืนนั่นเอง ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้จึงเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป มักเป็นคนที่เก็บกดทางความคิด  

 4) The Introverted Feeling Type หรือบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและช่างรู้สึก 
คนประเภทนี้จะค่อนข้างเงียบ เข้าใจและเข้าถึงได้ยาก ภายนอกอาจดูเหมือนว่าบุคคลเหล่านี้จะดูไร้
ความรู้สึกต่อผู้อ่ืน แต่จริงๆ แล้วความรู้สึกภายในที่ค่อนข้างรุนแรงนั้นมักเผยออกมาในสถานการณ์ทาง
พิธีกรรมทางศาสนาและงานเขียนเกี่ยวกับบทกวี  

 5) The Extraverted Sensing Type หรือบุคลิกภาพแบบเปิดเผยโดยใช้การ
สัมผัสรู้ บุคคลประเภทนี้จะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับความเป็นจริง เป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องต่างๆ มาคิดเยอะ 
แต่จะรักความสนุกสนาน แสวงหาความสุขและความสวยงาม เป็นคนที่มีรสนิยมสูง สามารถดูได้จาก
ความชื่นชอบพวกภาพวาด รูปปั้น วรรณกรรม อาหารและการแต่งตัว  

 6) The Introverted Sensing Type หรือบุคลิกภาพแบบเก็บตัวโดยใช้การ
สัมผัสรู้ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างตื่นตัวเพราะได้รับแรงกระตุ้นทางวัตถุ เป็นคนที่มักโต้ตอบใน
ระดับท่ีสูงต่อสิ่งเร้าที่แวดล้อมอยู่อย่างมากและบางทีก็มากเกินเหตุ เป็นคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก คนประเภทนี้มักมีบุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) ตามแนวคิดของฮอลแลนด์ 

 7) The Extraverted Intuitive Type หรือบุคลิกภาพมีญาณสังหรณ์แบบ
เปิดเผย บุคคลประเภทนี้จะมุ่งทำประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เช่น นักการเมือง พ่อค้า ผู้รับเหมา นักเก็ง
กำไร ซึ่งหากดูผิวเผินแล้ว บุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้ริเริ่ม และส่งเสริมกิจการใหญ่ๆ ให้เกิดข้ึน แต่กลับไม่
ค่อยทำอะไรเองเลยมีแต่กระตุ้นให้ผู้อ่ืนทำตามความคิดของตน ดังนั้นเวลาที่เจอสถานการณ์ที่ต้องลง
มือทำเองจะไม่ค่อยอดทนและไม่ค่อยสานงานต่อให้สำเร็จ  

 8) The Introverted Intuitive Type หรือบุคลิกภาพมีญาณสังหรณ์แบบเก็บ
ตัว ซึ่งบุคคลประเภทนี้มักจะใช้ญาณสังหรณ์ที่ตนเชื่อว่ามีอยู่ในตนเอง ทำให้มักหนีจากความเป็นจริง 
ส่วนใหญ่จะเก็บกดทั้งความคิดและความรู้สึกทำให้การสื่อสารทั้งความคิดและความรู้สึกของตนต่อ
ผู้อื่นนั้นไม่ดีนัก  

  ดังนั้น ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของคาร์ล จุง กุสตาฟ จึงเกี่ยวข้องกับ เจตคติ 
และ สภาพทางจิตใจของบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งตามทฤษฎีนี้ กล่าวไว้ว่า มนุษย์เรานั้นมีทั้งคนที่ชอบ
แสดงออก และคนทีช่อบอยู่กับโลกส่วนตัวของตนเอง โดยที่คนเราจะมีความโน้มเอียงเป็นไปในทางใด
นั้น อาจขึ้นกับว่า ณ สถานการณ์นั้นๆ บุคคลมีความคิด ความรู้สึก และมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่
เผชิญอย่างไร และบางคนอาจมีญาณสังหรณ์ต่อสถานการณ์อีกด้วย  
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ภาพที่ 2.1 บุคลิกภาพตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง กับแนวคิดบุคลิกภาพของฮอลแลนด์ 
แหล ่ งท ี ่ มา :  Zohar, Dana and Marshall, Ian.  SQ:  Spirituality Intelligence The Ultimate 
Intelligence. London: Bloomsbury, 2000, p. 135. 

 2.1.3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจตามแนวคิดของเรย์มอนด์ บี แคทเทลส์  
  สำหรับแคทเทลส์ มองว่า มนุษย์เราหากจะทำสิ่งใดๆ ก็ตามย่อมมีแรงจูงใจ
เป็นตัวผลักดัน แคทเทลส์จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคคลซึ่งองค์ประกอบของแรงจูงใจนั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (Zohar & Marshall, 2000, pp. 138-141) 

 1) ความต้องการอยู่กันเป็นกลุ่ม (Gregariousness) หมายถึง ความต้องการ
เข้าสังคมของมนุษย์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำคนเรามีการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ด้วยการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่กลุ่มได้จัดให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างสมาชิกอย่างสนุกสนาน บุคคล
ที่มีความสนใจในด้านนี้ไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียว อย่างไรก็ตามด้านลบของบุคคลที่มีความต้องการ
ทางด้านนี้คือ การถอนตัว (Withdrawal) และการหลงตัวเอง (Narcissism)  

 2) ความต้องการความใกล้ชิดสนิทสนม ( Intimacy: parental) หมายถึง 
ความต้องการให้ความรักและความต้องการที่จะรู้สึกถึงความรัก ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกี ่ยวข้องกับ
ความรู้สึกแห่งการปกป้องในความเป็นพ่อแม่ ส่วนด้านลบของบุคคลที่มีความต้องการทางด้านนี้ ก็คือ 
ความโกรธและความเกลียดชัง 

 3) ความสนใจใคร่รู้ (Curiosity) หมายถึง ความต้องการแสวงหาที่จะค้นคว้า
หาคำตอบ โดยมีแรงจูงใจมุ่งสำรวจสิ่งต่างๆ และเรียนรู้เมื่อมีความต้องการหาข้อเท็จจริงหรือคำตอบที่
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อยู ่ในใจของบุคคล โดยความสนใจอาจจะเป็นเรื ่องของวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
ความคิด การเดินทางท่องเที่ยว การศึกษา ธรรมชาติก็ได้ และด้านลบของบุคคลที่มีความต้องการ
ทางด้านนี้ คือ ความกลัว การหลบหนีและความไม่สนใจ 

 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความต้องการที่จะแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่ที่แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ โดยมีแรงจูงใจจากการที่อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อน พูดในสิ่งที่ไม่เคยพูด มีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ปรารถนาในสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัดเจน ฝันถึงสิ่ง
ที่เป็นไปได้ยาก โดยด้านลบของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือ การชอบทำลายหรือการก่อการร้าย 
หากบุคคลสามารถพัฒนาตนเองในด้านนี้ได้ ก็จะมีความสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ นับถือตนเอง
เป็น มีลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดี และมีความสนใจในชุมชน 

 5) ความคิดเชิงโครงสร้าง (Construction) หมายถึง ความต้องการที ่จะ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งบุคคลที่มีความคิดเชิงโครงสร้างนี้จะมี
แรงจูงใจมาจากความรู้สึกภายในที่บางทีก็ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขาให้
คำตอบหรือคำอธิบายผ่านออกทางงานที่ใช้การปฏิบัติหรืองานฝีมือได้เป็นอย่างดี เช่น การปั้นเครื่อง
ดินเผา การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และฝีมือทางการช่าง 

 6) ความกล้าแสดงออกในตน (Self-Assertion) หมายถึง ความสนใจในสิ่งที่มี
การแข่งขันทุ่มเท การมีชื่อเสียงและมุ่งความสำเร็จในงาน ซึ่งบุคลิกลักษณะของบุคคลที่พัฒนาในด้าน
นี้จะเป็นพวกที่รักอิสระ มีความเป็นผู้นำสูง โดยแรงจูงใจของพวกเขาจะมาจากการให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนหรือบุคคลอื่นๆ โดยด้านลบของบุคคลที่มีความต้องการทางด้านนี้ ก็คือการไม่มีความรับผิดชอบ
และมักใช้อำนาจในทางที่ผิด 

 จากแนวคิดของเรย์มอนด์ บี แคทเทลส์ นั้นมองว่า แรงจูงใจของบุคคลนั้นเป็นตัวการ
สำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะนอกจากปัจจัยสี่แล้วมนุษย์เรา ก็ยังต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง เราต่างก็อยากมีสังคม อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
และต้องการแสดงออกในสิ่งที่สามารถนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จอันท้าทายอีกด้วย 

 2.1.3.3 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (Holland’s theory of 
Vocational Choice) 
 หากกล่าวถึงเรื่องของบุคลิกภาพและอาชีพ นักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่
ได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นชาวอเมริกันชื่อว่า จอห์น แอล ฮอลแลนด์ หนังสือที่ท่านได้แต่งไว้และมีการยอมรับ
อย่างแพร่หลายในเรื่องของบุคลิกภาพและอาชีพ คือ “Making Vocational Choices: A Theory of 
Vocational Personalities and Work Environmental” หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง แบบทดสอบเพ่ือ
หาแนวทางการประกอบอาชีพของบุคคล และอธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
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ทำงาน และบุคลิกภาพของคนเรานั้นยังบอกได้ถึงอาชีพที่เหมาะสมของบุคคลที่ม าจากพื้นฐานของ
ความสนใจและความสามารถของบุคคลอีกด้วย แต่ละคนอาจมีบุคลิกภาพที่เหมือนและแตกต่างกัน
ผสมผสานกันอยู ่และกลายเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลที ่มีแบบฉบับเฉพาะตนเองเพียงเท่านั้น 
บุคลิกภาพดังกล่าวจะส่งผลถึงพฤติกรรมในการทำงาน โดยผู ้นั ้นจะเกิดความสุขและประสบ
ความสำเร็จในการทำงานหรือเกิดความไม่พึงพอใจและไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานก็ได้ จึง
ต้องวิเคราะห์ดูว่าการประกอบอาชีพของผู้นั้นมีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพตนเองหรือไม่ เช่น คนที่
ชอบทำงานที่มีโอกาสพบปะกับผู้คนก็จะมีลักษณะที่ชอบเข้าสังคม และจะมีความสุขที่ได้เมื่อได้ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น หรืองานที่ให้การบริการผู้อื่น เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรม งานเลขานุการ  
งานต้อนรับ งานบริการ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบเน้นเนื้อหาของงานอย่างจริงจังก็มักจะมีความสุข
กับการทำงานตามลำพัง ไม่ต้องพบปะกับผู้คนมากนัก เช่น งานในห้องปฏิบัติการ ทำงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องจักร เป็นต้น ดังนั้นถ้าคนเราต้องทนกับการทำงานในอาชีพหรือตำแหน่งที่ขัดแย้ง
กับบุคลิกภาพของตนเองแล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะขาดความสุขในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อย
หน่าย ไม่เกิดความพึงพอใจในการทำงาน จนถึงขั้นไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน และเกิด
ปัญหาด้านอื่นๆ กระทบตามมา 
  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานที่
สำคัญ 4 ประการ (Holland, 1973, pp. 2-4) ดังนี้ 

 1) เรื่องของบุคลิกภาพ โดย ฮอลแลนด์วิเคราะห์ว่า คนเรามีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ไปใน 6 ลักษณะ ดังนี ้ บ ุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ 
( Investigate)  บ ุคล ิกภาพแบบชอบส ั งคม (Social)  บ ุคล ิกภาพแบบย ึดระเบ ียบแบบแผน 
(Conventional) บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) และบุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ 
(Artistic) ซึ่งเป็นบุคลิกภาพตามความสนใจในอาชีพ โดยแต่ละลักษณะของบุคลิกภาพดังกล่าวเป็นผล
มาจากความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายและแรงผลักส่วนบุคคล เริ ่มต้นจากสถาบัน
ครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องของสัมพันธภาพภายในครอบครัว การเลี้ยงดูปลูกฝังจากบิดามารดา ระดับชั้น
ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสามารถส่งผลให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ว่าตนเอง
ชอบหรือไม่ชอบทำในสิ่งใด จนนำไปสู่ความสนใจและพัฒนาไปเป็นความสามารถเฉพาะด้านของ
บุคคล ซึ่งความสนใจและความสามารถของบุคคลจะสร้างลักษณะนิสัยที่จะนำไปสู่ความคิด การรับรู้
และการกระทำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล เช่น บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) 
บุคคลดังกล่าวจะสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น การได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น สร้างเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับสังคม 

 2) สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล และสอดคล้องกับบุคลิกภาพทั้ง 6 
ลักษณะข้างต้น และเป็นแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาและแรงกดดัน เช่น สิ่งแวดล้อมแบบยึด
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ความจริงจะมีอิทธิพลกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) ลักษณะบุคลิกภาพที่
แตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความสนใจ ความสามารถและลักษณะนิสัยแตกต่างกันไปด้วย คนเราจึ ง
มักมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจและเข้าหาบุคคล วัตถุ และปัญหาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความสามารถของตนเอง  

 3) บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เขาได้ฝึกทักษะและความสามารถรวมถึงได้
แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของตน เช่น บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) จะค้นหา
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง 

 4) พฤติกรรมของบุคคลถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากบุคคลรู้จักลักษณะของบุคลิกภาพและรูปแบบสิ่งแวดล้อมของตนเองแล้ว 
ย่อมส่งผลให้บุคคลสามารถประเมินตนเองและทราบถึงผลที่ตามมา ซึ่งได้แก่ การเลือกอาชีพ การ
เปลี่ยนงาน ความสำเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะด้าน พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคมเป็นต้น 

 ฮอลแลนด์ได้อธิบายถึง “การเลือกอาชีพ” ไว้ว่า คือ การกระทำที่สะท้อนให้เห็นถึง
แรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพและความสามารถของบุคคล ดังบุคลิกภาพทั้ง 6 ลักษณะมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ (Zohar & Marshall, 2000, pp. 128-134) 

 1) บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) คือ บุคลิกภาพของผู้ที่มีความสนใจใน
อาชีพงานช่างฝีมือและงานกลางแจ้ง กิจกรรมที่บุคคลกลุ่มนี้ชื่นชอบและให้ความสนใจนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับสิ่งของ เครื่องมือจักรกลและสัตว์เลี ้ยง แต่พวกเขาจะไม่ชอบกิจกรรมทางด้านการศึกษาและ
การแพทย์ ดังนั้นความสามารถทางด้านการช่าง เครื่องยนต์ การเกษตร ไฟฟ้า และเทคนิค จะเป็น
ส่วนที่บุคคลกลุ่มนี้มีความถนัด แต่จะไม่ได้ทักษะที่เป็นความสามารถทางด้านสังคมและการศึกษา โดย
พฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 
 (1) ชอบอาชีพประเภทช่างฝีมือ งานกลางแจ้ง แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานด้าน
การให้บริการด้านการศึกษาและสังคม  
 (2) มีความสามารถทางด้านเครื ่องยนต์ กีฬา แต่ด้อยความสามารถทางด้าน
การศึกษาและสังคม 
 (3) มักจะนิยามสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนิยายลักษณะภายนอกของบุคคล เช่น เงิน 
อำนาจ สถานภาพ 

 บุคคลกลุ่มนี้จะมีลักษณะขี้อาย หัวอ่อน เปิดเผย จริงจัง แข็งแรง วัตถุนิยม เป็น
ธรรมชาติ เรียบง่าย พากเพียร เสมอต้นเสมอปลาย เก็บตัว มั่นคง ประหยัด ไม่คิดลึก ไม่หมกมุ่น 
อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้สนใจ คือ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างวิทยุ คนขับรถ เป็นต้น 

 2) บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigate) คือ บุคลิกภาพของผู้ที่มีความสนใจใน
อาชีพงานทางด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค กิจกรรมที่บุคคลกลุ่มนี้ชื่นชอบจะเกี่ยวข้องกับการ
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สังเกตสัญลักษณ์ การจัดระบบ การทดลองด้านกายภาพและชีวภาพ รวมถึงปรากฎการณ์ทาง
วัฒนธรรม เพราะพวกเขาต้องการทำความเข้าใจและควบคุมปรากฎการณ์นั้นๆ แต่ไม่ชอบทำกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ และขาดทักษะที่เป็นความสามารถทางด้านการโฆษณาชักชวน พฤติกรรม
ของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 

(1) ชอบอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์ และงานเทคนิค แต่ไม่ชอบอาชีพประเภท
งานจัดการและงานขาย 

(2) มีความสามารถทางด้านงานวิชาการ เชื ่อมั ่นในความคิดของตนเอง มี
ความสามารถทางด้านการคำนวณและวิทยาศาสตร์ แต่ขาดความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำ 

  บุคคลกลุ่มนี้มีลักษณะชอบคิดวิเคราะห์ รอบคอบ เป็นนักวิจารณ์ ใฝ่รู ้ รักอิสระ 
ฉลาด เก็บตัว มีหลักการ อดทน เฉียบขาด มีเหตุผล ไว้ตัว อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้ให้ความสนใจ คือ นัก
อุตุนิยมวิทยา นักชีววิทยา นักเคมี นักฟิสิกส์ นักเขียนบทความทางวิชาการ เป็นต้น 

  3) บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) คือ บุคลิกภาพของผู้ที่มีความสนใจในอาชีพ
งานบริการ การศึกษา และสังคม กิจกรรมที่บุคคลกลุ่มนี้ชื่นชอบเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การฝึกหัด 
การพัฒนา การอนุรักษ์และการสอน แต่ไม่ชอบทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องยนต์ต่างๆ 
ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านมนุษยสัมพันธ์ งานบริการ งานวิชาการ แต่
ด้อยความสามารถทางด้านงานช่างและงานเทคนิค พฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 

(1) ชอบอาชีพประเภทงานบริการ การศึกษา และสังคม แต่ไม่ชอบอาชีพ
ประเภทงานช่างฝีมือ 

(2) ชอบช่วยเหลือผู้อื ่น เข้าใจผู้อื่น มีความสามารถทางด้านการสอน แต่ขาด
ความสามารถทางด้านเครื่องยนต์และวิทยาศาสตร์ 

(3) มีค่านิยมเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านสังคมและกีฬา 
บุคคลกลุ ่มนี ้มีล ักษณะมีอำนาจ ให้ความร่วมมือ มีความเป็นหญิง มีไมตรีจิต 

กว้างขวาง ชอบบำเพ็ญประโยชน์ มีอุดมคติ มีความคิดที่ลึกซึ้ง มีความเมตตากรุณา มีความสามารถใน
การจูงใจคน รับผิดชอบ ชอบเข้าสังคม รู้จักกาลเทศะ มีความเข้าใจเพื่อมนุษย์ อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้
สนใจ คือ ครู นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัว เป็นต้น 

4) บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) คือ บุคลิกภาพของผู ้ที่
สนใจในอาชีพงานสำนักงาน งานเสมียน ชื่นชอบสิ่งที่เป็นรูปธรรม จัดระบบระเบียบ เช่น จัดเก็บ
คัดลอกข้อมูล จัดหมวดหมู่รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไม่ชอบกิจกรรมนามธรรม มีอิสระ ต้อง
ค้นคว้า ไม่เป็นระบบระเบียบ ความสามารถของบุคคลกลุ ่มนี้จึงเกี ่ยวข้องกับงานด้านสารบรรณ 
คำนวณ งานธุรกิจ แต่ด้อยความสามารถทางด้านงานศิลปะ พฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 
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(1) ชอบงานสำนักงาน เสมียน ไม่ชอบอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม 
(2) ชอบเลียนแบบ ชอบจัดระเบียบมีความสามารถทางด้านงานสารบรรณและ

ตัวเลข แต่ขาดความสามารถทางด้านงานศิลปะ 
(3) นิยมผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ 

บุคคลกลุ ่มนี ้มีล ักษณะชอบเลียนแบบ ยุติธรรม วางท่า ไม่ยืดหยุ ่น อ่อนน้อม 
เรียบร้อย พากเพียร คล่องแคล่ว เจ้าระเบียบ เยือกเย็น ไม่มีจินตนาการ อาชีพที่กลุ่มนี้สนใจ คือ นัก
บัญชี ผู้ดูแลคลังสินค้า ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เสมียนจ่ายเงิน พนักงานบันทึกคำให้การในศาล 

5) บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) คือ บุคลิกภาพของผู้ที่มีความสนใจ
ในอาชีพงานจัดการและงานขาย กิจกรรมที่บุคคลกลุ ่มนี ้ชื ่นชอบเกี ่ยวข้องกับการวางแผนหรือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ชอบกิจกรรมด้านการสังเกต ความเป็นระเบียบแบบแผน ความสามารถ
ของบุคคลกลุ่มนี้จึงเกี่ยวข้องกับลักษณะของงานทางด้านการเป็นผู้นำ การประชาสัมพันธ์ การชักชวน 
แต่ด้อยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 

(1) ชอบประเภทงานขาย แต่ไม่ชอบประเภทงานวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค 
(2) เป็นผู้ที ่มีความกว้างขวาง เชื่อมั่นในตนเอง เข้าสังคมเก่ง มีความสามารถ

ทางด้านความเป็นผู้นำ แต่ด้อยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
(3) นิยมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

บุคคลกลุ่มนี้มีลักษณะชอบเสี่ยงภัย ทะเยอทะยาน กล้าโต้แย้ง น่าเชื่อถือ เปิดเผย 
กระปรี้กระเปร่า ใจร้อน มองโลกแง่ดี สนุกสนาน เชื่อมั่นตนเอง เข้าสังคมง่าย ช่างพูด อาชีพที่กลุ่มนี้
สนใจ คือ นักธุรกิจ พ่อค้า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นายหน้า นักจัดรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 

6) บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) คือ บุคลิกภาพของผู้ที่มีความสนใจใน
อาชีพที่เกี ่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี การละคร การเขียน แต่ด้อยความสามารถ
ทางด้านธุรกิจ งานสารบรรณ พฤติกรรมของบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้ คือ 

(1) ชอบประเภทงานศิลปะดนตรีวรรณกรรม แต่ไม่ชอบสำนักงานหรือเสมียน 
(2) ชอบแสดงออก มีความคิดริเริ ่ม มีพรสวรรค์ มีความเป็นผู ้หญิง ไม่ชอบ

เลียนแบบ รักอิสระ มีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี การแสดง การเขียนและการพูด 
(3) นิยมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการศึกษา  

บุคคลกลุ่มนี้มีลักษณะจุกจิก ไม่เป็นระเบียบ เจ้าอารมณ์ มีความเป็นผู้หญิง เช่น 
อ่อนโยน อ่อนไหว มีอุดมคติ เพ้อฝัน ไม่จริงจัง ใจร้อน รักอิสระ ช่างคิด ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิด
ริเริ่ม โดยอาชีพท่ีบุคคลกลุ่มนี้สนใจ คือ นักดนตรี นักประพันธ์ นักโฆษณา นักร้อง ผู้ค้าวัตถุทางศิลปะ 
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จากแนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ที่เชื่อว่าบุคลิกภาพ
นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบุคคล โดยกล่าวไว้ว่า บุคลิกภาพของคนเรานั้นมี 6 แบบ 
คือ แบบยึดความจริง แบบชอบสำรวจ แบบชอบสังคม แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบกล้าได้กล้าเสีย 
และแบบชอบงานศิลป์ และมองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพแห่ง
ตน ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงมาจากการหลอมรวมระหว่างบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ  

 
ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของบุคคล 6 ลักษณะ 

 

แหล ่ งท ี ่ มา :  Zohar, Dana and Marshall, Ian.  SQ:  Spirituality Intelligence The Ultimate 
Intelligence. London: Bloomsbury, 2000, p. 298 

 จากตาราง 2.1 โซฮาร์และมาแชล ได้ทำการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของบุคคลทั้ง 6 ลักษณะ
จาก 3 ทฤษฎีข้างต้น จากพื้นฐานของความสนใจและความสามารถที่บุคคลมี  โดยแนวคิดของ 
ฮอลแลนด์ ได้เน้นในเรื่องของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของบุคคล ซึ่งผลจากการ
ทดสอบบุคลิกภาพนั้น บุคคลสามารถมีคะแนนสูงในลักษณะบุคลิกภาพหลายด้านที่แตกต่างกันได้    
ดังตัวอย่างบทบาทของผู้ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพมีระเบียบแบบ

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ
ฮอลแลนด์ (Holland) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล 
กุสตาฟ จุง (Carl G. Jung) 

ทฤษฎีแรงจูงใจของแคทเทลล์ 
(Raymond B. Cattell) 

บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบ 
(Conventional) 

บุคลิกภาพแบบเปิดเผยโดยสัมผัสรู้ 
(Extroverted Perception) 

ความต้องการอยู ่กันเป็นกลุ่ม 
(Gregariousness) 

บุคลิกภาพแบบชอบสังคม 
(Social) 

บุคลิกภาพเปิดเผยช่างรู้สึก 
(Extroverted Feeling) 

ความต้องการความใกล้ชิดสนิท
สนม (Intimacy: Parental) 

บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ 
(Investigative) 

บุคลิกภาพนักคิดหลบสังคม 
(Introverted Thinking) 

ความสนใจใคร่รู้ (Curiosity) 

บุคล ิกภาพแบบชอบงาน
ศิลป์ (Artistic) 
บุคล ิกภาพแบบยึดความ
จริง (Realistic) 

บุคลิกภาพแบบเก็บตัวโดยใช้การ
สัมผัสรู้ (Introverted 
Perception) 
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวและช่าง
รู้สึก (Introverted Feeling) 

ความคิดเชิงโครงสร้าง 
(Construction) 
ความคิดเชิงโครงสร้าง 
(Construction) 

บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้า
เสีย (Enterprising) 

บุคล ิกภาพนักคิดแบบเปิดเผย 
(Extroverted Thinking) 

ความกล ้ าแสดงออกในตน 
(Self-Assertion) 
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แผน หรือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรอบคอบละเอียดพิถีพิถันซึ่งมีลักษณะบุคลิกภาพ
แบบชอบสำรวจ แต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะมีความสนุกไปกับการปีนเขาซึ่งเป็นลักษณะบุคลิกภาพ
แบบกล้าได้กล้าเสีย และชอบไปร่วมงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงฉลองซึ่งเป็นลักษณะบุคคลิกภาพแบบ
ชอบสังคม เป็นต้น สำหรับแนวคิดของจุง เชื่อว่าบุคลิกภาพประกอบไปด้วยเจตคติและสภาพทาง
จิตใจ ซึ่งเจตคติของบุคคลมีทั้งลักษณะที่เป็นคนเปิดเผยและเก็บตัว และแต่ละคนก็มีแนวโน้มที่จะมอง
สถานการณ์รอบตัวผ่านความคิด ความรู้สึก การสัมผัสรู้ และญาณสังหรณ์ทั้งที่มีเหตุผลหรือไม่มี
เหตุผลของตนเองในระดับที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับแนวคิดของแคทเทล นั้นมองว่า บุคลิกภาพของ
คนเรามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจเป็นสำคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการอยู่กันเป็นกลุ่ม ต้องการความใกล้ชิดสนิทสนม และมีความอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพทั้ง 3 ทฤษฎีนี้ จึงเป็นที่มาที่ทำให้ โซฮาร์และมาร์แชล สนใจที่จะ
ค้นหาคำอธิบายต่อการมีแนวโน้มที่มนุษย์เราจะแสดงบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน เพราะการมีวุฒิภาวะที่
แตกต่างกันของมนุษย์ในแต่ละสถานการณ์นั ้น ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความมีวุฒิภาวะทาง
บุคลิกภาพและมีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงด้วย  

 2.1.3.4 ทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะตามแนวคิดของโซฮาร์และมาร์แชล 
(Personality Types of Spiritual Intelligence)  

 จากพื้นฐานของทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ โซฮาร์และมาร์แชลได้
อิงลักษณะทางบุคลิกภาพ 6 รูปแบบ โดยแสดงถึงอัตตา (Ego) ของบุคคล ซึ ่งประกอบไปด้วย 
โครงสร้างเหมือนกลีบดอกบัวชั้นนอกที่ประกอบกันอยู่ 6 กลีบ ซึ่งเปรียบได้กับบุคลิกภาพของบุคคล 6 
ลักษณะ จากนิสัยของบุคคลสามารถผสมผสานจากทั้ง 6 บุคลิกภาพเข้าด้วยกันได้ โดยบุคคลที่มี
เชาวน์จิตอัจฉริยะสูงก็ย่อมปรับบุคลิกภาพทั้ง 6 ได้อย่างสมดุลและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันไป โดยบุคลิกภาพต่างๆ นั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 
(Zohar & Marshall, 2000, pp. 130-134) กลีบดอกท้ัง 6 แห่งบุคลิกภาพ ดังภาพที่ 2.1.3.2 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นดังต่อไปนี้ 

  1) กลีบดอกที ่ 1 บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional 
Personality) คนที่มีบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผนนี้มีเพียงร้อยละ 10-15 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะมีลักษณะที่ระแวดระวัง มีความเป็นคนหัวโบราณ อนุรักษ์
นิยม เป็นผู้ที่อยู่ในกรอบ ไม่ชอบทำอะไรนอกกรอบ ชอบทำตามรูปแบบที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้า 
มีระเบียบแบบแผน ลักษณะเด่นของบุคคลที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ จะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมี
สติสำนึก แต่ก็ยังเป็นพวกที่มีการปกป้องตนเองและไม่ยืดหยุ่น คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะถูกขัดขวาง ไม่
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ต้องการเป็นคนเด่นในกลุ่มคน เป็นพวกเชื่อฟังคำสั่ง ทำตามลำดับขั้นตอน เน้นการปฏิบัติและเป็นคน
ประหยัดมัธยัสถ์ แต่ก็เป็นคนเจ้าระเบียบเกินไปและไม่มีจินตนาการด้วย คนกลุ่มนี้มีบุคลิกภาพตรงกัน
ข้ามกับบุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) อาชีพที่เหมาะสมของคนกลุ่มนี้ตามที่ฮอลแลนด์
เสนอแนะไว้คือ พนักงานต้อนรับ เลขานุการ เสมียน พนักงานคอมพิวเตอร์และนักบัญชี 

  2) กลีบดอกที่ 2 บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social Personality) มีคนที่มี
บุคลิกภาพแบบชอบสังคมประมาณร้อยละ 30 ของประชากรและส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย 
โดยมากบุคคลที่มีบุคลิกภาพนี้จะชอบและมีความสุขในการพูดคุยติดต่อกับผู้คน มีความถนัดทาง
สังคม ชอบพบปะผู ้คน มีความเป็นมิตร มีน้ำใจชอบให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ผู ้อื ่นและมี
ความสามารถโน้มน้าวชักจูงผู้อ่ืน สามารถร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี มีความอดทนและมักให้
ความร่วมมือ ซึ่งฮอลแลนด์ยังได้อธิบายว่า คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีอุดมคติ มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ
อบอุ่น สามารถเป็นครูที่ดี เป็นผู้ให้การดูแลรักษาและให้คำปรึกษา รักธรรมชาติ รักการดูแลบ้าน 

3) กลีบดอกที่ 3 บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigative Personality) 
มีคนที่มีบุคลิกภาพแบบชอบสำรวจประมาณร้อยละ 10-15 ของประชากร ซึ่งบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
แบบนี้จะชอบใคร่ครวญ ตรวจสอบความคิดในเรื่องต่างๆอย่างลึกซึ้ง มีความอยากรู้อยากเห็นสูง มี
ความคิดจินตนาการเกี่ยวกับความเป็นมาของธรรมชาติ ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ถือเป็นลักษณะ
บุคลิกภาพที่มีเหตุผลมากที่สุด โดยมีลักษณะของการมีสติปัญญา การวิ เคราะห์ ความซับซ้อน ความ
อยากรู้อยากเห็นและความพิถีพิถัน ซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้สามารถวิเคราะห์บุคคลหรือความคิดต่างๆได้
อย่างลึกซึ้ง ในขณะที่บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) จะชอบอยู่ร่วมกับผู้คน แต่บุคลิกภาพแบบ
ชอบสำรวจจะต้องการเวลาอยู่กับตนเองเพ่ือใช้เวลาในการทบทวนความคิดของตน นอกจากนี้คนกลุ่ม
นี้ยังมีลักษณะชอบความโดดเดี่ยว ถ่อมตัว รอบคอบ ไว้ตัว พยายามไม่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์ เป็น
ตัวของตัวเองอย่างยิ่ง และทำให้ตัวเองไม่เป็นที่รู้จัก สำหรับอาชีพท่ีเหมาะสมสำหรับบุคลิกภาพแบบนี้
คือ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักแปล นักสำรวจ และนักวิจัย ซึ่งผุ้เชี่ยวชาญที่มีสติปัญญาสูงส่วนใหญ่จะ
มีองค์ประกอบของลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบสำรวจร่วมอยู่ด้วย เช่น อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย นับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้ 

4) กลีบดอกที ่ 4 บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic Personality) 
บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์นี้มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน 
(Conventional) และมีส่วนที่เหมือนกับบุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (บางครั้งก็มีทั ้งสองลักษณะ
บุคลิกภาพในคนเดียวกัน) มีคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้อยู่ประมาณร้อยละ 10-15 บุคลิกภาพแบบชอบ
งานศิลป์มีลักษณะไม่เป็นระเบียบ มีอารมณ์อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ถูกกระตุ้นได้ง่าย เพ้อฝัน สร้างสรรค์
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ผลงานที่เกิดจากจินตนาการอันเลื่อนลอยในโลกของความฝัน โดยคนกลุ่มนี้เหมือนบุคลิกภาพแบบ
ชอบสำรวจตรงที่เป็นตัวของตัวเองและชอบวิเคราะห์ใคร่ครวญ มีความละเอียดและลึกซึ้งของความ
เป็นนักคิด แต่ก็แสดงออกซึ่งจินตนาการของตนได้ไม่ยาก ไม่ชอบทำตามผู้อื่น แต่ชอบที่จะเป็นผู้นำ 
คนกลุ่มนี้จะมีความคิดริเริ่ม มีอารมณ์อ่อนไหว เปิดเผยและมักมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จะพบคนกลุ่มนี้ใน
พวกนักเขียน นักดนตรี ศิลปิน นักหนังสือพิมพ์ ดีไซเนอร์ นักวิจารณ์สิลปะและนักแสดง 

5) กลีบดอกท่ี 5 บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic Personality) มีคน
ที่มีบุคลิกภาพแบบยึดความจริงอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของประชากร เป็นชายมากกว่าหญิง บุคคล
กลุ่มนี้จะมีลักษณะจริงจัง มองอะไรตามความเป็นจริง มองโลกแห่งความจริงที่ต้องอยู่กับสิ่งที่สัมผัส
จับต้องได้ ไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระและเปล่าประโยชน์ มีลักษณะหัวแข็ง ยึดติดกับวัตถุและความเป็นจริง 
แต่ถ้าต้องคิดอะไรที่ลึกซ้ึงจะไม่ค่อยมีความสุข ไม่ชอบลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัว หลบหน้าจาก
กลุ่มสังคม มีความเป็นกลาง จริงใจ พูดเปิดเผย ตรงไปตรงมา แต่มีแนวโน้มที่จะทำให้สอดคล้องและ
อาจมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ดื้อรั้นและเป็นคนมัธยัสถ์ ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดความจริงเป็นลักษณะ
บุคลิกภาพเพียงแบบเดียวที่ลักษณะบุคลิกภาพของฮอลแลนด์  ให้คำอธิบายว่าเป็น “พวกปกติ” ใน
การประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้มักจะทำงานกับเครื่องจักร ได้แก่ อาชีพคนขับรถ นักบิน ช่างกล คน
ครัว เกษตรกรและวิศวกร แม้บุคลิกภาพแบบนี้จะเป็นบุคลิกภาพที่ตรงกันข้ามกับบุคลิกภาพแบบชอบ
สังคม แต่สามารถเป็นคู่สมรสที่ดีเนื่องจากสามารถเติมเต็มให้แก่กันและกันได้ 

6) กลีบดอกท่ี 6 บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising Personality) 
มีคนที่มีบุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสียอยู่ประมาณร้อยละ 10-15 บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะมี
ลักษณะมีความมั่นใจในตัวเองสูงและเข้าสังคมเก่ง ชอบแสวงหากำไรและผลประโยชน์จ ากการทำ
กิจการ อยากได้อยากมี กล้าหาญและชอบเสี ่ยง เป็นนักผจญภัย พร้อมที ่จะเห็นด้วยกับผู ้ อ่ืน 
ทะเยอทะยาน ชอบใช้อำนาจ เผด็จการ ชอบผจญภัยที่ใช้พลัง ชอบแสวงหาความตื่นเต้น มองโลกแง่ดี 
พร้อมทดลองกับทุกสิ ่งทุกอย่าง มีความมั ่นใจมาก ชอบสังคมและชอบพูดจึงไม่น่าแปลกใจที่
นักการเมืองจำนวนมากจะมีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้เช่นเดียวกับอาชีพนักขาย ผู้บริหาร ผู้จัดการ 
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้ได้ในอาชีพตำรวจและทหาร 

จากที่ โซฮาร์ และ มาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) ได้อธิบายลักษณะของ
บุคลิกภาพทั้ง 6 รปูแบบ ผ่านการนำภาพโครงสร้างของกลีบดอกบัวทั้ง 6 กลีบบมาเปรียบเทียบไว้ จึง
ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะนำแนวคิดของทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะมาเป็นมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และ โซฮาร์ และ มาร์แชล ยังได้เสนออีกว่า โครงสร้างตัวตนของมนุษย์แต่ละ
คนยังมีตัวตนอยู่อีกสามชั้น จากภายนอกเข้าสู่ภายใน เป็น Ego, Associative Unconscious, Self 
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(ลึกที่สุด) สามารถครอบคลุมด้วยการอธิบายด้วยดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวตนของบุคคล (Self) 
ซึ่งแบ่งออกเปน็ 3 ชั้น (Zohar & Marshall, 2000, pp. 123-127) ดังภาพที่ 2.2 ได้แก่ 

 1)  กลีบดอกชั้นนอก หมายถึง อัตตา (Ego) ของบุคคล หรือ ลักษณะตัวตนที่
แสดงออกเป็นลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล 

 2) กลีบดอกชั้นใน (Associative Unconscious) หมายถึง แรงจูงใจหรือแรง
ขับหรือความต้องการต่างๆ ที่ทำให้เกิดหรือสร้างลักษณะบุคลิกภาพ 

 3) เกสรดอกบัว (Self) หมายถึง ตัวตนที่แท้จริง ปัญญา ระบบความคิด สติ
สำนึก หรือจิตวิญญาณ แสดงถึงตัวตนของบุคคลอันเป็นแหล่งพลังทั้งหมดของบุคคลที่ก่อให้เกิด
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจในความหมายและคุณค่าของชีวิต 

 

The Lotus of The Self  
 

 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างตัวตนของมนุษย์ผ่านสัญลักษณ์ดอกบัว 
แหล่งที ่มา : Zohar, Danah and Marshall, Ian. SQ: Spirituality Intelligence the Ultimate 
Intelligence. London: Bloomsbury, 2000, p. 125. 
 

2.1.4 คุณลักษณะของผู้ท่ีมีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูง 

จากแนวคิดของเชาวน์จิตอัจฉริยะของโซฮาร์และมาร์แชล ได้แสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพของ
บุคคลเกิดจากการประสมประสานกันจากลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 ประเภทอย่างสมดุลกัน ไม่ใช่จาก
การพัฒนาแค่ความเป็นตัวตนของบุคคล หรือเพียงลักษณะทางบุคลิกภาพเพียงแบบใดแบบหนึ่ง
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เท่านั้น ดังนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีเชาวน์จิตอัจฉริยะในระดับที ่สูง ด้วย (Zohar & 
Marshall, 2000: 130) ทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ โซฮาร์และมาร์แชล ยังได้อธิบาย
คุณลักษณะผู้ที่มีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูง ด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (Zohar & Marshall, 2000, p. 15) 

(1) มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดรูปแบบที่ตายตัว (กระตือรือร้น, ปรับตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
(2) รู้จักตนเองในระดับสูง 
(3) มีความสามารถในการเผชิญและใช้ความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ 
(4) มีความสามารถในการเผชิญและเอาชนะความเจ็บปวดในชีวิตได้ 
(5) สามารถเกิดแรงบันดาลใจจากภาพวิสัยทัศน์และคุณค่าบางอย่าง 
(6) ไม่ต้องการสร้างความทุกข์หรือทำร้ายสิ่งใดโดยไม่จำเป็น 
(7) มีแนวโน้มเห็นความเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่หลากหลาย (มองสรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวม) 
(8) มีแนวโน้มที่จะตั้งคำถามว่า “ทำไม” หรือ “จะเป็นอย่างไรถ้า” และเสาะหาคำถาม

พ้ืนฐานของสรรพสิ่ง 
(9) มีความสามารถท่ีจะเป็นอิสระจากกรอบเดิมๆและจากสิ่งที่คนทั่วไปยึดมั่นยอมรับ 

ตามที่ โซฮาร์และมาร์แชล ได้กำหดนคุณลักษณะของผู้ที่มีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงไว้ในทฤษฎี
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของบุคคลที่มีเชาวน์ในด้านปัญญา อารมณ์ 
สังคม ศีลธรรม และความกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหา ซึ่งแน่นอนว่า คุณลักษณะเหล่านี้จะทำให้บุคคลมี
ภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อปัญหาที่เข้ามากระทบกับชีวิต และสร้างประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่
แท้จริงของชีวิตขึ้นมาได้ 

 

2.1.5 ส่วนประกอบของเชาวน์จิตอัจฉริยะ 

นักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ชื่อว่า คุ๊ก แมคคลอเลย์ และคอลดิคอท (Cook, Macaulay and 
Coldicott, 2004, p. 90) ก็ได้กล่าวถึงส่วนประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญของเชาวน์จิตอัจฉริยะ ไว้ดังนี้  

 (1) การยอมรับ (Acceptance) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรัก เคารพ และให้อภัยผู้อ่ืนไม่ว่า
เขาเหล่านั้นจะพูดหรือทำอะไรก็ตาม ความสามารถที่จะรักตนเอง ถึงแม้ว่าตนเองจะมีข้อบกพร่อง 
(Shortcomings) และสามารถทำให้ความหลากหลาย (Diversity) และความแตกต่าง (Difference) 
มีคุณค่าได้ 

(2) เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Self-identify) หมายถึง การที่บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเองอย่างถ่องแท้ว่าเราเป็นใคร อยู่เพื่ออะไร และอะไรเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเรา เป็นตัวของตัวเอง
และเชื่อใจตนเอง 
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 (3) จุดมุ่งหมายและคุณค่า (Purpose and Values) หมายถึง การที่บุคคลมีความชัดเจน
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย คุณค่าและความช่วยเหลือของตนต่อโลก มีความเข้าใจว่าตัวเราเข้ากันกับภาพที่
ใหญ่กว่า เช่น สังคม ชุมชน โลก ได้อย่างไร ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างคุณค่าและการกระทำ รวมถึง
มีความกล้าหาญและเผชิญกับความกลัว 

จากที่ คุ๊ก แมคคลอเลย์ และคอลดิคอท ได้อธิบายไว้ว่า เชาวน์จิตอัจฉริยะนั้น มีส่วนประกอบ 
3 ส่วนที่สำคัญ ซึ่งส่วนแรกสุดคือ การยอมรับ ส่วนที่สอง คือ เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และส่วนที่สาม
ก็คือ จุดมุ่งหมายและคุณค่า ดังนั้น บุคคลจึงสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์
จติอัจฉริยะในแบบของตนเองขึ้นมาได้ โดยเริ่มจากการยอมรับตนเองและผู้อ่ืน ตระหนักและทำความ
รู้จักตนเองให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาจุดเด่นให้ตัวเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสร้างตัวตนให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

2.1.6 ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ 

เชาวน์จิตอัจฉริยะยังมีแบบแผนทางเดินชีวิต 6 ลักษณะ อาจเรียกว่าเป็นเส้นทางชีวิตตาม
ลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 รูปแบบซ่ึงมีแรงจูงใจที่ลึกซ้ึงอยู่ภายใน สร้างความสัมพันธ์กันด้วยพลังทางจิต
วิญญาณและนำเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งจิตใจของตนเอง โซฮาร์ และ มาร์แชลเรียกสิ่งนี้ว่า 6 ทางเดินแห่ง
จิตวิญญาณ (Zohar & Marshall, 2000, pp. 227-263) ประกอบไปด้วยทางเดินดังต่อไปนี้  

(1) ทางเดินที่ 1 ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) ลักษณะ
ทางเดินนี้เกี ่ยวข้องกับหน้าที่ (Path of duty) มีแรงจูงใจ คือ ความเป็นเจ้าของ สิ่งที่บุคคลรู้สึก
เลื่อมใสศรัทธา เดินตามสังคมที่มีกฎมีเกณฑ์วางไว้ ไม่ตามใจตนเอง เป็นคนที่ถือตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี หากทางเดินชีวิตเป็นไปในด้านลบ จะนำตนเองไปสู่ความดื้อรั้นดึงดัน มีอคติส่วนตัวสูง และ
ขาดแรงขับและจินตนาการ 

(2) ทางเดินที่ 2 ลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) ลักษณะทางเดินนี้มีความรัก
เข้ามาเกี่ยว และมีการอุปถัมภ์เลี้ยงดู (Path of nurturing) มีแรงจูงใจ คือ ความผูกพัน และลักษณะ
ของความเป็นพ่อเป็นแม่ ซึ่งได้รับจากการถูกเลี้ยงดูในวัยเด็ก ผู้ที่มีเส้นทางเดินแบบนี้จะเป็นผู้ที่ชอบให้
ความช่วยเหลือเจือจุน เป็นผู้ที่รู้จักมอบความรักและเอาใจใส่ แต่หากเดินในทางที่ผิดก็จะกลายเป็นคน
ที่ทุ่มเทกับการช่วยเหลือจนเกินตัวจนขาดความมั่นใจกับผลลัพธ์ในความสัมพันธ์ ทำให้ค่อยๆ ขาด
ความเชื่อมั่นจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในที่สุด 

 (3) ทางเดินที่ 3 ลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigative) ลักษณะทางเดินนี้จะ
มุ่งสู่หนทางแห่งการได้มาซึ่งความรู้ (Path of Knowledge) มีแรงจูงใจ คือ ความเข้าใจ การรู้จัก การ
ค้นพบ แม้แต่ละคนจะมีรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกคนต่างก็มีวิธีการมองปัญหาและ
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หาทางออกให้กับตนเองได้โดยไม่ยึดติดกับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ สำหรับคนที่เดินทางนี้อย่างไม่
ถูกต้องก็จะเป็นคนที่หลงใหลและยึดติดกับงานของตนเอง  

 (4) ทางเดินที่ 4 ลักษณะบุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Aritstic) ลักษณะทางเดินนี้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปบุคคล (Path of personal transformation) มีแรงจูงใจ คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
รักราคะ สัญชาตญาณของการมีชีวิต ทางเดินนี้มีเพื่อการค้นหาความเป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์ แต่
ถ้าเดินผิดวิธีก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งในตนเองและไม่สามารถสร้างความสมดุลทางจิตใจ ส่งผลให้
สูญเสียความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 

 (5) ทางเดินที่ 5 ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) ลักษณะทางเดินนี้เกี่ยวข้อง
กับความเป็นพี่น้อง (Path of brotherhood) แรงจูงใจ อยู่ในเรื่องของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
การเสียสละ ความยุติธรรม ความถูกต้อง หากใช้เส้นทางนี้อย่างผิดวิธีก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบความ
ท้าทายในชีวิต ขาดซึ่งการติดต่อสื่อสารและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 (6) ทางเดินที่ 6 ลักษณะบุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) ลักษณะทางเดินนี้
เกี่ยวข้องกับผู้นำที่มีใจบริการ (The Path of servant leadership) มีแรงจูงใจ คือ อำนาจการบริการ
อย่างจงรักภักดี เส้นทางนี้จะนำไปสู่การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อสร้างรูปแบบการบริการให้กับผู ้ อ่ืน
มากกว่าตนเอง แต่ถ้าเดินทางนี้ในแบบที่ไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นผู้ที ่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเอง
บริการตนเอง และรู้สึกสงสัยในความจงรักภักดีของผู้อื่น 

 การที่โซฮาร์ และ มาร์แชล ได้อธิบายถึง แบบแผนทางเดินชีวิตของเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 
ลักษณะนั้น เสมือนเป็นการอธิบายแนวทางการใช้ชีวิตและแรงจูงใจของบุคคลตามบุคลิกลักษณะของ
เชาวน์จิตอัจฉริยะที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเข้าถึงในแต่ละแบบแผนทางเดิน
ชีวิตของเชาวน์จิตอัจฉริยะ ซึ่งนั่นอาจทำให้เราเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนหรือ
แตกต่างจากเราได้มากยิ่งขึ ้น และทำให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างและผูกสัมพันธ์ที่ไม่เกิดความ
ขัดแย้ง และมีทักษะที่จะนำไปแก้ปัญหาในเชิงสัมพันธภาพในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย   

 

2.1.7 การพัฒนาและความสมดุลของลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล 

ตามแนวคิดเชาวน์จิตอัจฉริยะของโซฮาร์และมาร์แชลนั ้น มองว่า บุคคลมีการพัฒนา
บุคลิกภาพขึ้นมาอย่างสมดุลจาก 6 บุคลิกลักษณะ ลักษณะบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นั ้นได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาจากลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่
วัยเด็ก ดังนั้น แม้บุคคลจะไม่สามารถเป็นในสิ่งที่ชอบได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำให้บุคคล
ผู้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าบุคคลผู้นั้นมีความมุ่งมั่นและต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ 
 การที่จะวัดเชาวน์จิตอัจฉริยะตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการประเมินพัฒนาการหรือวิเคราะห์ดูการ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้นๆ เราอาจต้องประเมินจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั ้งแต่
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ในช่วงตอนต้นของชีวิตเพ่ือหาความเหมาะสมของลักษณะบุคลิกภาพที่มีมากกว่าหนึ่งบุคลิกภาพขึ้นไป
ในตัวบุคคล อย่างไรก็ตาม แนวคิดของการประเมินเชาวน์จิตอัจฉริยะนั้นได้อธิบายไว้แล้วว่า บุคคล
จะต้องมีความสมดุลของลักษณะบุคลิกภาพหรือกลีบดอก 6 ลักษณะ เมื่อใดก็ตามที่กลีบดอกใดกลีบ
ดอกหนึ ่งมีปัญหาไม่สามารถจะแสดงออกมาได้ ก็จะทำให้บุคลิกภาพหรือกลีบดอกอื ่นๆ ถูก
กระทบกระเทือนตามไปด้วย ความสมดุลในบุคลิกแห่งตนของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความแปรผันจนทำให้
ต้องสูญเสียรูปแบบของบุคลิกภาพไปและความขัดแย้งภายในใจก็จะเกิดขึ้นกับตนเองในที่สุด 
 โดยทั่วไป ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนับเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีความพร้อมในการหาวิธีการปรับตัว เป็น
ช่วงที่ลักษณะบุคลิกภาพตัวตน (Self) มีความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมและกับสิ่งต่างๆ เพราะเป็นการ
เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามบุคคลก็จะมีการแสวงหาการพัฒนาตนเองและสร้าง
ความสมดุลให้กับบุคลิกภาพมากยิ่งข้ึนในตลอดช่วงชีวิตวัยกลางคน จุง (Jung) นักจิตวิทยาบุคลิกภาพ
ได้ให้คำนิยามกระบวนการพัฒนาเพิ่มขึ้นนี้ว ่าเป็นความเป็นตัวของตัวเอง ( Individuation) และ
เชื่อมโยงกับมิติของจิตใจ ซึ่งในชีวิตคนเรานั้น สิ่งนี้คือเป้าหมายของเชาวน์จิตอัจฉริยะที่มีพื้นฐานมา
จากลักษณะบุคลิกภาพ 6 ลักษณะ ซึ่งแต่ละแบบจะมีแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับพลังงานทางจิตของตนเอง 
เราจึงสามารถมองเห็นแบบแผนของ 6 ทางเดินชีวิตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การมี
เชาวน์จิตอัจฉริยะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ คือ การสร้างสมดุลให้กับบุคลิกภาพตามแบบฉบับของตนเอง ซึ่งสิ่งแรกสุดนั้น 
บุคคลต้องเริ่มต้นหาตัวตนที่แท้จริงหรืออัตตา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการค้นหาดอกบัวแห่งตัวตนให้พบ
เสียก่อนว่ามีอยู่ในลักษณะใด 
 

2.1.8 การพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะ 

 โซฮาร์และมาร์แชล เชื่อว่า เชาวน์จิตอัจฉริยะของคนเรานั้นสามารถพัฒนาขึ้นได้ พวกเขาได้
อธิบายถึงการพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะไว้ด้วยว่า ถ้าคนเราฝึกสมาธิทุกวันจะส่งผลต่อการพัฒนาเชาวน์
จิตอัจฉริยะให้เพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะนั้นมี 7 ขั้นตอน (Zohar & Marshall, 2000, 
pp. 263-264) ดังนี้ 
 (1) ขั้นที่ 1 รู้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ไหน อยู่ในสถานการณ์อะไร มีบุคลิกภาพอย่างไร และรู้ว่า
ตนเองมีกลีบบัวใดที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
 (2) ขั้นที่ 2 รู้สึกว่าตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนใด เช่น ถ้ารู้สึกว่าสิ่งต่างๆ เช่น พฤติกรรม 
ชีวิต หรือผลการปฏิบัติงานของตนเองควรดีขึ้นจากเดิม แสดงว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เมื่อรู้ว่า
ตนเองต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องรู้ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพด้านใดหรือกลีบบัวกลีบใด 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างสมดุล 
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 (3) ขั้นที่ 3 ทบทวนจุดยืนของตนเอง ว่าอะไรคือแรงจูงใจสูงสุดในชีวิตของตนเอง ตระหนักรู้
ให้ได้ว่าตนเองต้องการอะไรและมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตอย่างไร 
 (4) ขั ้นที่ 4 ค้นหาอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ความโลภ ความผิด ความกลัว 
ความขี้เกียจ หรือสิ่งที่ทำให้คุณท้อถอยและพยายามกำจัดอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นออกไป 
 (5) ขั้นที่ 5 ค้นหาหนทางท่ีเป็นไปได้ที่จะทำให้เป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ 
 (6) ขั้นที่ 6 มีความตั้งใจ ผูกพันและมุ่งมั่นในหนทางที่ตนเองเลือก ทำการคิดทบทวนว่าจะทำ
อย่างไรให้ได้ดีท่ีสุด และพร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนาตนเอง 
 (7) ขั้นที่ 7 ต้องตระหนักว่ายังมีหนทางอื่นๆ หรือวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาอื่นเพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

 อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่ง ชื่อว่า โควีย์ (Covey, 2004, pp. 348-351) ก็ได้
เสนอวิธีการพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะ ไว้ดังนี้ 
 (1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง เป็นความซื่อสัตย์ต่อค่านิยมสูงสุดในตนเอง เพราะ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้จิตสำนึกของตนเองมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด (ที่เรียกว่าอนันต
ภาพ) โควีย์อธิบายว่า วิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะพัฒนาความซื่อสัตย์ต่อตนเองได้คือ การรู้จักสร้างและรักษา
สัญญา แม้การรักษาสัญญานั้นเป็นคำสั้นทำให้หลายคนมองข้ามความสำคัญไป แต่พลังของคำสัญญา
ทำให้เห็นถึงความจริงใจของตนเองและผู้อื่น เพราะถ้าเราสามารถพัฒนาความซื่อสัตย์ของเราได้แล้ว
นั้น ความรู้สึกมีเกียรติก็จะสร้างพลังให้เหนืออารมณ์ ดังนั้น อีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาเชาวน์
จิตอัจฉริยะได้ คือ การให้ความรู้และตอบสนองต่อจิตสำนึกของตนเอง 
 (2) ความหมาย (Meaning) คือ ความรู้สึกต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 
 (3) เสียง (Voice) คือ การปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเองและเป็นแรงจูงใจภายในตนเอง การที่จะค้นพบหนทางที่เป็นแรงจูงใจในตนเองของบุคคล
นั้น คือ การถามคำถามกับตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตปัจจุบัน เช่น ฉันจะทำอย่างไรกับความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและหน้าที่ของฉัน ฉันจะใช้สติปัญญาของฉันทำได้อย่างไร และเมื่อได้ รับ
คำตอบจากภายใต้จิตสำนึกของตนจิตสำนึกก็จะชัดเจนขึ้น และบอกกับตนเองว่าต้องทำอะไรและ
อย่างไร 

เชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นสิ่งสร้างได้หรือไม่นั้น  ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ (2551 , น. 167) 
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้เสนอแนวทางการ
เสริมสร้างเชาวน์จิตอัจฉริยะ ดังนี้ 

 (1) เรียนรู ้ความมหัศจรรย์ของจิตใจ โดยการผ่อนคลายกล้ามเนื ้อก่อนนอนทุกคืน การ
จินตนาการให้รู้สึกผ่อนคลาย ผ่อนคลายด้วยการสั่งจิตให้ผ่อนคลายโดยปราศจากความกลัว ความวิตก
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กังวลใดๆก่อนนอน การพัฒนา SQ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องปราศจากความกลัวโดยสิ้นเชิง แต่
พยายามสั่งจิตให้ผ่อนคลาย พยายามให้กลัวน้อยที่สุด สั่งจิตว่ าตื่นนอนเช้าวันใหม่จะสดใส สดชื่น 
สมองปลอดโปร่ง พยายามฝึกให้ไปอยู่ในสมองส่วน Basal Ganglia เป็นสมองที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าทำ
บ่อยๆ ข้อมูลจะไปอยู่ในส่วนที่ไม่รู้ตัวและทำโดยอัตโนมัติ ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา ขอให้คิดว่าเช้าวันนี้เป็น
เช้าวันแรกของชีวิตที่เหลือ เมื่อเป็นเช้าวันแรกของชีวิตที่เหลือ เราควรจะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตที่เหลือ 

 (2) เสริมสร้างพลังจิตวิญญาณ โดยก่อนนอนสั่งจิตให้ผ่อนคลาย สั่งจิตให้คิดในทางบวกและ
ปรารถนาในสิ่งดีๆ ให้กับตนเอง พูดดังๆซ้ำๆให้นึกถึงสิ่งดีๆ เป็นการสั่งตัวเอง ภาษาจะสัมพันธ์กับ IQ 
และ Temporal Lobs เป็นส่วนของสมองที่ติดต่อกับพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ
ศาสนา และ Temporal Lobs จะควบคุมความสามารถในการใช้ภาษา ดังนั้น การสวดมนต์ก่อนนอน 
จึงเป็นคำแนะนำที่ดีในการพัฒนาเชาวน์จิตวิญญาณ 

 (3) เสริมสร้างพลังสมอง โดยการจินตนาการเห็นหน้าที ่ส ่วนต่างๆของสมอง เราลอง
จินตนาการไล่เรียงสมองจากซ้ายบนสู่ซ้ายล่าง ขวาบนสู่ขวาล่าง ซ้ายบนคิดวิเคราะห์คำนวณ เป็นการ
จินตนาการเพ่ือกระตุ้นสมองส่วนต่างๆให้มีความสามารถ 

 (4) เสริมสร้างความจำด้วยการพกสมุดเล็กๆ เพ่ือจดบันทึกเกี่ยวกับความคิดดีๆเสมอ ในเวลา
ที่เราคิดทางบวเราจดบันทึกไว้ เจอคำคม เราก็จดไว้ บางทีเรานั่งๆไปมองอะไร เรานึกคำคมขึ้นมาได้
โดยไม่รู้ตัวเรากจ็ดและนี่คือวิธีในการพัฒนา SQ 

 นอกจากนี้ ชวนะ ภวกานันท์ (2548, น. 6) ยังได้กล่าวถึง การฝึกฝนให้บุคคลมีลักษณะของ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ไว้ดังนี้ 

 (1) Rethink คือ การไม่ยึดติดกับความรู้ทุกอย่างที่มี หมั่นสร้างลักษณะนิสัยที่ต้องการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไม่ทันตั้งตัว ใช้ความรู้สึกสงสัยให้เป็นประโยชน์เพื่อตั้งคำถามกับสิ่งที่เราอยากเรียนรู้และทำ
ความเข้าใจ 

 (2) Retest คือ เรียนรู้ที่จะตรวจสอบคุณภาพของมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของตนเองว่าเป็นคน
มุ่งมั่นกระตือรือร้น (active) หรือ เป็นคนที่เฉยๆ อะไรก็ได้ (passive) เพราะแต่ละคนต่างก็มีพื้นฐาน
มาจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่แตกต่างกัน จึงต้องฝึกฝนที่จะตรวจสอบอารมณ์ของตนเองเพ่ือ
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส รู้จักคิดในแง่มุมต่างๆ ที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์ (Form Utility) ในทุก
มิติว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง แทนที่จะให้ต้นแบบทางความคิด (platform) ใน
แบบเดิมๆ มากำหนดชะตาชีวิของตนเอง มุ่งที่จะแข่งกับตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ า โดย
วิเคราะห์หาข้อบกพร่องเสมอเพ่ือทำความเข้าใจทั้งตัวเราและผู้อื่น 
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 เราอาจสรุปได้ว่า สิ่งต่างๆ ที่เราต้องเผชิญบนโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น 
การพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการสร้างเชาวน์จิตอัจฉริยะขึ้นมา 
และแน่นอนว่า การพัฒนาเชาวน์จิตอัจฉริยะก็มีขั้นมีตอนในตัวเองเช่นกัน เริ่มจากการรู้จักตนเองและ 
รู้ว่าสิ่งใดกำลังเป็นปัญหาและทางออกที่มีอยู่คืออะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องมีความซื่อสัตย์
ต่อกระบวนการและวิธีคิดของตนเอง ตระหนักรู้ต่อเสียงในใจที่จะสร้างแรงจูงใจและคุณค่าของ
ความหมายในชีวิตให้ตนเองด้วยเช่นกัน การได้เรียนรู้ว่าจิตใจของมนุษย์เรามีความมหัศจรรย์ สามารถ
สร้างพลังแห่งจิตวิญญาณ พลังสมอง ตลอดจนการมีความสามาถที่จะเก็บเรื่องราวไว้ในความทรงจำ
ด้วย ก็เป็นการเสริมสร้างเชาวน์จิตอัจฉริยะด้วยเช่นกัน 

 

 2.1.9 ประโยชน์ของเชาวน์จิตอัจฉริยะ  

 คุ ๊ก แมคคลอเลย์ และคอลดิคอท (Cook, Mccaulay & Coldicott, 2004, pp. 84-85) 
อธิบายถึงประโยชน์ของเชาวน์จิตอัจฉริยะซึ่งจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ดังนี้ 

 (1) ส่งเสริมบุคคลในองค์กรมีความสัมพันธ์ต่อกันในองค์กรและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
 (2) สร้างจริยธรรมในการทำงานและสร้างสมดุลชีวิตในการทำงานให้กับบุคลในองค์กร 
 (3) บุคคลในองค์กรต่างเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 (4) บุคคลในองค์กรมีความเครียดน้อยลง 
 (5) ลดความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง ลดความขัดแย้งและการนินทาว่าร้ายกันในองค์กร 
 (6) ลดการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในองค์กร 
 (7) มีการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร 
 (8) บุคคลในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 (9) บุคคลในองค์กรมีพฤติกรรมฉ้อโกงและการลักขโมยลดน้อยลง 
 (10) บุคคลในองค์กรใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าโดยการดูแลและป้องกันเป็นอย่างดี 

 ดังนั้น ประโยชน์ของเชาวน์จิตอัจฉริยะจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลเพียงเท่านั้น แต่
องค์กรก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน ถ้ามีบุคลากรที่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะช่วยส่งเสริมองค์กร
ให้มีพลังร่วมต่อความสำเร็จ สามารส่งคุณภาพทางอารมณ์และแสดงความกล้าที่จะเผชิญต่อปัญหา
และอุปสรรคและสร้างบรรยากาศที่มีความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน ก็จะช่วยลดปัญหาหรือมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

 โดยสรุปแล้ว บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะจึงเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของบุคลิกภาพทั้ง 6 
รูปแบบของบุคคลที่มีพัฒนาการมาจากความสามารถทางปัญญาร่วมกับอารมณ์และจิตใจของคนเรา
จนเกิดความสมดุลและมีแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
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เปรียบเสมือนคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เข้ามามีผลต่อชีวิต เพ่ือให้บุคคลเกิด
วิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีข้ึนด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งข้ึน และทำให้ตนเองรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของการมี
คุณค่าในตนเองและการมีตัวตนที่มีคุณค่าในสังคม  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงาน 

 ทุกๆ งาน ทุกๆ อาชีพ มนุษย์เราทุกคนต่างก็ต้องการมีช่วงเวลาที่มีความสุขในการทำงาน งาน
บางประเภทอาจเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ แต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนให้เกิดความสุขขึ้น
มาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมประเมินได้ว่าการยอมแลกหรือการลงทุนให้เกิดความสุขนั้นมันจะมี
คุณค่ากับเขาเพียงใด ซึ่งความสุขในการทำงานของแต่ละคนอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ อาจมี
ปัจจัยที่มาจากความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับงานนั้นๆ หรือปัจจัยที่มาจากความรักความผูกพันที่เกิดกับ
องค์กร รวมถึงเรื่องของความคุ้มค่ากับการลงทุนในงานที่ทำ โดยทั้งหมดนั้นคือผลลัพธ์จากการทำงาน
ที่ส่งความสุขให้เกิดทางใจของบุคคลไม่ว่าจะทำงานประเภทใด ตำแหน่งใด และระดับใดๆ ก็ตาม 
 

 ความหมายของความสุขในการทำงาน 
  ความหมายของ “ความสุข” นั้นมีขอบเขตกว้างมาก เนื่องจากการให้นิยามของความสุขในแต่
ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้นมีแตกต่างกันออกไป หากพิจารณาจากความหมายตามพจนานุกรม 
ความสุข หมายถึง ความสบาย ความสำราญ ความปราศจากโรค (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546) ดังนั้น 
ความหมายของความสุข จึงขึ้นอยู่กับการประเมินของแต่ละคนว่าตนเองมีความชื่นชอบในชีวิต
โดยรวมของตนเองมากแค่ไหน การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับ
ชีวิตเรา ซึ่งคนที่มีความสุขนั้นจะเป็นคนที่แทบจะไม่รู้สึกกังวลกับชีวิตตนเอง ชอบสนุกสนานอยู่กับ
เพื่อนฝูงและชอบประสบการณ์ใหม่ๆ มีอารมณ์มั่นคงโดยไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่าย และมักจะหวังว่า
ตนเองจะพบเจอแต่สิ่งดีๆ ในอนาคต (Veenhoven, 1997) ความสุขจึงเหมือนกับกำลังใจ ความมั่นใจ
ในตนเอง ความกระตือรือร้น ความร่าเริงเบิกบาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเอง
ปรารถนา (George, 1981) และด้วยความหมายใกล้เคียงกันระหว่าง ความสุข และความพึงพอใจ  
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงความสุขในการทำงาน จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความพึงพอใจในงาน
ด้วยนิยามที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังต่อไปนี้  
  แมธิสและแจ็คสัน (Mathis & Jackson, 2003, p, 75) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน
หมายถึง ความรู้สึกและอารมณ์ทางบวก ที่มีการประเมินจากประสบการณ์ในงานของแต่ละบุคคล 
และความพึงพอใจในงานนั้นเกิดจากการที่บุคคลรับรู้ได้ถึงความสำเร็จในงานที่เป็นไปตามความ
คาดหวังของตนเอง 
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  วิทเทนและลอยด์ (Weiten & Lloyd, 2003, p.377) ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจในงาน เป็น
ทัศนคติที่บุคคลรู้สึกชื่นชอบในงาน โดยมีการพิจารณาจากคุณค่าของงาน ความท้าทายและความ
หลากหลายในงานนั้นๆ การได้มีอิสระในการทำงาน มีบรรยากาศแห่งมิตรภาพและการยอมรับที่ดี มี
ผลตอบแทนที่ดี และมีความมั่นคงเกิดข้ึนในงานของตน 
  สเปคเตอร์ (Spector, 1997, p.2) ได้ให้ความหมายเกี ่ยวกับความพึงพอใจไว้ว ่า เป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่ตอบตัวเองได้ว่า ความรู้สึกที่มีต่องานของตนนั้นจัดอยู่ในความชอบ (พึงพอใจ) 
หรือไม่ชอบ (ไม่พึงพอใจ) อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง หัวหน้างาน 
สวัสดิการ รางวัลจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน เพื่อนร่วมงาน 
ลักษณะงานและการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ในความหมายของความสุขในการทำงาน ก็ยังต้องการความชัดเจนกับสิ่งที่
ตนเองได้ทำและปฏิบัติ กล่าวคือ การที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ซึ่งรวมถึงการมีความ
ศรัทธาในงานนั้นๆ รู้สึกสนุกสนานกับสิ่งที่ตนเองทำ พึงพอใจกับประสบการณ์ที่ตนเองได้รับจากการ
ทำงาน และเกิดการสร้างสรรค์เชิงบวกกับชีวิตของตนเอง (จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล , 2547: 27) และ
บุคคลก็จำเป็นต้องเรียนรู้ผลจากการกระทำ เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างสรรค์ในผลงานของตนเองใน
อนาคต การไดแ้สดงออกด้วยการยิ้ม หัวเราะ และเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มใจในการทำงาน สิ่งเหล่านี้
จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคคลเกิดการรับรู้และการแสดงออกที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากที่จะทำงาน การมีสัมพันธภาพที่ดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นก็จะ
เกิดข้ึนตามมา จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีมีความสุขในการทำงานอยู่ในองค์กร (Manion, 2003) 

การปฏิบัติงานด้วยอารมณ์และความรู ้สึกที่อยากจะทำงาน แสดงออกถึงการมีความสุข 
สนุกสนานและพึงพอใจในการทำในสิ่งที่ตนเองรัก และพัฒนาความรู้สึกเชิงบวกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสุขในการทำงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ ด้าน
ความรักในงาน ด้านความสำเร็จในงาน และ ด้านการเป็นที่ยอมรับ 
  โดยสรุปแล้ว ความสุขในการทำงาน จึงหมายถึง อารมณ์และความรู้สึกของบุคคลที่อยากจะ
ทำงาน บุคคลจะแสดงออกได้ถึงความสุข สนุกสนานและพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ตนเองรัก และ
ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการติดต่อสัมพันธ์ รู้สึกรักในงานที่นเองทำ มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม
ความคาดหมาย และสามารถสร้างการยอมรับจากผู้อื่นในการปฏิบัติงานนั้นได้อีกด้วย  
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 
  ความสุขในการทำงาน กับคำว่า Happy Workplace ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) (2550) ได้ให้นิยามไว้ว่า คือความสุขที่ถูกสร้างขึ้นมาภายในองค์กรอย่างสมบูรณ์ 
โดยองค์กรนั้นมีการเข้าถึงพนักงานในเรื่องราวของความสุขทั้ง 8 พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
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  (1) สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  (2) น้ำใจงาม (Happy Heart) หมายถึง มีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 

(3) สังคมดี (Happy Society) หมายถึง มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและ
พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 
  (4) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต 
     (5) หาความรู้ (Happy Brain) หมายถึง การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความม่ันคงก้าวหน้าในการทำงาน 
  (6) ใจสงบ (Happy Soul) หมายถึง มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
  (7) ปลอดหนี้ (Happy Money) หมายถึง มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ 
  (8) ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 
   
  Warr (1990) ก็ได้กล่าวถึงความสุขในการทำงานไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทำงาน 
ประกอบไปด้วย 
  (1) ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน ซึ่งบุคคลจะเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานไปกับการทำงานของตนเอง โดยปราศจากความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการทำงาน 
  (2) ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน โดยบุคคลจะรู้สึก
ได้ถึงความเพลิดเพลิน รู้สึกชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตน 
  (3) ความกระตือรือร้นในการทำงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน ด้วย
ความรู้สึกว่าอยากทำงาน มีความตื่นตัว ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา
ในการทำงาน  
  ต่อมา Warr (2007, pp. 726-729) ก็ได้เสนอแนวคิดในเรื่องของความสุขในการทำงานว่า 
ความสุขนั้นมีความสำคัญมากสำหรับทุกคนทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ความสุขเป็นพื้นฐานของ
การมีชีวิตที่ดี ทุกคนเสาะแสวงหาและปรารถนาที่จะมีความสุข การศึกษาเรื่องความสุขอาจทำได้ทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ ไม่ว่าเราจะให้ความสำคัญในด้านใดก็สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดความสุขในการ
ทำงานด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
  (1) ความสุขควรพิจารณาจากมุมมองหลากหลายด้านร่วมกัน ดังนั้นการศึกษาในแง่มุมที่
หลากหลายกลายจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและดีกว่าที่จะใช้ดัชนีบ่งชี้ความสุขเพียงตัวเดียว เพราะ
ความรู้สึก ระดับของความรู้สึก และบริบทที่แตกต่างกันมีผลต่อความสุข  
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  (2) สิ่งแวดล้อมสามารถทำให้เกิดความสุขในการทำงาน หากพิจารณาจากโครงสร้างของ
สิ่งแวดล้อมที่ควรนำมาพิจารณา คือ การให้โอกาสบุคลากรมีอิสระในการคิดและมีส่วนร่วมในงาน ให้
โอกาสในการที่จะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตน พนักงานอาจต้องมองถึงความหลากหลาย
ของงาน บทบาทที่มีความชัดเจน รายได้ที่แน่นอน ความปลอดภัยทางกายภาพ การมีคุณค่าในสังคม 
การได้รับการสนับสนุน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการได้รับความยุติธรรม 
  (3) ความสุขไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เพราะคนเรามีความแตกต่างกัน บางคนให้ความสำคัญกับ
เรื่องหนึ่งมาก ในขณะที่เป็เนเรื่องเล็กน้อยของอีกคนหนึ่ง ลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่พึ่งปรารถนา 
บางครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 
  (4) ความสุขเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองของแต่ละบุคคล ความสุขจึงสัมพันธ์กับกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่องของความสุขแตกต่างกันไป คือ 
  (4.1) เปรียบเทียบกับบุคคล การได้เทียบกับบุคคลอ่ืนที่ด้อยกว่าทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น 
  (4.2) เปรียบเทียบกับสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์ที่ต่างกันมีผลกระทบต่อความสุขใน
ระดับต่างกัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังมีผลกระทบต่อความสุขหรือความทุกข์มากกว่าเหตุการณ์ที่
คาดหวัง 
  (4.3) เปรียบเทียบกับเวลา ความสุขขึ้นอยู่กับเวลาและจังหวะของการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการในการนำไปสู่เป้าหมายอาจทำให้เกิดความสุข ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทำ
ให้เกิดความสุข 
  (4.4) ความสามารถของแต่ละบุคคล แต่ละคนมีบทบาทและความสามารถท่ีแตกต่างกัน 
บทบาทในการเป็นสมาชิก บทบาทเฉพาะด้าน บทบาทท่ีน่าสนใจ ความสามาถที่จะเผชิญกับสิ่งแปลก
ใหม่ ความคุ้นเคย มีผลต่อความสุขของแต่ละบุคคล 
  (4.5) ความคิด พฤติกรรม วัฒนธรรม พ้ืนฐานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เป็น
อุปสรรคในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานแต่ละบุคคล 
  (4.6) ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง การจัดการกับ
ความทุกข์จึงเป็นเป้าหมายสำคัญ คนส่วนใหญ่พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ
และรักษาความสุขนั้นไว้  
  Lyubomirsky (2001) กล่าวไว้ว่า ความสุขในการทำงานนั้นเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่าง
ด้วยกัน ไมว่าจะเป็นปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ความคิดเชิงบวก และแนวคิดเชิง
จริยธรรม แต่ผลลัพธ์แห่งความสุขก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีหลายประการ เช่น การมีสุขภาพที่ดี มีความอ่อน
เยาว์ อารมณ์ดี มีการตัดสินใจที่ดี และมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม เกวินและเมสัน (Gavin & 
Mason, 2004, pp. 379-392) เสนอว่า ความสุขในการทำงานนั้น มีเพียง 3 ปัจจัย หนึ่งในนั้นคือ 
ความมีอิสระโดยเฉพาะกับการมีอิสระทางความคิดและการกระทำ เป็นสิ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์กร
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นั้นมีความสุขในการทำงานที่เป็นผลงานของตน ส่วนที่สองคือ ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสาร
และการเรียนรู้จากแหล่งการศึกษาต่างๆ เข้ามาประกอบและประมวลผลสำหรับช่วยในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรมีการสนับสนุนบุคลากรในด้านการพัฒ นา
ความรู้แล้วด้วย บุคลากรก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
น่าชื่นชม และเกิดความสุขในการทำงาน และส่วนสุดท้ายก็คือ ความดี ซึ่งสำคัญยิ่งต่อการสนับสนุนให้
บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจต่อคุณธรรมและจริยธรรมในเชิงปฏิบัติและการตัดสินใจของตน ย่อมเป็น
สิ่งที่ทำให้บุคลการนั้นเกิดความสุขในการทำงาน 

จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2547, น. 32-34) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความสุขในการทำงาน
และประสบความสำเร็จไว้ดังนี้  

(1) งานที่น่าพึงพอใจ เกิดจากการที่คนทำงานด้วยความรักและรู้สึกพึงพอใจต่องานที่ตนเอง
ทำ จึงทำให้ตนทำงานนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่เบื่องานแม้จะมีอุปสรรคใดๆ ก็ตาม เพราะจะรู้สึกสนุกกับ
งานที่ทำ ส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จในอาชีพของตน 

(2) งานที่ท้าทายความสามารถ โดยงานนั้นไม่มีลักษณะซ้ำซากจำเจ หรือมีความน่าเบื่อ
พนักงานก็จะไม่ร ู ้ส ึกถึงความกระตือรือร้นในการทำงาน แต่หากงานนั ้นๆ มีความท้าทายต่อ
ความสามารถของบุคคล กระบวนการคิดและการพัฒนาเชิงเหตุผลทางปัญญาและอารมณ์ ก็จะทำให้
บุคคลเกิดความสุขในการทำงานเช่นกัน 

(3) งานที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ พนักงานก็ย่อมเกิดความรู้สึกยินดีต่อศีลธรรมจริยธรรม
ของตนเอง ไม่กระทำสิ่งที่ผิดในเนื้องานหรือผิดต่อองค์กรของตนเอง ก็จะทำให้บุคคลมีความสุขกับ
การทำงาน 

(4) งานที่ทำมีคุณค่า หากบุคคลเห็นคุณค่าของงานที่ทำแล้ว ย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นมีความสุข
กับงาน  

(5) มีโอกาสก้าวหน้าในงาน แรงจูงใจจากการเห็นเส้นทางที่สูงขึ้นในอาชีพของตนเองจะทำให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจและมีความสุขกับการพัฒนาผลงานของตนเอง 

(6) มีค่าตอบแทนคุ้มค่า การได้รับผลตอบแทนที่คุ ้มค่าและยุติธรรมจะตอบโจทย์ของการ
ทำงานทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

(7) มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นสิ่งที่ส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคคลเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะทำงานและมีความสุขกับการทำงาน 

(8) มีสัมพันธภาพที่ดี จะช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีความสะดวกราบรื่นและมีความสุขใน
การทำงาน 

(9) มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ย่อมทำให้ความรู้สึกของพนักงานเกิดความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว จะช่วยเติมเต็มในความสุขของการทำงานยิ่งขึ้น 
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(10) งานที่เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จะทำให้พนักงานเกิดความปราถนาที่จะทำงานให้
ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงานอยู่เสมอ  

พรรณิภา สืบสุข (2548) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความสุขในการทำงานไว้ดังนี้ 
(1) งานที่ท้าทายความสามารถ โดยดูจากลักษณะงานที่น่าสนใจจะทำให้บุคคลรู้สึกว่า

ศักยภาพในการทำงานของตนได้รับการพัฒนา  
(2) บรรยากาศในงาน สามารถส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงานจากการร่วมมือกัน

ปฏิบัติงาน 
(3) สัมพันธภาพที่ดี จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีคุณภาพ สร้างความสามัคคีระหว่างกัน 

นำมาซึ่งความสุขกับการทำงานร่วมกันภายในทีม 
(4) การมีส่วนร่วมในงาน ความเป็นทีมงานที่ดี จะช่วยให้บุคคลรู้สึกสนุกในงานที่ทำ จาก

ภารกิจที่ช่วยเหลือกัน ทำให้บุคคลรู้สึกมีความสุขจากงานของตน 
(5) มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน เป็นแรงจูงใจที ่ทำให้เกิดความพยายามที่จะประสบ

ความสำเร็จ และนำไปสู่การมีความสุขในการทำงาน 
(6) คุณภาพชีวิตในงาน การมีสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอย่างลงตัว จะทำให้

บุคคลมีความสุขกับงานที่ทำ 
Manion (2003, pp. 652-659) ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขในการทำงาน เป็นผลมาจากการ

เรียนรู้การกระทำและการสร้างสรรค์ของตนเอง จากทุกอิริยาบถในการแสดงออกของบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการยิ้ม หัวเราะ และความปลาบปลื้ม ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  ความสุขในการ
ทำงานนั้นมาจากอารมณ์เชิงบวกจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เพ่ือนร่วมงานที่ดีมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ก็อ่อนโยนต่อกันและกัน
ด้วยความผูกพัน หัวหน้าก็เป็นคนที่มีความเอาใจใส่และแนะนำการทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมายที่มิใช่
เพียงตัวงานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการพัฒนาและความสุขของลูกน้อง ทำให้ความสุขในการ
ทำงานนั้นเกิดข้ึน  
  Manion (2003) ได้อธิบายเพิ่มเกี่ยวกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความสุขนั้นมี 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้ที่เกิดขึ้นของบุคคล ที่ทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ทำงาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทำงาน เกิดสังคมการทำงานขึ้น 
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่าง
ปฏิบัติงานกับบุคลากรต่างๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่มี
ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 
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(2) ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงความรู้สึกรักและ
ผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน โดยบุคคลสามารถรับรู้ได้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ มี
ความยินดีในสิ ่งที ่เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น ตื ่นเต้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที ่จะ
ปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน มีความภูมิใจที่
ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 

(3) ความสำเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าของบุคคลในการที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยได้รับความสำเร็จในการ
ทำงาน ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท้าทายให้สำเร็จ มีอิสระในการทำงาน เกิดผลลัพธ์การทำงานไปใน
ทางบวก ทำให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จ มีความก้าวหน้า และทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา 

(4) การเป็นที ่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู ้ของบุคคลเมื่อตนเองได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน และความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุขในการทำงาน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การทำงาน
ให้เกิดความสุขนั้น บุคคลจะต้องรู้สึกรักในงานที่ทำ ในทุกๆ วันของการทำงานจะต้องรู้สึกมีความ
กระตือรือร้นที่จะไปทำงาน รู้สึกถึงความท้าทายของเนื้องานของตนเองและมองเห็นจุดที่สามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้เกิดการต่อยอดของความสำเร็จในขั้นต่อๆ ไปของชีวิตการทำงานได้
เสมอ ดังนั ้น ความสุขในการทำงานจึงจำเป็นต้องมองถึงทัศนคติต่องานและองค์กรของตนเอง 
นอกเหนือจากการรักในงานของตนเองแล้ว การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน
รวมถึงทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องนั้นจะช่วยสร้างให้บุคคลรู้สึกมีความสุข และส่งเสริมต่อความพยายามที่จะ
ทำให้ผลงานประสบความสำเร็จเกิดการยอมรับจากบุคคลรอบข้างย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดความสุข
ในงานของตนในที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้องค์ประกอบของความสุขตามแนวคิดของ Manion (2003) เป็น
กรอบในการวิจัย  

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพเชาวน์
จิตอัจฉริยะ และความสุขในการทำงานจากท้ังในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 

 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
นั้น โซฮาร์ และ มาร์แชล (Zohar and Marshall, 2000, p. 15) เป็นผู้ที ่มีความสนใจในเรื่องของ 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ จึงได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ โดยสรุปผลจากการค้นพบว่า Spiritual 
Intelligence (SQ) หรือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ นั้นเป็นความฉลาดที่ทำให้บุคคลสามารถ
แยกแยะในการประเมินการกระทำแห่งตน การแก้ไขปัญหา การตอบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทำให้
บุคคลสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ตายตัวด้วยวิธีการใหม่อย่างมีขอบเขตและเหมาะสมในการ
สร้างคุณค่าแห่งตน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะจึงเป็นตัวตัวแทนส่วนตนของบุคคล เป็นที่รวมแหล่ง
พลังงานทั้งหมดของบุคคลอันก่อให้เกิดการจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในเหตุผล 
และคุณค่าชีวิต และความเป็นตัวตนของบุคคล จากนั้นมายังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะเรื ่อยมา เช่น งานวิจัยของ ดิงกรา มานฮาสและทาคูร์ (Dhingra, Manhas & 
Thakur, 2005, pp. 313-317) ได้ศึกษาเรื่อง เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตอัจฉริยะ และการปรับตัวทาง
สังคมของหญิงอพยพชาวอินเดีย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน (โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 25 คน กลุ่มแรกเป็นคนที่มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมได้ดี และกลุ่มที่สองมีพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางสังคมที่ไม่ดี) ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเชาวน์จิตอัจฉริยะและเชาวน์
อารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยตัวแปรเชาวน์อารมณ์ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรเชาวน์จิตอัจฉริยะ  ส่วนพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์อารมณ์ (คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมสูง หมายถึงมีการ
ปรับตัวทางสังคมที่ไม่ดี) กล่าวคือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมต่ำจะมีเชาวน์อารมณ์สูง และ
สุดท้าย คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมต่ำจะมีเชาวน์จิตอัจฉริยะต่ำไปด้วย 
 King (2008) ก็เป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพ โดยมีนักวิจัยหลายท่านที่ได้นำแนวคิด
ของคิงมาเป็นกรอบในการศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของ ฟาริบอร์ เฟตเมห์และฮามิเดรซ (Faribors, 
Fatemeh & Hamidreza, 2010, pp. 1556-1561) ก็ได้ศึกษาเรื่องเชาวน์จิตอัจฉริยะและความสุข
ของพยาบาลในประเทศอิหร่าน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้มีจำนวน 125 คน โดยตัวแปรเชาวน์จิตอัจฉริยะท่ี
ใช้ตามแนวคิดของคิง ประกอบไปด้วย เชาวน์จิตอัจฉริยะด้านการตระหนักรู ้ในตนเองถึงภาวะ
ธรรมชาต ิ  (Self-Conscious Transcendence)  ด ้านการข ัดแย ้งทางจ ิตว ิญญาณ (Spiritual 
Experience) ด ้านความอดทนอดกล ั ้น (Patience) และด ้านการให ้อภ ัย (Forgiveness) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางบวกกับความสุข อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สนใจศึกษาเชาวน์จิตอัจฉริยะ
กับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ซึ่งงานวิจัยของ  อัมราอี ฟาราฮานี อัมบราอีและแบคฮีเรียน (Amrai, 
Farahani, Ebrahimi & Bagherian, 2011, pp. 609-612) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
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เทหราน (Tehran University) จำนวนทั้งสิ้น 205 คน จากการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพหวั่นไหวทาง
อารมณ์ (neuroticism) มีความสัมพันธ์ทางลบกับเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างมีนัยสำคัญ และบุคลิกภาพ
การมีจิตสำนึก (Conscientiousness) บุคลิกภาพเห็นด้วยกับผู้อื่น (Agreeableness) และบุคลิกภาพ
ชอบสังคม (Extroversion) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างมีนัยสำคัญ แต่
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness) ไม่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์จิตอัจฉริยะ และพบว่า
บุคลิกภาพการมีจิตสำนึก (Conscientiousness บุคลิกภาพเห็นด้วยกับผู้อ่ืน (Agreeableness) และ
บุคลิกภาพชอบสังคม (Extroversion) สามารถทำนายเชาวน์จิตอัจฉริยะได้ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะในประเทศไทยนั้น มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะของผู้นำที่มีรูปแบบแตกต่างกันตามทฤษฎีตาข่าย
การบริหารโดย วรานุช กิจเจริญ (2547) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาที่มีรูปแบบการบังคับ
บัญชาที่แตกต่างกัน มีลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า ปัจจัยด้านเพศต่อลักษณะบุคลิกภาพแบบสืบสวนค้นคว้านั ้นมีความแตกต่างกัน และ
ผู ้บังคับบัญชาที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มีลักษณะบุคลิกภาพแบบมีศิลปะเด่นกว่า
ผู้บังคับบัญชาที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับงานวิจัยของ ทัฬหพร ปราชญาพร (2551) 
ได้ศึกษาบุคลิกอารมณ์ตามอาชีพ บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ ความพึงพอใจในงาน 
และสภาพแวดล ้อมในการทำงานของพนักงานสายงานด้านการตลาด ในสถาบ ันการเงิน 
กระทรวงการคลังแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 118 คน พบว่า 
พนักงานสายงานด้านการตลาดมีลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะทุกแบบอยู่ใน
ระดับสูงและทุกแบบมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับบุคลิกอารมณ์ตามอาชีพทุกลักษณะ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ภาธิภร กระจ่างฐากูร (2554) ที่ได้ศึกษาจรรยาบรรณอาชีพ เชาวน์จัดการ
อุปสรรค บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของมัคคุเทศก์ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 301 คน พบว่ามัคคุเทศก์มีลักษณะบุคลิกภาพตามทฤษฎี
เชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 ลักษณะอยู่ระดับค่อนข้างสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการโดยรวมของมัคคุเทศก์ รวมถึงยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเชาวน์จัดการอุปสรรค
โดยรวมและจรรยาบรรณอาชีพมัคคุเทศก์ด้วย 
 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยจากต่างประเทศ มีตัวอย่างงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาเก่ียวกับความสุข
ในการทำงาน ดังเช่น Manion (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสุขในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาเป็น บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน 24 คน ซึ่งพบว่า ความสุขในการทำงานของบุคคลนั้น
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เกิดจากปัจจัย 4 ประการ เป็นตัวนำให้เกิดแนวทางแห่งความสุข สนุกสนานในการทำงาน ซึ่งก็คือ 
การประสานงานที่ดี มีความรักและเอาใจใส่ในงานที่ตนเองทำ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ซึ่งความสุขในการทำงานยังให้ผลลัพธ์เชิงบวกด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น  การมีอารมณ์
ความรู้สึกเชิงบวก มีความสนุกสนาน การยิ้ม หัวเราะ ซึ่งจะนำไปสู่การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ดูน่ารื่นรมย์ไปด้วย  
สำหรับ Topper (2007, pp. 561-564) ได้กล่าวถึง Saqib Saddiq ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทจัดหางาน 
ได้สัมภาษณ์บุคคลในงาน 5 อาชีพ ได้แก่ พนักงานดับเพลิง ตำรวจ พนักงานรถไฟ ครู และ
บรรณารักษ์ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน พบว่า บรรยากาศในการทำงานที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงสุดนั้น
คือ ห้องสมุด ด้วยเหตุผลที่ให้ คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีอำนาจในเนื้อหางานของตนเอง และไม่สามารถใช้
ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ความพึงพอใจในหน้าที่การทำงานของผู้ปฏิบัติงานจึง
ลดน้อยถอยลง เกิดข้ออ้างในการขาดงาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดก็ไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน
ทางกายภาพ คือ ต้องอยู่กับหน้งสือเป็นเวลาทั้งวันโดยไม่ได้ใช้ความรู้ในด้านอื่นๆ เลย และการวิจัย
ของ ไซเบิร์ต แกรนท์ และไคร์เมอร์ (Seibert, Crant & Kraimer, 1999) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับความสำเร็จในอาชีพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ จำนวน 496 คน พบว่า 
บุคลิกภาพเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จในอาชีพทั้งด้านรูปธรรม ได้แก่ การขึ้น
เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และในด้านนามธรรม ได้แก่ ความพึงพอใจในอาชีพ  

สำหรับการศึกษาภายในประเทศมีผ ู ้ศ ึกษาเกี ่ยวกับ ความสุขในการทำงาน ดังเช่น  
กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตนเอง 
สภาพแวดล้อมในงานกับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชน  
เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 แห่ง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 405 คน ผลการศึกษาพบว่า ความสุข
ของพยาบาลประจำการอยู่ในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทำงานระดับที่ต่ำ ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการ
ทำงาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน ในขณะที่ สุรกุล  ลีเรือง (2553) ได้ศึกษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้การใช้อำนาจ  ของผู้บังคับบัญชา และ
ความสุขในการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษาของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 141 คน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฝ่ายงาน จะมีความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน ส่วน พัณณวดี  พ้ัว
พันธุ์ (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ ความสุขในการทำงานและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเครื่ องใช้ในครัวแห่งหนึ่ง 
โดยกลุ ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้างาน จำนวน 120 คน พบว่า 
บุคลากรที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบหวั่นไหว แบบเป็นมิตร และแบบเปิดรับประสบการณ์มี
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ความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงาน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุงานนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการทำงาน และความสุขในการทำงานนั้นยังมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วย 
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ตาราง 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ ผลการวิจัย 
Zohar and 
Marshall (2000) 

เชาวน์จิตอัจฉริยะ : ความ
อัจฉริยะสูงสุด 
 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการรวบรวมวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ระบบประสาทและสมองของ
มนุษย์ 4 เรื่อง (จาก Michale 
Persinger, Wolf Singer, 
Rodolfo Glinas และ 
Terrance Deacon) มาสรุป
เป็นแนวคิดเก่ียวกับเชาวน์จิต
อัจฉริยะ 

เพ่ือศึกษาและสรุปแนวคิด
เกี่ยวกับเชาวน์จิตอัจฉริยะและ
แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นการ
ค้นพบที่เกิดข้ึนจากการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เกิดข้ึน
จากความเชื่อทางศาสนา 

พบว่า ผู้ที่มีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงจะ
สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีความหมาย
และมีคุณค่ามากกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะต่ำ และชาวน์จิต
อ ั จฉร ิ ยะย ั งสามารถหลอมรวม
ระหว่างสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลและ
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคล ให้
ช ่องว ่างท ี ่คนเราม ีต ่อก ันน ั ้นลด
น้อยลงทำให้มีความเข้าใจระหว่างกัน
ได้มากขึ้น  

Dhingra, Manhas 
and Thakur 
(2005) 

การสร้างความเชื่อมต่อของ
เชาวน์อารมณ์ และเชาวน์
จิตอัจฉริยะกับการปรับตัว
ทางสังคม: กรณีศึกษาของผู้
อพยพเพศหญิงชาวแคชมีรี 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างมี 50 คน แบ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้อพยพย้าย
ถิ่นฐานเพศหญิงที่มีการปรับตัว
ทางสังคมได้ดี กับปรับตัวสังคม 
ไม่ดี กลุ่มละ 25 คน  

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เชาวน์จิตอัจฉริยะ เชาวน์
อารมณ์ และการปรับตัวทาง
สังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า กล ุ ่มต ัวอย ่างส ่วนใหญ่มี
เชาวน ์จ ิตอ ัจฉร ิยะและเชาวน์
อารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง และ
ยังพบความสัมพันธ์ทางบวกที ่ทั้ง
สองตัวแปรมีต่อกันอีกด้วย 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ ผลการวิจัย 

King (2008) ข้อเรียกร้องในการให้คิด
ทบทวนเกี่ยวกับเชาวน์จิต
อัจฉริยะ : คำนิยาม, 
โครงสร้าง และการวัด 
 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 
431 คน ที่กำลังศึกษาอยู่
มหาวิทยาลัย  Peterborough, 
Ontario ประเทศแคนาดา 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบแบบ 
extrapolatory factor 
analysis สำหรับ 4 โมเดลที่
เป็นองค์ประกอบของตัวแปร
เชาวน์จิตอัจฉริยะ 

พบว่า มีองค์ประกอบสำคัญสำหรับ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ คือ การคำนึงถึง
การดำรงอยู่ของชีวิต (Critical 
Existential Thinking) การสร้าง
เป้าหมายในชีวิต (Personal 
Meaning Production) การ
ตระหนักรู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติ 
(Transcendental Awareness) 
และ การเข้าสู่ภาวะมีสติ 
(Conscious State Expansion) 

Faribors, 
Fatemeh and 
Hamidreza (2010) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์
จิตอัจฉริยะกับความสุขใน
การทำงานของพยาบาลใน
ประเทศอิหร่าน 
 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พยาบาลในประเทศอิหร่าน 
จำนวน 125 คน  

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคล ตัว
แปรบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะ กับ ความสุขของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

พบว่าบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
และปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านอายุ 
จำนวนปีของการทำงาน ระดับ
การศ ึกษา สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธ์กับความสุขของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ ผลการวิจัย 

Amrai, Farahni, 
Ebrahimi and 
Bagherian (2011) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางบุคลิกภาพกับ
เชาวน์จิตอัจฉริยะของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทหราน 
(Tehran University) จำนวน 
205 คน 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ กับ บุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

พบว่า บุคลิกภาพหวั่นไหวทาง
อารมณ ์(neuroticism) มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับเชาวน์จิต
อัจฉริยะ ส่วนการมีจิตสำนึก
(Conscientiousness) การเห็น
ด้วยกับผู้อื่น (Agreeableness) 
และการชอบเข้าสังคม 
(Extroversion) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับเชาวน์จิตอัจฉริยะ แต่
บุคลิกเปิดรับประสบการณ์ 
(Openness) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ และพบว่า
บุคลิกภาพการมีจิตสำนึก 
(Conscientiousness บุคลิกภาพ
เห็นด้วยกับผู้อื่น (Agreeableness) 
และบุคลิกภาพชอบสังคม 
(Extroversion) สามารถทำนาย
เชาวน์จิตอัจฉริยะได้ 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ ผลการวิจัย 

ทัฬหพร ปราชญาพร 
(2561) 

บุคลิกอารมณ์ตามอาชีพ 
บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎี
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ความพึง
พอใจในงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของพนักงานสายงานด้าน
การตลาด ในสถาบันการเงิน
สังกัดกระทรวงการคลังแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงประยุกต์ 
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
สายงานด้านการตลาด  
จำนวน 118 คน 

เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและ
ความสัมพันธ์ของบุคลิกอารมณ์
ตามอาชีพ ลักษณะบุคลิกภาพ
ตามทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
ความพึงพอใจในงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของพนักงาน รวมถึงสร้าง
สมการทำนายบุคลิกอารมณ์
ตามอาชีพ 

พบว ่ า  พน ักงานสายงานด ้ าน
การตลาดมีลักษณะบุคลิกภาพตาม
แนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะทุก
แบบในระด ับส ูงและท ุกแบบมี
ความสัมพันธ ์ในทิศทางบวกกับ
บุคลิกอารมณ์ตามอาชีพทุกลักษณะ 

ภาธิภร กระจ่าง
ฐากูร (2554) 

จรรยาบรรณอาชีพ เชาวน์
จัดการอุปสรรค บุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะท่ีมีผลต่อ
การรบัรู้คุณภาพการ 
 
ให้บริการของมัคคุเทศก์ใน
กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
มัคคุเทศก์ จำนวน 118 คน 

เพ่ือศึกษาลักษณะ 
ความสัมพันธ์ และสมการ
ทำนายการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ
อาชีพ เชาวน์จัดการอุปสรรค 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่ามัคคุเทศก์มีบุคลิกตามเชาวน์
จิตอัจฉริยะทั้ง 6 แบบ ค่อนข้างสูง 
และความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ร ับร ู ้ค ุณภาพการให้บร ิการของ
มัคคุเทศก์ และสัมพันธ์ทางบวกกับ
เชาวน์จัดการอุปสรรคโดยรวมและ
จรรยาบรรณอาชีพมัคคุเทศก์ 
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Manion (2003) ความสุขในการทำงาน 
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในที่
ทำงาน 
 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน 
24 คน  

เพื ่อศ ึกษาความสัมพันธ ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที ่ทำให้กลุ่ม
ต ัวอย ่างเก ิดความสุขในการ
ทำงาน 

พบว่า ความสุขในการทำงานของ
บุคคลนั้นเกิดจากปัจจัย 4 ประการ 
เป็นตัวนำให้เกิดแนวทางแห่ง
ความสุข สนุกสนานในการทำงาน 
ซึ่งก็คือ การประสานงานที่ดี มี
ความรักและเอาใจใส่ในงานที่
ตนเองทำ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การ
ได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งความสุข
ในการทำงานนั้นยังให้ผลลัพธ์เชิง
บวกในด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น การมี
อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก มีความ
สนุกสนาน มีการยิ้ม หัวเราะ ซึ่งจะ
นำไปสู่การให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานก็ดูน่า
รื่นรมย์ไปด้วย 
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Topper (2007) ความเครียดในสถานที่
ทำงานที่เป็นห้องสมุด 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงาน 5 อาชีพ ได้แก่ นัก
ดับเพลิง ตำรวจ พนักงานรถไฟ 
ครู และ บรรณารักษ์ จำนวน 
300 คน 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่ทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดความเครียดสูงสุด 

พบว่า บรรยากาศในการทำงานที่
ก ่อให ้เก ิดความเคร ียดส ูงส ุดคือ
ห ้องสม ุด เพราะไม ่ม ีอำนาจใน
เน ื ้อหางานของตนเอง และไม่
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ความพึง
พอใจในหน ้าท ี ่การทำงานของ
ผู้ปฏิบัติงานจึงลดลง เกิดข้ออ้างใน
การขาดงาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดก็ไม่
พอใจต่อสภาพที่ต้องอยู่กับหนังสือ
เป็นเวลาทั้งวันโดยไม่ได้ใช้ความรู้ใน
ด้านอื่นๆ เลย 
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ผู้วิจัย ชื่อเรื่อง วิธีการศึกษา วัตถุประสงค์ ผลการวิจัย 

 
Seibert, Crant 
and Kraimer 
(1999) 

 
บุคลิกภาพเชิงรุกและ
ความสำเร็จในอาชีพ  

 
ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนักงานในองค์กรต่างๆ จำนวน 
496 คน 
 

 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพเชิงรุกกับ
ความสำเร็จในอาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 
พบ ว ่ า  บ ุ ค ล ิ ก ภ า พ เ ช ิ ง ร ุ ก มี
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ท า ง บ ว ก กั บ
ความสำเร ็ จ ในอาช ีพท ั ้ ง ด ้ าน
รูปธรรม ได้แก่ การขึ ้นเงินเดือน 
การเล ื ่อนตำแหน่ง และในด ้าน
นามธรรม ได้แก่ ความพึงพอใจใน
อาชีพ  

กัลยารัตน์ อ๋องคณา 
(2549) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่า
ในตนเองสภาพแวดล้อมใน
งานกับความสุขในการ
ทำงานของพยาบาล
ประจำการโรงพยาบาล
เอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
สำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พยาบาลประจำการโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 15 
แห่ง จำนวน 405 คน 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้
คุณค่าในตนเอง สภาพแวดล้อม
ในงานกับความสุขในการ
ทำงานของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว ่ า  ความส ุ ขของพยาบาล
ประจำการอยู ่ในระดับสูง ขณะที่
ป ัจจ ัยส ่วนบ ุคคลในเร ื ่องระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการทำงานระดับที่ต่ำ 
ส ่วนอายุ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การทำงาน 
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สุรกุล สีเรือง (2553) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ การรับรู้การ
ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา 
และความสุขในการทำงาน
ของพนักงาน : กรณีศึกษา
พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
ส ำ ร วจกล ุ ่ มต ั ว อย ่ า งท ี ่ เ ป็ น
พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน  141 
คน 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การ
ร ั บ ร ู ้ ก า ร ใ ช ้ อ ำนาจ   ขอ ง
ผู้บังคับบัญชา และความสุขใน
การทำงานของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฝ่าย
งาน จะมีความสุขในการทำงานไม่
แตกต่างกัน 

พัณณวดี  
พ้ัวพันธุ์ (2555) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพ ความสุขในการ
ทำงานและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา: โรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต และ
ส่งออกเครื่องใช้ในครัวแห่ง
หนึ่ง. 

ศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเชิง
สำรวจกล ุ ่ ม โต ั วอย ่ างท ี ่ เป็น
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิตและส่งออกเครื่องใช้ใน
ครัวแห่งหนึ่ง จำนวน 120 คน 
 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ 
ความสุขในการทำงานและผล
การปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า บุคลากรที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว แบบหวั ่นไหว แบบเป็น
มิตร และแบบเปิดรับประสบการณ์
มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ทำงาน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน
อายุงานนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค ว ามส ุ ข ใ นก า ร ท ำ ง า น  และ
ความส ุขในการทำงานน ั ้นย ังมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วย  
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สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า มีปัจจัยส่วนบุคคลบางประการและ

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะมีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการศึกษาในกลุ่มของ
พนักงานธนาคารด้านการบริการลูกค้า ส่วนใหญ่จะศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เป็นบุคลิกภาพเพียงเทา่นั้น 
ดังนั้นจึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคาพาณิชย์ เพื่อเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
สำหรับการปรับปรุงพัฒนาและศึกษาต่อยอดในองค์กรที่เป็นธุรกิจธนาคารหรือธุรกิจประเภทอื่นๆ ได้
ต่อไปในอนาคต   
 



 
 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Prediction Research) 
และวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้  

3.1 รูปแบบการวิจัย  
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

  การศึกษาเรื่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” เป็นการวิจัยเชิงพยากรณ์ (Prediction Research) 
และวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดใน

อุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ซึ่งประจำอยู่สาขา
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,454 คน (มิถุนายน, 2562) 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยคำนวณหาขนาดตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยสูตรของ Yamane 

(1973, p. 725) ที่ความเชื่อม่ัน 95%  
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  โดยที่     
 
   เมื่อ n  คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  คือ จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
   e  คือ คลาดคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ ในที่นี้กำหนดให้เท่ากับ .05 
 
  ดังนั้น เมื่อแทนค่าตามสูตรแล้วจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
   n =           1454 
                 1+ (1454 x (0.05) 2) 
   n =      314 คน 
 
 โดยสรุปแล้ว เมื่อคำนวนสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane (1973, p. 725) จะได้
ขนาดตัวอย่างในการวิจัยไม่น้อยกว่า 314 คน 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มจากที่คำนวณไว้คือ 314 คน    
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์และ 
เป็นการเพิ่มความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการใช้เป็นตัวแทนของประชากร โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) (ชัยพร วิชชาวุธ, 2523, น. 121) โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1)  พนักงานเจ้าหน้าที ่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ที ่ปฏิบัติหน้าที ่อยู่ ในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 กลุ่มภาค คือ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 4 ดังตาราง 3.1 
 2)  ทำการแบ่งขนาดตัวอย่างให้แต่ละชั้นภูมิ (ภาค) แบบสัดส่วน (Proportion) จาก
ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งแสดงสัดส่วนของจำนวนพนักงานในแต่ละชั้นภูมิ ดังตาราง 3.1  
 3)  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพ่ือสุ่มกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
โดยวิธีการจับฉลาก ซึ่งได้จำนวนตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ ดังตาราง 3.1 
 
 

n = 
N 

1+N(e)2 
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ตาราง 3.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

3.3.1 ตัวแปรอิสระ 

 บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (Personality Types of Spiritual Intelligence) ตามแนวคิด
ของ โซฮาร์ และ มาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) ได้แก่  

 1)  บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) 
 2)  บุคลิกภาพแบบชอบสังคม (Social) 
 3)  บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ (Investigative) 
 4)  บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ (Artistic) 
 5)  บุคลิกภาพแบบยึดความจริง (Realistic) 
 6)  บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย (Enterprising) 
3.3.2 ตัวแปรตาม 

 ความสุขในการทำงาน (Work Happiness) ตามแนวคิดของ แมเนียน (Manion, 2003) โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1)  การติดต่อสัมพันธ์ (Connections)  
 2)  ความรักในงาน (Love at Work)  
 3) ความสำเร็จในงาน (Work Achievement)  
 4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) 

 

ภาค 
   จำนวนพนักงาน BCO (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ภาค 1 336 92 
ภาค 2 373 103 
ภาค 3 327 90 
ภาค 4 418 115 

รวม 1454 400 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป  
 ประกอบไปด้วยคำถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการ
ทำงาน เงินเดือน  
 ส่วนที ่2  แบบสอบถามบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 

 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ มาจาก ไพลิน สงศิริ (2558) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ รูปแบบอารมณ์ตามงาน ความเหนื่อยหน่าย
ในการทำงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับ
ส่วนหน้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎี บุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะ ของโซฮาร์และมาร์แชล (Zohar & Marshall, 2000) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่น
อยู ่ที ่ .960 เป็นข้อคำถามเชิงบวกทั้งหมดจำนวน 81 ข้อ โดยแบ่งบุคลิกภาพได้เป็น 6 ลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน จำนวน 11 ข้อ คือ ข้อที่ 1–11  
 2) บุคลิกภาพแบบชอบสังคม จำนวน 19 ข้อ คือ ข้อที่ 12–30 
 3) บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ จำนวน 17 ข้อ คือ ข้อที่ 31–47 
 4) บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ จำนวน 12 ข้อ คือ ข้อที่ 48–59 
 5) บุคลิกภาพแบบยึดความจริง จำนวน 14 ข้อ คือ ข้อที่ 60–73 
 6) บุคลิกภาพแบบกล้าได้กล้าเสีย จำนวน 8 ข้อ คือ ข้อที่ 74–81 

 สำหรับระดับความคิดเห็นในตัวแบบสอบบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะนี้ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน บุญชม 
ศรีสะอาด, 2556, น. 37) ซ่ึงเป็นคำถามเชิงบวกท้ังหมด โดยกำหนดการให้คะแนนเป็นดังต่อไปนี้ 

มากที่สุด   5  คะแนน 
มาก   4   คะแนน 
ปานกลาง  3   คะแนน 
น้อย   2  คะแนน 
น้อยที่สุด  1   คะแนน 
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ผู้วิจัยได้จัดระดับคะแนนบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเพื่อแบ่ง
ระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด และใช้สูตรการหา
ความกว้างของอันตรภาพชั้นตามที่ รัตนา ศิริพานิช (2533, น. 19) อธิบายไว้ดังต่อไปนี้  

อันตรภาคชั้น =      พิสัย   =       คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด  
   จำนวนชั้น       จำนวนชั้น  
ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์ความห่างเพ่ือการแบ่งคะแนนออกเป็นระดับ = 5 – 1 = 0.8 ดังต่อไปนี้ 

             5  
ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00 ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
 

 ส่วนที ่3  แบบสอบถามความสุขในการทำงาน 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามความสุขในการทำงานของ พรรณิภา สืบสุข (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะงาน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับ
ความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”  ที่สร้างขึ้น ตาม
แนวคิดทฤษฎี ความสุขในการทำงาน ของ แมเนียน (Manion, 2003) มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ .925 
เป็นข้อคำถามเชิงบวกท้ังหมด มี 4 ด้าน จำนวน 31 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ จำนวน 7 ข้อ คือ ข้อที่ 1–7 

2. ด้านความรักในงาน จำนวน 8 ข้อ คือ ข้อที่ 8–15 
3. ด้านความสำเร็จในงาน จำนวน 6 ข้อ คือ ข้อที่ 16–21 
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ จำนวน 10 ข้อ คือ ข้อที่ 22–31 

 สำหรับระดับความคิดเห็นในแบบสอบความสุขในการทำงานนี้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2556, น. 37) ซ่ึงเป็นคำถามเชิงบวกท้ังหมด โดยกำหนดการให้คะแนนเป็นดังต่อไปนี้ 

มากที่สุด   5 คะแนน 
มาก   4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
น้อย   2 คะแนน 
น้อยที่สุด  1  คะแนน 
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ผู้วิจัยได้จัดระดับคะแนนความสุขในการทำงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเพื่อแบ่งคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด และ
ใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาพชั้นตามที่ รัตนา ศิริพานิช (2533, น.19) อธิบายไว้ดังต่อไปนี้  

อันตรภาคชั้น =      พิสัย   =       คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด  
   จำนวนชั้น       จำนวนชั้น  
ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์ความห่างเพ่ือการแบ่งคะแนนออกเป็นระดับ = 5 – 1 = 0.8 ดังต่อไปนี้ 

             5  
ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 

 

 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ จำนวน 81 ข้อ และ
แบบสอบถามความสุขในการทำงาน จำนวน 31 ข้อ มาทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาคำนวณหาค่า

ความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะเท่ากับ 0.970  และแบบสอบถามความสุขใน
การทำงาน เท่ากับ 0.968  
  

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1  ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ในรูปแบบของ QR Code 
3.5.2  ผู้วิจัยได้ประสานงานกับตัวแทนทั้ง 4 กลุ่มภาคของธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นสาขาทั้งหมด

ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ส่งต่อ QR Code ให้กับพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ จำนวน 400 คน  

3.5.3  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้ง 400 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิต ิ
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

        ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ดังต่อไปนี้   

 3.6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การ
แจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วยข้อคำถามเกี ่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายุการทำงาน เงินเดือน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ และ ความสุขในการทำงาน 
 3.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติ
โดยใช้การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสุขในการทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติว ิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั ้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะกับความสุขในการทำงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) แล้วนำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วแปลความหมาย (เฉลิมศรี 
อรรจนกุล, 2558, น. 206) ดังนี้ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.80 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงหรือสูงมาก 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.60 – 0.79 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 – 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ำปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.20 – 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ำ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ต่ำกว่า 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ำ 

 สำหรับทิศทางความสัมพันธ์พิจารณา ดังนี้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทำงานในลักษณะคล้อยตาม
กัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเป็นลบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกันหรือ
ผกผันกัน 
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 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั ้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระ (Independent Variables) หรือตัวแปรทำนาย (Predicted 
Variables) ทุกตัว ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูง เพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปร
พยากรณ์ (Multicollinearity) โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่
ใช้คือ ต้องมากกว่า 0.19 และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance inflation factor 
: VIF) เกณฑ์ท่ีใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) 
ตาราง 3.3 สรุปสถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
 

หัวข้อและสมมติฐาน 
ทีท่ำการศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ 
ในการวิจัย 

ชนิดของตัวแปร สถิติที่ใช้ 
ในการทดสอบ 

สถานภาพทั่วไปของบุคคล 1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อายุการทำงาน 
6. เงินเดือน 
 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระดับแบ่งกลุ่ม 
(Nominal Scale)   
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระดับเรียงลำดับ 
(Ordinal Scale) 
3. ข้อมูลเชิงปริมาณ
ระดับอันตรภาพชั้น 
(Interval Scale)  

1. Frequency 
2. Percentages 
3. Mean 
4. Standard 
Deviation 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
อย่างน้อย 1 แบบที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 

1. บุคลิกภาพเชาวน์
จิตอัจฉริยะ 
2. ความสุขในการ
ทำงาน 

ข้อมูลเชิงปริมาณ
ระดับอันตรภาพชั้น 
(Interval Scale) กับ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ระดับอันตรภาพชั้น 
(Interval Scale) 

1. Correlaton 
2. Multiple 
Regression 



 
 

บทท่ี 4 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื ่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) ศึกษา
ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ และ 3) ศึกษา
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแล
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ โดยผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ส่วน ตามลำดับ ดังนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงาน 
 4.4 ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน 
  
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบที (t – distribution) 
 F แทน ค่าสถิติการแจกแจงแบบเอฟ (F – distribution) 
 R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ 
 r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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 p  แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
 ** แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 * แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 SQ แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะโดยรวม 
 SQa  แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบการยึดระเบียบแบบแผน 
 SQb แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม 
 SQc แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ 
 SQd แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์ 
 SQe แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดความจริง 
 SQf แทน บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบกล้าได้กล้าเสีย 
 H แทน ความสุขในการทำงานโดยรวม 
 Ha แทน ความสุขในการทำงานด้านการติดต่อสัมพันธ์ 
 Hb แทน ความสุขในการทำงานด้านความรักในงาน 
 Hc  แทน ความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จในงาน 
 Hd แทน ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ 
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4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

  ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อายุการทำงาน เงินเดือน โดยการหาค่าความถี ่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) รายละเอียดดังตาราง 4.1  
 
ตาราง 4.1 ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 400) 

สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

     
1. เพศ  ชาย 57 14.20 

  หญิง 343 85.80 
2. อายุ  น้อยกว่า 30 ปี 346 86.50 

  ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 54 13.50 
3. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 395 98.80 

  สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป  5   1.20  
4. สถานภาพสมรส  โสด 370 92.50 

  แต่งงานแล้ว 30   7.50 
5. อายุการทำงาน  ต่ำกว่า 3 ปี 266 66.50 

  3 - 5 ปี 123 30.80 

  6 - 9 ปี 9   2.30 

  ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 2    .50 
6. เงินเดือน  ต่ำกว่า 20,000 บาท 358 89.50 

  20,001 - 40,000 บาท 37   9.30 

  ตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป 5   1.20 
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 จากตาราง 4.1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนและร้อยละของสถานภาพทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 400 คน สรุปได้ดังนี ้
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.80 ส่วนเพศชาย มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20  
 ด้านอายุ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นจำนวน 346 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.50 สำหรับพนักงานที่มีอายุตั้งแต ่30 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็น
จำนวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 98.80 สำหรับพนักงานที่มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้น
ไป มี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20  
 ด้านสภานภาพสมรส พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีสถานะโสด เป็นจำนวน 370 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.50 สำหรับพนักงานที่แต่งงานแล้วมีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  
 ด้านอายุการทำงาน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 3 ปี จำนวน 
266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุการทำงานระหว่าง 3 - 5 ปี เป็นจำนวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 และ ช่วงอายุการทำงานระหว่าง 6 – 9 ปี เป็นจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.30 สำหรับอายุการทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ .50 
 ด้านเงินเดือน พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท เป็นจำนวน 
358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 รองลงมาคือ ช่วงเงินเดือนระหว่าง 20,001 – 40,000 บาท เป็น
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 สำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป พบว่ามี
จำนวนน้อยที่สุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) 

 ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์ ได้แสดงเป็นตารางผลการวิเคราะห์แบบภาพรวม และตารางผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 แบบ ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบยึดระเบียบแบบแผน 2) แบบชอบสังคม 3) 
แบบชอบสำรวจ 4) แบบชอบงานศิลป์ 5) แบบยึดความจริง และ 6) แบบกล้าได้กล้าเสีย โดยมี
รายละเอียดแสดงในตาราง 4.2.1 - 4.2.7 
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ตาราง 4.2 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
(SQ) โดยภาพรวม 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) �̅�  S.D. ระดับ 

1. แบบยึดระเบียบแบบแผน 4.68  .54 มากที่สุด 

2. แบบชอบสังคม 4.50  .43 มากที่สุด 

3. แบบชอบสำรวจ 4.51  .45 มากที่สุด 

4. แบบชอบงานศิลป์ 4.33  .54 มากที่สุด 

5. แบบยึดความจริง 4.51  .42 มากที่สุด 

6. แบบกล้าได้กล้าเสีย 4.37  .56 มากที่สุด 

รวม 4.48  .49 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.2  พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ

โดยรวม อยู ่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.48, S.D.=.45) และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทุกแบบนั้นก็อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทุกด้านเช่นกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดระเบียบแบบแผน (�̅�=4.68, S.D.=.31) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา พบว่ามีอยู่สองด้านด้วยกัน คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสำรวจ 

(�̅�=4.51, S.D.=.45) และ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดความจริง (�̅�=4.51, S.D.=.42) ส่วน

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบงานศิลป์ (�̅�=4.33, S.D.=.54)  
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ตาราง 4.3 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
ยึดระเบียบแบบแผน (SQa) 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) �̅� S.D. ระดับ 

1. ฉันทำทุกอย่างด้วยความจริงจัง 4.86 .37 มากที่สุด 
2. ฉันชอบจัดสิ่งของแยกเป็นพวกๆ เพ่ือความเป็นระเบียบ 4.71 .53 มากที่สุด 
3. ฉันจะโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการนัดหมายกับผู้อื่นทุกครั้ง 4.67 .59 มากที่สุด 
4. ฉันยึดธรรมเนียบมปฏิบัติในการกระทำเสมอ 4.71 .53 มากที่สุด 
5. ฉันปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่ออยู่บนท้องถนน 4.73 .49 มากที่สุด 
6. เมื่อฉันตัดสินใจไม่ได้ ฉันจะเสนอต่อผู้มีอำนาจรับผิดชอบ 
7. ฉันเป็นคนที่ทำอะไรตามกฎเกณฑ์ 
8. ฉันไม่ชอบทำอะไรเกินคำสั่ง 
9. ฉันคิดว่ากฎระเบียบทำให้สังคมสงบเรียบร้อย 
10. ฉันยึดมั่นในความถูกต้อง 
11. ฉันชอบคิดสิ่งต่างๆ เป็นลำดับขั้นตอน 

4.72 
4.68 
4.19 
4.74 
4.84 
4.67 

 

.57 

.54 

.87 

.54 

.39 

.54 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 

รวม 4.68 .54 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.3 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดระเบียบ

แบบแผน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.68, S.D.=.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเพียง

ข้อที่ 8 “ฉันไม่ชอบทำอะไรเกินคำสั่ง” (�̅�=4.19, S.D.=.87) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนข้อ
อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1 “ฉันทำทุกอย่างด้วย

ความจริงจัง” (�̅�=4.86, S.D.=.37) รองลงมาคือข้อที่ 10 “ฉันยึดมั่นในความถูกต้อง” (�̅�=4.84, 
S.D.=.39)  
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ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
ชอบสังคม (SQb) 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
แบบชอบสังคม (SQb) �̅� S.D. ระดับ 

 
12. ฉันสามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้ 

 
4.48 

 
.70 

 
มากที่สุด 

13. ฉันชอบงานที่ต้องติดต่อกับผู้อ่ืน 4.38 .70 มากที่สุด 
14. ฉันชอบทำงานร่วมกับคนอ่ืนๆ 4.59 .57 มากที่สุด 
15. ฉันชอบทำงานเป็นกลุ่ม 4.51 .65 มากที่สุด 
16. ฉันไม่รู้สึกกดดันเม่ือต้องทำงานกับคนที่ไม่คุ้นเคย  4.24 .78 มากที่สุด 
17. ฉันชอบไปทำงานสังสรรค์ขององค์กร 4.41 .86 มากที่สุด 
18. ฉันสามารถพูดคุยกับคนทุกระดับ 4.50 .68 มากที่สุด 
19. ฉันเป็นสมาชิกชมรม/สโมสร เข้าร่วมกิจกรรมประจำ 3.83 1.13 มาก 
20. ฉันยินดีที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ 4.63 .62 มากที่สุด 
21. ฉันเต็มใจที่จะรับฟังปัญหาของผู้อื่น 4.73 .48 มากที่สุด 
22. ฉันคอยให้กำลังใจเมื่อเพ่ือนมีปัญหา 4.79 .44 มากที่สุด 
23. เพ่ือนๆ มักขอคำแนะนำจากฉัน 4.47 .68 มากที่สุด 
24. ฉันสนใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอ 4.76 .48 มากที่สุด 
25. ฉันรู้สึกสุขใจเมื่อทำให้ผู้อ่ืนมีความสุข 
26. ฉันมักจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดเสมอ 
27. ฉันเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 
28. ฉันจะไม่ปฏิเสธเมื่อเพ่ือนมาขอความช่วยเหลือ 
29. ฉันทราบจุดเด่นตนเองและชอบการแสดงออกในสิ่งนั้น 
30. ฉันมักเป็นผู้พูดในขณะที่ผู้อื่นเป็นผู้ฟัง 

4.83 
4.57 
4.73 
4.69 
4.40 
4.05 

 

.41 

.67 

.48 

.50 

.75 

.95 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

รวม 4.50 .43 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.4 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม อยู่

ในระดับ “มากท่ีสุด” (�̅�=4.68, S.D.=.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีอยู่สองข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ข้อที่ 30 “ฉันมักเป็นผู้พูดในขณะที่ผู้อ่ืนเป็น

ผู้ฟัง” (�̅�=4.05, S.D.=.95) และ ข้อที่ 19 “ฉันเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรและเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

ประจำ” (�̅�=3.83, S.D.=1.13) ซึ่งเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่ม ส่วนข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นอยู่ในกลุ่ม “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 25 “ฉันรู้สึกสุขใจเมื่อทำให้ผู้อื่นมี

ความสุข” (�̅�=4.83, S.D.=.41) รองลงมาคือ ข้อที่ 22 “ฉันคอยให้กำลังเมื่อเพ่ือนมีปัญหา” 

(�̅�=4.79, S.D.=.44) 
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ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
ชอบสำรวจ (SQc)  

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
แบบชอบสำรวจ (SQc) �̅� S.D. ระดับ 

31. การตัดสินใจของฉันขึ้นอยู่กับหลักการและเหตุผล 4.52 .59 มากที่สุด 
32. ฉันชอบทำงานทุกอย่างอย่างรอบคอบ 4.52 .57 มากที่สุด 
33. ฉันเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานที่รับผิดชอบ 4.51 .59 มากที่สุด 
34. ฉันตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งทุกครั้ง 4.55 .57 มากที่สุด 
35. เมื่อฉันสงสัยเรื่องใด ฉันพยายามค้นคว้าหาคำตอบ  4.64 .57 มากที่สุด 
36. ฉันตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาทุกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 4.61 .55 มากที่สุด 
37. เมื่อเกิดความสงสัย ฉันต้องซักถามให้เข้าใจ 4.67 .52 มากที่สุด 
38. ฉันต้องคิดทบทวนก่อนที่จะลงมือทำ 4.59 .55 มากที่สุด 
39. ฉันหาข้อมูลเพื่อให้สิ่งต่างๆ มีความชัดเจนขึ้น 4.63 .54 มากที่สุด 
40. ฉันมองว่า ปัญหา คือ ความท้าทายในการทำงาน 4.51 .63 มากที่สุด 
41. เมื่อต้องตัดสินใจ ฉันใช้เวลาใคร่ครวญเหตุผลก่อนเสมอ 4.59 .53 มากที่สุด 
42. ฉันชอบค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.47 .62 มากที่สุด 
43. ฉันใช้เหตุผลในการโต้แย้งเรื่องใดๆ มากกว่าใช้อารมณ์ 4.55 .59 มากที่สุด 
44. ฉันติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เสมอ 4.47 .64 มากที่สุด 
45. ฉันสามารถอธิบายเหตุผลของการกระทำ 4.51 .61 มากที่สุด 
46. ฉันชอบการอภิปรายเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา 4.39 .72 มากที่สุด 
47. รายการอภิปรายทางวิชาการ คือ รายการโปรดของฉัน 4.08 .98 มาก 

รวม 4.51 .45 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 4.5 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ 

อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.51, S.D.=.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเพียงข้อที่ 47 

“รายการอภิปรายทางวิชาการ คือ รายการโปรดของฉัน” (�̅�=4.08, S.D.=.98) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู ่ใน
ระดับ “มาก” ส่วนข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 37 

“เมื่อเกิดความสงสัย ฉันต้องซักถามให้เข้าใจ” (�̅�=4.67, S.D.=.52) รองลงมาคือข้อที่ 35 “เมื่อฉัน

สงสัยเรื่องใด ฉันพยายามค้นคว้าหาคำตอบ” (�̅�=4.64, S.D.=.57) 
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
ชอบงานศิลป์ (SQd) 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
แบบชอบงานศิลป์ (SQd) �̅� S.D. ระดับ 

48. ฉันมองหาแนวทางใหม่ๆ จากข้อมูลข่าวสารต่างๆ 4.40 .74 มากที่สุด 
49. ฉันชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 4.60 .60 มากที่สุด 
50. ฉันเชื่อว่าจินตนาการทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ 4.61 .58 มากที่สุด 
51. ฉันริเริ่มวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน 4.46 .68 มากที่สุด 
52. ฉันมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อ่ืน  4.16 .90 มาก 
53. ฉันมีความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอ 4.24 .78 มากที่สุด 
54. ฉันชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน 4.19 .88 มาก 
55. ไม่มีใครสามารถบังคับให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ชอบได้ 3.92 1.07 มาก 
56. ฉันชอบทำงานที่รู้สึกว่าทำแล้วสนุก 4.62 .59 มากที่สุด 
57. ฉันไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจ 4.13 .89 มาก 
58. งานที่ให้อิสระในการคิด คือ งานที่ฉันอยากทำ 4.41 .72 มากที่สุด 
59. ฉันรับรู้ได้ว่าใครไม่ชอบฉัน 
 

4.28 
 

.96 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.33 .54 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 4.6 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบงานศิลป์ 

อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.43, S.D.=.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีถึงสี่ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ข้อ 54 “ฉันชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมา

ก่อน” (�̅�=4.19, S.D.=.88) ข้อที่ 52 “ฉันมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น” (�̅�=4.16, S.D.=.90) 

ข้อที่ 57 “ฉันไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจ” (�̅�=4.13, S.D.=.89) และ ข้อที่ 55 “ไม่มีใครสามารถ

บังคับให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ชอบได้” (�̅�=3.92, S.D.=1.07) ซึ่งเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในกลุ่ม ส่วนข้อ
อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 50 “ฉันเชื่อว่าจินตนาการ

ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ” (�̅�=4.61, S.D.=.58) รองลงมา คือ ข้อที่ 49 “ฉันชอบการเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ” (�̅�=4.60, S.D.=.60)  
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ตาราง 4.7 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
ยึดความจริง (SQe) 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
�̅�  S.D. ระดับ 

แบบยึดความจริง (SQe) 

60. ฉันให้ความสำคัญกับงานเป็นอันดับหนึ่ง 4.51 .63 มากที่สุด 

61. เมื่อฉันตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ฉันต้องทำให้สำเร็จ 4.69 .51 มากที่สุด 

62. ฉันทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ 4.71 .48 มากที่สุด 

63. ฉันจะทำงานล่วงเวลาถ้างานได้รับมอบหมายยังไม่เสร็จ 4.6 .56 มากที่สุด 

64. การทำอะไรตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดี 4.63 .60 มากที่สุด 

65. ฉันชอบพูดตรงๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน 4.48 .76 มากที่สุด 

66. เมื่อฉันรู้สึกไม่พอใจ ฉันก็แสดงออกตรงๆ ให้ทราบ 3.81 1.19 มาก 

67. ฉันไม่ชอบให้ใครรบกวนเวลาทำงาน 4.16 .92 มาก 

68. ยิ่งงานมีอุปสรรค ฉันยิ่งต้องเอาชนะอุปสรรคให้ได้ 4.49 .62 มากที่สุด 

69. ฉันไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน 4.55 .60 มากที่สุด 
70. ฉันปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 4.59 .60 มากที่สุด 

71. ฉันเชื่อว่าคนที่มีความสามารถย่อมได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 

4.66 .58 มากที่สุด 

72. เมื่อทำผิด ฉันคิดว่าต้องได้รับการลงโทษเพ่ือความ
ยุติธรรม 

4.56 .66 มากที่สุด 

73. เมื่อทำงานผิดพลาด ฉันยอมรับและพยายามแก้ไข 
 

4.74 .48 มากที่สุด 

รวม 4.51 .42 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.7 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดความจริง 

อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.51, S.D.=.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีอยู่สองข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ข้อที่ 67 “ฉันไม่ชอบให้ใครรบกวนเวลา

ทำงาน” (�̅�=4.16, S.D.=.92) และข้อที่ 66 “เมื่อฉันรู้สึกไม่พอใจ ฉันก็แสดงออกตรงๆ ให้ทราบ” 

(�̅�=3.81, S.D.=1.19) ซึ่งเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 73 “เมื่อทำงานผิดพลาด ฉันยอมรับและพยายามแก้ไข” (�̅�=4.74, 

S.D.=.48) รองลงมาคือข้อที่ 62 “ฉันทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที”่ (�̅�=4.71, S.D.=.48) 
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ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบ
กล้าได้กล้าเสีย (SQf) 
           บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ 
            แบบกล้าได้กล้าเสีย (SQf) �̅� S.D. ระดับ 

74. ฉันเคารพและเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง 4.48 .66 มากที่สุด 
75.  แม ้จะต ้องเส ียง แต ่ฉ ันเต ็มใจท ี ่จะทำเ พ่ือ
ความสำเร็จ 

4.39 .78 มากที่สุด 

76. ฉันพร้อมที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน 4.53 .65 มากที่สุด 
77. ฉันถือคติว่า ไม่ลองไม่รู้ 4.51 .71 มากที่สุด 
78. ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ คนเดียวได้  4.17 .98 มาก 
79. ฉันสามารถชักจูงให้ผู้อ่ืนคล้อยตามได้ 4.22 .75 มากที่สุด 
80. ฉันยืนยันในความคิดที่เห็นว่าถูกต้อง 4.39 .74 มากที่สุด 
81. ฉันไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจทำลงไปแล้ว 4.27 

 
.78 

 
มากที่สุด 

 

รวม 4.37 .56 มากที่สุด 

  
 จากตาราง 4.8 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบกล้าได้กล้า

เสีย อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.37, S.D.=.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับ “มาก” มีเพียงข้อเดียว คือ ข้อที่ 78 “ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ คนเดียวได้” (�̅�=4.17, 
S.D.=.98) ส่วนข้ออ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 76 “ฉัน

พร้อมที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน” (�̅�=4.53, S.D.=.65) รองลงมาคือ ข้อที่ 77 “ฉันถือคติว่า 

ไม่ลองไม่รู้” (�̅�=4.51, S.D.=.71)  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงาน (H) 

 ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ธนาคาร
พาณิชย์ ได้แสดงเป็นตารางผลการวิเคราะห์แบบภาพรวม และตารางผลการวิเคราะห์ความสุขใน   
การทำงานทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 2) ด้านรักในงาน 3) ด้านความ 
สำเร็จในงาน และ 4) ด้านการเป็นที่ยอมรับ โดยมีรายละเอียดแสดงในตาราง 4.3.1 - 4.3.5 
 

ตาราง 4.9 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสุขในการทำงาน (H) โดย
ภาพรวม 

ความสุขในการทำงาน (H) �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 4.61 .50 มากที่สุด 
2. ด้านรักในงาน 4.64 .47 มากที่สุด 
3. ด้านความสำเร็จในงาน 4.58 .50 มากที่สุด 
4. ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

 
4.48 

 
.53 

 
มากที่สุด 

รวม 4.58 .44 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.9 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานโดยรวม อยู่ในระดับ 

“มากที่สุด” (�̅�=4.58, S.D.=.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสุขในการทำงานทุก
ด้านนั้นก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นกัน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสุขในการ

ทำงาน ด้านรักในงาน (�̅�=4.64, S.D.=.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา คือ ความสุขในการ

ทำงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (�̅�4.61, S.D.=.50) และ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก

ที่สุด” แต่อยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ด้านที่ 4 ความสุขในการทำงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ (�̅�=4.48, 
S.D.=.53)  
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ตาราง 4.10 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสุขในการทำงาน ด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ (Ha) 

ความสุขในการทำงาน 
�̅�  S.D. ระดับ 

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ (Ha) 

1. ฉันได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 4.60 .60 มากที่สุด 

2. ฉันและเพ่ือนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็น
มิตรในระหว่างทำงาน 

4.66 .65 มากที่สุด 

3. ฉันและเพ่ือนร่วมงานมีการสังสรรค์กัน
ในเวลาพัก 

4.43 .89 มากที่สุด 

4. ฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ร่วมงาน
ต้องการความช่วยเหลือ 

4.74 .50 มากที่สุด 

5. ฉันได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน
เมื่อฉันเกิดปัญหาในการทำงาน 

4.63 .64 มากที่สุด 

6. ฉันรู้สึกเป็นสุขเม่ือได้ทำงานในองค์กร
ของฉัน 

4.62 .61 มากที่สุด 

7. เพ่ือนร่วมงานจะแสดงความยินดีต่อ
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ที่ได้รับเกียรติ
หรือรางวัลจากผลงาน 

4.65 .61 มากที่สุด 

รวม 4.61 .50 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.10 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านการติดต่อ

สัมพันธ์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.61, S.D.=.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นกัน ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 4 “ฉันให้ความช่วยเหลือ

เมื่อผู้ร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ” (�̅�=4.74, S.D.=.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา คือ ข้อที่ 

2 “ฉันและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรในระหว่างทำงาน” (�̅�=4.66, S.D.=.65) สำหรับข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “สูง” แต่อยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 3 “ฉันและเพ่ือนร่วมงานมีการสังสรรค์

กันในเวลาพัก” (�̅�=4.43, S.D.=.89) 
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ตาราง 4.11 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ระดับความสุขในการทำงาน        ด้าน
รักในงาน (Hb) 

ความสุขในการทำงาน 
�̅�  S.D. ระดับ 

ด้านรักในงาน (Hb) 

8. ฉันมีความผูกพันในงานที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ 4.62 .63 มากที่สุด 

9. ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ 4.76 .49 มากที่สุด 

10. ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยให้งานสำเร็จ 4.76 .48 มากที่สุด 

11. ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน 4.73 .49 มากที่สุด 

12. ฉันสนุกกับการทำงาน 4.54 .73 มากที่สุด 
13. ฉันเพลิดเพลินในการทำงานจนรู้สึกเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว 

4.57 .67 มากที่สุด 

14. ฉันมีความปรารถนาที่จะทำงานตลอดเวลาเมื่อ
อยู่ในที่ทำงาน 

4.57 .60 มากที่สุด 

15. ฉันภูมิใจที่ได้รับผิดชอบในการทำงานในหน้าที่
ปัจจุบัน 

4.63 .57 มากที่สุด 

รวม 4.64 .46 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.11 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านรักในงาน อยู่ใน

ระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.64, S.D.=.46) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” เช่นกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วนั้น มีอยู่สองข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ข้อที่ 10 “ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จ” (�̅�=4.76, S.D.=.48) และข้อที่ 

9 “ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ” (�̅�=4.76, S.D.=.49) ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา คือ ข้อที่ 11 “ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน” (�̅�=4.73, S.D.=.49) สำหรับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” แต่อยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 12 “ฉันสนุกกับงาน” 

(�̅�=4.54, S.D.=.73)   
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ตาราง 4.12 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสุขในการทำงาน  
ด้านความสำเร็จในงาน (Hc) 

ความสุขในการทำงาน 
    �̅� S.D. ระดับ 

ด้านความสำเร็จในงาน (Hc) 

16. ฉันได้ทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ 4.60 .58 มากที่สุด 

17. ฉันทำงานท่ีท้าทายได้สำเร็จ 4.55 .62 มากที่สุด 

18. งานที่ฉันทำเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามต้องการ 4.58 .57 มากที่สุด 

19. การได้งาน ทำให้ฉันรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต 4.67 .54 มากที่สุด 

20. ฉันมีความก้าวหน้าในการทำงาน 4.51 .70 มากที่สุด 

21. งานที่ฉันทำมีส่วนทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา  4.57  .58  มากที่สุด  
รวม 4.58 .50 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4.12 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านความสำเร็จใน

งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.58, S.D.=.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นกัน ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 19 “การได้งาน ทำให้ฉัน

รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต” (�̅�=4.67, S.D.=.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา คือ ข้อที่ 16 “ฉันได้

ทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้” (�̅�=4.60, S.D.=.58) สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

“มากที่สุด” แต่อยู่ในลำดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 20 “ฉันมีความก้าวหน้าในการทำงาน” (�̅�=4.51, 
S.D.=.70)  
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ตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน
การทำงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Hd) 

ความสุขในการทำงาน 
�̅�  S.D. ระดับ 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ (Hd) 

22. เพ่ือนร่วมงานยอมรับในความสามารถฉัน 4.51 .64 มากที่สุด 

23. ฉันได้รับความเชื่อถือจากเพ่ือนร่วมงาน 4.52 .64 มากที่สุด 

24. เพื่อนร่วมงานรับรู้ถึงความพยายามของฉัน 4.54 .64 มากที่สุด 
25. ผลการปฏิบัติงานของฉันเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนร่วมงาน 

4.53 .62 มากที่สุด 

26. หัวหน้างานให้การยอมรับในความสามารถของฉัน 4.49 .66 มากที่สุด 

27. ผู้รับบริการ(ลูกค้า)ให้การยอมรับใน
ความสามารถของฉัน 

4.58 .55 มากที่สุด 

28. ผู้รับบริการ(ลูกค้า)ยอมรับคำแนะนำของฉัน 4.59 .55 มากที่สุด 
29. บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนยอมรับใน
ความสามารถของฉัน 

4.46 .67 มากที่สุด 

30. เพื่อนร่วมงานมาพบฉันเพ่ือขอความช่วยเหลือ
และคำแนะนำ 

4.48 .66 มากที่สุด 

31. ฉันได้รับมอบหมายให้ทำโครงการพิเศษต่างๆ 
ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ 

4.20 .97 มาก 

รวม 4.49 .53 มากที่สุด 

  
จากตาราง 4.13 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ 

อยู่ในระดับ “มากที่สุด” (�̅�=4.49, S.D.=.53) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีเพียงหนึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับ “มาก” คือข้อที ่ 31 “ฉันได้รับมอบหมายให้ทำโครงการพิเศษต่างๆ ของ

หน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ” (�̅�=4.20, S.D.=.97) นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 

ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 28 “ผู้รับบริการ(ลูกค้า)ยอมรับคำแนะนำของฉัน” (�̅�=4.59, 
S.D.=.55) รองลงมาคือข้อที ่ 27 “ผู ้รับบริการ(ลูกค้า)ให้การยอมรับในความสามารถของฉัน” 

(�̅�=4.58, S.D.=.55)  
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4.4 ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงาน 

 จากการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 อนึ่ง เพื่อทดสอบดูว่าความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันเองสูงหรือไม่ 
และเป็นการป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ (Multi-collinearity) โดยดูจาก
ค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) ด้วย และเกณฑ์ที่ใช้คือต้องมากกว่า .19 มีค่าปัจจัยการ
ขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor : VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 5.3 ผล
การวิเคราะห ์รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.4.1 - 4.4.5 
 

ตาราง 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) ที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทำงาน (H) ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์  

ตัวแปร (SQa) (SQb) (SQc) (SQd) (SQe) (SQf) (H) 

(SQa) 1.00       
(SQb) .599** 1.00      
(SQc) .628** .760** 1.00     
(SQd) .464** .640** .742** 1.00    
(SQe)  .499** .608** .661** .729** 1.00   
(SQf) .403** .556** .598** .719** .740** 1.00  

(H) .501** .618** .589** .501** .594** .517** 1.00 
    ** P<.01 
 จากตาราง 4.14 พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) แต่ละด้านมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทำงาน (H) ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ธนาคารพาณิชย์ 
ค่อนข้างสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันดังนี้ แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) (r = .501) แบบ
ชอบสังคม (SQb) (r = .618) ชอบสำรวจ (SQc) (r = .589) ชอบงานศิลป์ (SQd) (r = .501) ยึดความจริง 
(SQe) (r = .594) แบบกล้าได้กล้าเสีย (SQf) (r = .517) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั ้ง 6 แบบ มีค่าอยู่
ระหว่าง (.403 – .760) ถือว ่าบางคู ่ม ีความสัมพันธ์ก ันค่อนข้างสูง ซึ ่งอาจทำให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ Collinearity Statistics โดยพิจารณาจากค่าความคงทน
ของการยอมรับ (Tolerance) และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน Variance Inflation 
Factor (VIF) ดังตาราง 4.4.2 
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ตาราง 4.15  ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ในแตล่ะแบบ 

บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ)  Collinearity Statistic 

ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) Tolerance VIF 
1. แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) .612 1.633 
2. แบบชอบสังคม (SQb) .514 1.946 
3. แบบชอบสำรวจ (SQc) .423 2.365 
4. แบบชอบงานศิลป์ (SQd) .590 1.695 
5. แบบยึดความจริง (SQe) .602 1.660 
6. แบบกล้าได้กล้าเสีย (SQf) .691 1.448 

 
 ตาราง 4.15 พบว ่า ด ัชน ีบอกภาวะร ่วมเส้นตรงพหุ ค ่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง .423–.691 ซึ่งมากกว่าค่าท่ีกำหนดคือ .19 และค่าปัจจัยการขยายตัวของ
ความแปรปรวน Variance Inflation Factor (VIF) มีค่าระหว่าง 1.448 - 2.365 ซึ่งมีค่าไม่เกินตามที่
กำหนด คือ 5.3 แสดงว่าบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity จึงสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ดังตาราง 4.4.3 – 4.4.5 
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ตาราง 4.16 แสดงตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการทำนายความสุชในการ
ทำงาน (H) ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2  Adjusted R2 
Std. Error of  
the Estimate 

     
1. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบชอบสังคม (SQb) 

.618 .382 .380 .349 

2. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบยึดความจริง (SQe) 

.676 
 

.457 
 

 .455 
 

.327 
 

3. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) 
 

.685 
 
 

.469 
 
 

 .465 
 
 

.324 
 
 

** P<.01 
 
 ตาราง 4.16 พบว่า ตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพในการทำนาย
ความสุขในการทำงาน มีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม (SQb) 
แบบยึดความจริง (SQe) และ แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมี
ค่า .685 และกำลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .469 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ร่วมกัน
พยากรณ์ความสุขในการทำงาน ได้ร้อยละ 46.90 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มี
ค่า .324 
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ตาราง 4.17 แสดงความแปรปรวนที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 

Source of Variation df SS MS  F Sig 

      
1. Regression 
   Residual 
   Total 

1 
398 
399 

30.056 
43.636 
78.692 

30.056 
   .122 

245.962 .000** 

2. Regression 
   Residual 
   Total 

2 
397 
399 

35.992 
41.700 
78.692 

17.996 
   .108 

 167.319 .000** 

3. Regression 
   Residual 
   Total 

3 
396 
399 

36.893 
41.799 
78.692 

12.298 
   .106 

 116.506 .000** 

** P<.01 
 
 ตาราง 4.17 จากผลวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื ่อทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ พบว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 แสดงว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ซึ่งได้แก่ ตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์
จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม (SQb) แบบยึดความจริง (SQe) และ แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) มี
ความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงซึ่งสามารถนำไปสร้างสมการสำหรับการร่วมกันทำนายความสุขในการ
ทำงานต่อไปได ้
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ตาราง 4.18 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอนของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ)  ที่
ส่งผลต่อความสุชในการทำงาน (H) ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 

ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือก 
   Unstandardized 

   Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t p 

เข้าสมการ B Std. Error 
ค่าคงท่ี  .592 .251  2.363 .019** 
1. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบชอบสังคม (SQb) 

 .352 .052 .344 6.727 .000** 

2. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบยึดความจริง (SQe) 

.331 .049 .317 6.711 .000** 

3. บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ  
แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) 

.194 .066 .137 2.921 .000** 

R = .685,  R2  = .469,  F =8.532,  P =  .000 
** P<.01 
  จากตาราง 4.18 พบว่า ตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
สมการเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ แบบชอบสังคม (SQb) แบบยึดความจริง (SQe) และ แบบยึด
ระเบียบแบบแผน (SQa) สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงาน (H) ของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปร 
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงาน ได้ร้อยละ 46.90 (R2  = .469) โดย
สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้ 
 

 สมการคะแนนดิบ  �̂�= .592 + .352 (SQb) + .331 (SQe) + .194 (SQa)     
 

 สำหรับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ (SQc) แบบชอบงานศิลป์ (SQd) และ แบบกล้า
ได้กล้าเสีย (SQf) ไม่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลธนาคารพาณิชย์ 
เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ  
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สรุป 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ซึ่งเป็น
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลธนาคารพาณิชย์ พบว่า พนักงานฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อย
กว่า 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอายุการทำงานต่ำกว่า 3 ปี และได้รับ
เงินเดือนต่ำกว่า 20,000 บาท  
  พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผน สูงที่สุด 
รองลงมาคือ แบบสำรวจและแบบยึดความจริง มีเพียงส่วนน้อยที ่มีบุคลิกาพแบบชอบงานศิลป์ 
สำหรับการประเมินความสุขในการทำงาน พบว่า พนักงานมีระดับความสุขในการทำงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยพนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านรักในงาน และมีส่วนน้อยที่มีความสุข   
ในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับมีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด  
  บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำงาน 
โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคมกับความสุขในการทำงานมี
คะแนนความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงสุด และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบ
ชอบยึดระเบียบแบบแผน และบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์ กับความสุขในการ
ทำงานมีคะแนนความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยสุด และเมื่อวิเคราะห์หาตัวแปรร่วมในการทำนาย
ความสุขในการทำงาน พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม แบบยึดความจริง และ
แบบยึดระเบียบแบบแผน มีอำนาจในการร่วมทำนายความสุขในการทำงานได้ร้อยละ 46.90  



 
 

บทท่ี 5  
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยเรื ่องบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะกับความสุขในการทำงานของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) ศึกษาความสุขในการ
ทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 3) ศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ (SQ) 
และ แบบสอบถามความสุขในการทำงาน และได้กลับคืนมาจำนวน 400 ฉบับ แล้วนำมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาปรากฏว่าใช้ได้ทั้ง 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติซึ่งมี
ขั้นตอนและผลการศึกษาดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ์
 5.2 อภิปรายผลตามวัตถปุระสงค ์
 5.3 ข้อจำกัดในการวิจัย 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนพนักงานเพศหญิงกับพนักงานเพศ
ชายแล้วพบว่าพนักงานเพศหญิงมีมากถึงร้อยละ 85.80 และส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี มากถึง
ร้อยละ 86.50 สำหรับระดับการศึกษาของพนักงานโดยภาพรวมนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสูง
ถึงร้อยละ 98.80 และพบว่าพนักงานมีสถานภาพโสดร้อยละ 92.50 ด้านอายุการทำงาน พบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.50 แต่ถ้ากลุ่มช่วงอายุการทำงาน
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ระหว่าง 6 – 9 ปี และ ตั ้งแต่ 10 ปีขึ ้นไป มีเพียงร้อยละ 2.30 และร้อยละ .50 ตามลำดับ โดย
ภาพรวมพนักงานได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 20,0000 บาท ร้อยละ 89.50 ส่วนพนักงานที่มีเงินเดือน
ตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป พบว่ามีเพียงร้อยละ 1.20 เท่านั้น 
 

5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะโดยภาพรวม และทั้ง 6 แบบ อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผน และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงาน
ศิลป์ ทั้งนี้ ไดแ้ยกผลการสรุปรายด้านทั้ง 6 แบบ ดังนี้  

 แบบที่ 1 แบบยึดระเบียบแบบแผน โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์
จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “ฉันทำทุกอย่างด้วยความจริงจัง” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ “ฉันยึดมั่นในความถูกต้อง” สำหรับข้อคำถาม “ฉันไม่ชอบทำอะไรเกินคำสั่ง” มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ “มาก” และเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดระเบียบแบบ
แผน 

 แบบที่ 2 แบบชอบสังคม โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
แบบชอบสังคมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” พบว่า 
ข้อคำถาม “ฉันรู้สึกสุขใจเมื่อทำให้ผู้อ่ืนมีความสุข” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ “ฉันคอยให้
กำลังเมื่อเพื่อนมีปัญหา” สำหรับข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” ได้แก่ “ฉันมักเป็นผู้พูดใน
ขณะที่ผู้อื่นเป็นผู้ฟัง” และ “ฉันเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสรและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำ” โดยข้อ
คำถามท้ายสุดนี้ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม 
 แบบที่ 3 แบบชอบสำรวจ โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
แบบชอบสำรวจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” พบว่า 
ข้อคำถาม “เม่ือเกิดความสงสัย ฉันต้องซักถามให้เข้าใจ” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ “เมื่อ
ฉันสงสัยเรื่องใด ฉันพยายามค้นคว้าหาคำตอบ” สำหรับข้อคำถาม “รายการอภิปรายทางวิชาการ คือ 
รายการโปรดของฉัน” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” และเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพ
เชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสำรวจ 
 แบบที่ 4 แบบชอบงานศิลป์ โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “ฉันเชื่อว่าจินตนาการทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
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คือ “ฉันชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ” สำหรับข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” ได้แก่ 
“ฉันชอบทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน” “ฉันมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น” “ฉันไม่ชอบทำ
อะไรที่ซ้ำซากจำเจ” และ “ไม่มีใครสามารถบังคับให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ชอบได้”  โดยข้อคำถามท้ายสุดนี้ 
เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบงานศิลป์ 
 แบบที่ 5 แบบยึดความจริง โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะแบบยึดความจริงงอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “เมื่อทำงานผิดพลาด ฉันยอมรับและพยายามแก้ไข” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ “ฉันทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่” สำหรับข้อคำถามท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” 
ได้แก่ “ฉันไม่ชอบให้ใครรบกวนเวลาทำงาน” และ “เมื่อฉันรู้สึกไม่พอใจ ฉันก็แสดงออกตรงๆ ให้
ทราบ” โดยข้อคำถามท้ายสุดนี้ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึด
ความจริง 
 แบบที่ 6 แบบกล้าได้กล้าเสีย โดยรวมแล้ว พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะแบบกล้าได้กล้าเสียอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “ฉันพร้อมที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ “ฉันถือคติว่า ไม่ลองไม่รู้” สำหรับข้อคำถาม “ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ คนเดียวได้” มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” และเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบกล้า
ได้กล้าเสีย 
 

5.1.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวม และทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรักในงาน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ได้แยกผลการสรุปรายด้านทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านการ
ติดต่อสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
พบว่า ข้อคำถาม “ฉันให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ “ฉันและเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรในระหว่างทำงาน”  สำหรับข้อ
คำถาม “ฉันและเพื่อนร่วมงานมีการสังสรรค์กันในเวลาพัก” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของความสุข
ในการทำงาน ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 

 ด้านที ่2 ด้านรักในงาน พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านรักในงาน โดยรวม
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “ฉันมี
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ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ” และ “ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จ” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ “ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน” สำหรับข้อคำถาม “ฉันสนุกกับการทำงาน” 
เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของความสุขในการทำงาน ด้านรักในงาน 
 ด้านที่ 3 ด้านความสำเร็จในงาน พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้าน
ความสำเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” พบว่า ข้อคำถาม “การได้งาน ทำให้ฉันรู้สึกมีคุณค่าในชีวิต” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ “ฉันได้ทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้” สำหรับข้อคำถาม “ฉันมีความก้าวหน้าใน
การทำงาน” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของความสุขในการทำงาน ด้านความสำเร็จในงาน 
 ด้านที่ 4 ด้านการเป็นที่ยอมรับ พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่
ยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มากที่สุด” พบว่า 
ข้อคำถาม “ผู้รับบริการ(ลูกค้า)ยอมรับคำแนะนำของฉัน” เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
“ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ให้การยอมรับในความสามารถของฉัน” สำหรับข้อคำถาม “ฉันได้รับมอบหมาย
ให้ทำโครงการพิเศษต่างๆ ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ค่อนข้าง
สูง” และเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดของความสุขในงาน ด้านการเป็นที่ยอมรับ 

  
5.1.3 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการ

ทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 
 

 ตัวแปรบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการทำนายตัวแปรความสุขใน
การทำงาน ได้แก่ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม (SQb) แบบยึดความจริง (SQe) และ 
แบบยึดระเบียบแบบแผน (SQa) ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการทำงานอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขในการ
ทำงาน ได้ร้อยละ 46.90 (R2  = .469) สามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังนี้ 

 สมการคะแนนดิบ  �̂�= .592 + .352 (SQb) + .331 (SQe) + .194 (SQa)   

 สมการคะแนนมาตรฐาน  �̂�y  = .344 (ZSQb) + .317 (ZSQe) + .137 (ZSQa) 

 สำหรับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ (SQc) แบบชอบงานศิลป์ (SQd) และ แบบแบบ
กล้าได้กล้าเสีย (SQf) ไม่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ดูแลลูกค้า 
ธนาคารพาณิชย์ เพราะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติจึงไม่ถูกคัดเลือกเข้าสมการ  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

 การวิจัยเรื ่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” สามารถนำผลการวิจัยมาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 5.2.1 อภิปรายผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 
แบบ อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ได้ใช้
บทบาทครบทุกแบบตามแนวทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็น
พนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ชอบการติดต่อพบปะผู้คน เป็นเหมือนนักวิเคราะห์ที่
คอยดูว่ามีสิ ่งใดบ้างที่สามารถให้การบริการแก่ลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ที่ มีความเหมาะสม มีความ
สร้างสรรค์และทันสมัยบนพื้นฐานความเป็นจริงของกระแสสังคม รวมถึงมีความกล้าในการตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านั้นเกิดเป็นความพึงพอใจต่อการมารับบริการได้
อย่างดีที่สุด ซึ่งวรานุช กิจเจริญ (2547, น. 18) ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะประสบความสำเร็จ (มี
เชาวน์จิตอัจฉริยะสูง) จะมีความสมดุลของบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบ ทีป่ระกอบไปด้วยบุคลิกภาพแบบยึด
ระเบียบแบบแผน แบบชอบสังคม แบบกล้าได้กล้าเสีย บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์ แบบยึดความ
จริง และแบบชอบสำรวจ กล่าวคือ มีลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบอยู่ในระดับที่เท่าๆ กัน  
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์มี
ลักษณะบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 6 แบบ นั่นหมายความว่า พนักงานมี
ความฉลาดในการทำความเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิตด้วยมุมมองที่กว้างและลึกซึ้ง สามารถ
ที่จะหาวิธีที่จะแสดงออกต่อสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบแห่งศีลธรรมและจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 
ปรับตัวเก่งและยืดหยุ่นเป็น โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุวิมล นันทปรีชาวงศ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพตามทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ รูปแบบ
อารมณ์ตามงาน ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน และ
พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบว่า พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะบุคลิกภาพเชาวน์
จิตอัจฉริยะทั้ง 6 แบบ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งพฤติกรรมที่สำคัญของพนักงานต้อนรับคือ  การ
แสดงออกทางอารมณ์ด้านบวกและการรับรู้อารมณ์ของผู้รับบริการ ความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์เมื่อมีผู้มารับบริการ เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ ทัฬหพร ปราชญาพร (2551) ที่ได้ศึกษา
บุคลิกอารมณ์ตามอาชีพ บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ ความพึงพอใจในงาน และ
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สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานสายงานด้านการตลาด ในสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบว่า พนักงานสายงานด้านการตลาดมีลักษณะ
บุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะทุกแบบอยู่ในระดับสูงและทุกแบบมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับบุคลิกอารมณ์ตามอาชีพทุกลักษณะ ดังนั ้น ผู ้ที ่ประกอบอาชีพงานด้านบริการจึง
จำเป็นต้องมีความสมดุลของบุคลิกภาพในทุกแบบ ซึ ่งถ้าบุคคลที่ทำงานด้านบริการมีลักษณะ
บุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งอยู่ในระดับต่ำหรือสูงเกินไปอาจทำให้บุคคลผู้นั้นเกิดความรู้สึกเก็บกดทาง
อารมณ์และขัดแย้งในตนเอง ส่งผลให้เกิดความไม่ม่ันคงต่องานของตนเองในด้านการให้บริการลูกค้า  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อไดพิ้จารณาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะเป็นรายด้านก็พบว่า พนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าทีดู่แลลูกค้าธนาคารพาณิชย์นั้นมีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบ
แผนสูงกว่าประเภทอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวิมล นันทปรีชาวงศ์ (2552) เช่นกัน โดย
พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบถือธรรมเนียมหรือยึดระเบียบแบบแผนเป็นหนึ่งในลักษณะ
บุคลิกภาพตามแนวคิดทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะท่ีพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมมีอยู่ในระดับ
สูงสุด และผลจากการศึกษาของ ธนัญญา เกียรติสุรนนท์ (2554) ในเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะ
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพตามแนว GLOBE บุคลิกภาพแบบจริต 6 และ แบบเชาวน์จิตอัจฉริยะของ
ผู้บริหารบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) นั้นก็พบเช่นกันว่า ผู้นำมบีุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
สูงสุดในแบบยึดความจริง แบบชอบสำรวจ และแบบยึดระเบียบแบบ ซึ่งทั้งสามด้านนี้อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของ โซฮาร์ และ มาร์แชล 
(2000) ยังได้อธิบายถึง ทางเดินแห่งจิตวิญญาณ หรือ แบบแผนทางเดินชีวิต 6 ลักษณะ ไว้ด้วย ซ่ึง
ทางเดินที่ 1 ก็คือ ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) โดยมีความเกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ (Path of duty) และมีแรงจูงใจในสิ่งที่บุคคลรู้สึกเลื่อมใสศรัทธา เดินตามสังคมท่ีมีกฎมี
เกณฑ์วางไว้ ไม่ตามใจตนเอง เป็นคนที่ถือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการจึงต้องมีความศรัทธาและม่ันใจในเส้นทางอาชีพของตนเองอย่างแท้จริงด้วย รวมถึงจะต้องมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการให้บริการเพ่ือทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการให้ 
บริการสูงสุด โดยมิใช่ทำตามใจของตนเองเป็นหลัก 
 จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์ของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าแบบอื่นๆ ซึ่งผลจากการศึกษาของ 
สุวิมล นันทปรีชาวงศ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพตามทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ รูปแบบ
อารมณ์ตามงาน ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน และ
พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร    ก็พบเช่นกัน
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนของลักษณะบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์อยู่ในสองอันดับ
ท้ายสุด เช่นกัน และตามทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของ โซฮาร์ และ มาร์แชล (Zohar & 
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Marshall, 2000) ก็ได้อธิบายไว้ว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์จะมีลักษณะที่ตรงกันข้าม
กับบุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผน ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้พนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ามีระดับบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผนสูงกว่าแบบชอบ
งานศิลป์เช่นกัน จึงเป็นไปได้ว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบ 
ทำสิ ่งต่างๆ ตามลำดับขั้นตอน และยังคงรักษาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้ ซึ ่งหาก
พิจารณาตามคุณลักษณะตามที่กล่าวมานี้ อาจเห็นว่าบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบยึดระเบียบ
แบบแผนมีความเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการมากกว่าแบบชอบ
งานศิลป์ เพราะการให้บริการลูกค้านั้นควรเป็นไปด้วยความสุขุมรอบคอบบนพ้ืนฐานของการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและบริการลูกค้าในฐานะเป็นแขกพิเศษขององค์กรด้วย บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์จึงอาจ
ยังไม่ใช่ตัวแทนหลักของลักษณะบุคคลที่จะมาปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้า 
 5.2.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงานโดยภาพรวม และทั้ง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์รู้สึกมีความสุข
กับตำแหน่งงานและบทบาทที่ตนเองได้ทำอยู่ โดย งานวิจัยของ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) และ 
นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ (2552) ต่างก็ศึกษาพบเช่นกันว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการศึกษานั้นมีความสุข
ในการทำงานอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งแมเนียน (Manion, 2003) ได้กำหนดองค์ประกอบที่เกี ่ยวกับ
ความสุขในการทำงานไว้อยู่ 4 ด้านด้วยกัน คือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสำเร็จในงาน 
และการเป็นที่ยอมรับ และนั่นหมายความว่า การทำงานจะเกิดความสุขขึ้นมาได้นั้น บุคคลจะต้องมี
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีความรักในงานที่ทำ และตอบตัวเองได้ว่าตนเองสามารถทำงานได้
สำเร็จ และได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง บุคคลผู้นั้นจึงจะมีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง  
 อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั ้งนี ้พบว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า 
ธนาคารพาณิชย์นั้นมีค่าเฉลี่ยความสุขในการทำงานในด้านรักในงานสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ลิวโบเมอรสกี้ (Lyubomirsky, 2001) ที่มองว่า ความสุขในการทำงานนั้นเป็นการรับรู ้ของ
บุคลากรถึงอารมณ์ความรู้สึกชื ่นชอบ หรือเป็นสุขกับภารกิจหลัก อันเป็นผลมาจากการทำงาน 
สภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ชีวิตมี
คุณค่า ได้ทำงานที่เกิดประโยชน์เกิดความสมหวังในประสบการณ์ที่ได้รับ เช่นเดียวกับ สิรินทร แซ่ฉั่ว 
(2553) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทำงานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน ซึ่งผลจากการศึกษาก็พบเช่นกันว่า 
บุคลากรเชิงสร้างสรรค์นั้นมีความสุขจากการได้ทำงานที่ตนเองรัก จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่ตัดสินใจ
เข้ามาปฏิบัติงานในด้านการให้บริการลูกค้าส่วนใหญ่นั้นมีจิตวิญญาณแห่งการให้บริการอย่างแท้จริง 
เพราะการได้ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ตนเองปรารถนา บุคคลจะมีความรู้สึกรักและผูกพันกับ
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งาน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งผลให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองและมี
ความสุขในการทำงานด้วย ซึ่งแมเนียน (Manion, 2003) ก็ได้อธิบายถึงความสุขในการทำงานในด้าน
ความรักในงานไว้ว่า เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรู้ได้ด้วย
ความภาคภูมิใจในพันธกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ 
แสดงความรู้สึกยินดีที่ตนได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการปฏิบัติงานและองค์กร แสดงความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 ถึงแม้ว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะพบว่า ความสุขในการทำงานในด้านการเป็นที่ยอมรบัมี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ค่าเฉลี่ยของความสุขในการทำงานของทั้งสี ่ด้านนั้นมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกันเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาของ นฤมล แสวงผล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
ก็พบว่า ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที่ยอมรับ และด้านการติดต่อสัมพันธ์ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ต่ำกว่าด้านอื่นๆ และจากการศึกษาของ ชัญญณัท แก้วมณีโชติ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพ
เชิงรุก การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และความสุขในการทำงาน ของพนักงานขาย บริษัท
รับประกันวินาศภัยแห่งหนึ ่ง ก็พบว่า ความสุขในการทำงานด้านการเป็นที ่ยอมรับ และด้าน
ความสำเร็จในงาน เป็นด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยอยู่ต่ำกว่าด้านอื ่นๆ ดังนั ้น อาจกล่าวได้ว่า บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการยังรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป เพราะหลายคนอาจ
เคยพบกับปัญหาในเรื่องของการไม่ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า หรืออาจพบกับ
ปัญหาในเรื่องของการไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน จึงทำให้ความสุขในการ
ทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้านั้นอาจลดลงก็ได้  

 5.2.3 อภิปรายผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะอย่างน้อย 1 แบบที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที ่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ซึ ่งผลจากการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม แบบยึดความจริง และ แบบยึดระเบียบแบบแผนส่งผล
ต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .01 อาจกล่าวได้ว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้งสามรูปแบบนี้ เป็นบุคลิกลักษณะที่โดด
เด่นของผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้าอย่างแท้จริง เพราะงานด้านบริการ จำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีลักษณะของการชอบพบปะผู้คน มุ่งมั่นจริงใจต่อการทำงาน ปฏิบัติตามกรอบและกฎเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง จากผลการวิจัยของ รอชิดา เฉลิมไทย (2552) เรื่องลักษณะบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎี
เชาวน์จิตอัจฉริยะ ภูมิความรู้ความชำนาญ บุคลิกผู้ประกอบการและความสำเร็จในการประกอบการ
ของผู้ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมแบบอิสระในเขตชะอำและเขตหัวหิน และ สุวิมล นันทปรีชาวงศ์ 
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(2552) ที่ได้ศึกษาบุคลิกภาพตามแนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ รูปแบบอารมณ์ตามงาน ความเหนื่อย
หน่ายในการทำงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและพฤติกรรมการให้บริการของพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริการนั้น มีลักษณะบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงทั้ง แบบชอบสังคม แบบยึดความจริง และ แบบ
ยึดระเบียบแบบแผน เช่นกัน ดังนั้น แมล้ักษณะภายนอกของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าจะ
ดูเป็นคนที่ชอบติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างเด่นชัด มีการแสดงออกถึงมิตรภาพที่ดีกับผู้อื ่น ชอบ
ช่วยเหลือ มีการรับรู้ในความรู้สึกของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่ภายในจิตใจของพวกเขาก็มีความใส่ใจ
อย่างจริงจังกับงานในหน้าที่ และท่ีสำคัญคือต้องให้บริการและดูแลลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามความเป็น
จริง มีการปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการในการให้บริการได้ตรงตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผนจะเป็นหนึ่งในสาม
ตัวแปรร่วมทำนายความสุขในการทำงานของพนักงาน แต่กลับเป็นตัวแปรที่ถูกนำเข้ามาเป็นลำดับ
สุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่มีค่าอำนาจในการทำนายน้อยสุด ทั้งๆ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งจากผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล นันทปรีชาวงศ์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพตาม
แนวทฤษฎีเชาวน์จิตอัจฉริยะ รูปแบบอารมณ์ตามงาน ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมในน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบถือธรรมเนียมปฏิบัติ
ของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าเป็นหนึ่งในสองลำดับทีสู่งสุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งหมด แต่ผลจากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบชั้น พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำนายความ
พึงพอใจในการทำงานโดยรวม มีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร แต่กลับไม่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบถือ
ธรรมเนียมปฏิบัติเลย สำหรับตัวแปรที่มคี่าอำนาจในการทำนายทั้งสามตัวแปรนั้นได้ถูกเรียงตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม ความเหนื่อยหน่ายในการทำงานด้านความ
เหนื่อยล้าทางอารมณ์และด้านความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสำเร็จ จากข้อมูลข้างต้นอาจอธิบายได้
ว่า ลักษณะบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผนนั้นเป็นลักษณะสำคัญที่เด่นชัดที่สุดของพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ซึ่งทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland, 1973, pp. 2-4) ก็
ได้กล่าวถึงการเลือกอาชีพของบุคคลไว้ว่า บุคลิกภาพแบบชอบยึดระเบียบแบบแผนนั้น คือ บุคคลที่มี
ความสนใจในอาชีพงานสำนักงาน ชอบความเป็นระบบระเบียบ จึงเป็นกลุ่มคนที่ชอบงานธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ดังนั้นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าจึงเน้นความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติงานให้มี
ความถูกต้องตามข้อกำหนดของภาระงานที่ถูกวางไว้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้า แต่เมื่อวิเคราะห์หาตัวแปรร่วมทำนายความสุขในการ
ทำงาน พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม และแบบยึดความจริง มีค่าอำนาจในการ
ทำนายสูงกว่าตามลำดับ อาจเป็นเพราะ ความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแล
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ลูกค้านั้นเป็นผลมาจากการได้ใช้ทักษะทางสังคมของตนประยุกต์ใช้กับการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะ
กับการให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้องอย่างจริงจังและมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจ
ของลูกค้าภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน จนกลายเป็นความรู้สึกประทับใจในระหว่าง
ที่ให้บริการแก่ลูกค้า     

ถึงแม้ว่าผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไม่พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ 
แบบชอบงานศิลป์ และ แบบกล้าได้กล้าเสีย มีอำนาจในการร่วมทำนายความสุขในการทำงานของ
พนักงาน อาจเป็นเพราะ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้งสามรูปแบบนี้ เป็นบุคลิกลักษณะที่ยังไม่ใช่
ตัวแทนที่สำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้าอย่างแท้จริง เนื่องจากลักษณะบุคลิกในแบบ
ที่ชอบสำรวจ ชอบงานศิลป์ และกล้าได้กล้าเสียนั้น ไม่ได้เป็นความมุ่งหมายสำคัญที่ชัดเจนตาม
บทบาทหน้าที่ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ซึ่งทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ 
(Holland, 1973, pp. 2-4) ก็ได้กล่าวถึงการเลือกอาชีพของบุคคลไว้ว่า บุคลิกภาพแบบชอบสำรวจ
มักเป็นบุคคลที่มีความสนใจในอาชีพงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค ชอบงานด้านการทดลองทั้ง
กายภาพและชีวภาพ เป็นคนที่ขาดทักษะความสามารถทางด้านการโฆษณาชักชวน ส่วนคนที่มี
บุคลิกภาพแบบชอบงานศิลป์นั้น ก็เป็นบุคคลที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปะ 
ภาษา ดนตรี การละคร การเขียน แต่ด้อยความสามารถทางด้านธุรกิจ สำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ
กล้าได้กล้าเสียนั้น ก็เป็นบุคคลที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเป็นผู้นำ และมี
ความสามารถทางด้านการวางแผนหรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จึงมักเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง ดังนั้นบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสำรวจ แบบชอบงานศิลป์ และแบบกล้าได้กล้า
เสีย จึงมีลักษณะบางอย่างที่ยังไม่ใช่บุคลิกลักษณะที่พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ าพึงให้
ความสำคัญในช่วงการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้ามีความสุขในการทำงาน จึง
อาจมาจากโครงสร้างของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ แบบชอบสังคม แบบยึดความจริง และ แบบ
ยึดระเบียบแบบแผนก็เป็นได้ เพราะการที่คนเราได้ทำงานที่ตนเองชอบ เราจะมีความเข้าใจและใสใ่จ
เป็นพิเศษ ทำให้โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเป็นไปได้น้อยมาก และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง
ตรงตามมาตรฐานที่ทุกคนคาดหวัง ซึ่งจะทำให้ผู ้นั ้นมีความสุขกับงานที่ตนเองทำ อย่างไรก็ตาม 
ฮอลแลนด์  (Holland, 1973, pp. 2-4) เคยได้กล่าวไว้ว่า การเลือกอาชีพของบุคคลนั้น เป็นการ
กระทำที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพและความสามารถของบุคคลด้วย ซึ่งบุคคลที่มี
บุคลิกภาพแบบชอบสังคม ก็จะมีความสนใจในอาชีพงานบริการ มีความโดดเด่นทางมนุษยสัมพันธ์ 
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน สำหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบยึดความจริง ก็จะมีความสนใจใน
นิยามของสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เป็นคนที่มีความพากเพียร จริงใจและเป็นธรรมชาติ ส่วนบุคคล
ที่มีบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผนนั้น ก็จะเป็นบุคคลที่มีการจัดระบบระเบียบได้เป็นอย่างดี มี
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ความสนใจในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความอ่อนน้อมแต่คล่องแคล่ว สำหรับ แคทเทล (Cattell, 
1965) ได้กล่าวไว้ในทฤษฎีแรงจูงใจไว้ว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบชอบสังคม จะเป็นคนที่มีความ
ต้องการความใกล้ชิดสนิทสนม ส่วนบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบยึดความจริงนั้น มักเป็นคนที่มีความคิด
เชิงโครงสร้างเป็นอย่างดี และบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบยึดระเบียบแบบแผนก็เป็นคนที่ชอบการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีม ดังนั้น บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจต่อการเลือก
ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป และถ้าพวกเขาได้ทำในสิ่งที่ตนเองมีความชอบและถนัดก็จะทำให้
พวกเขามีความสุขในการทำงานเช่นกัน  
 ท้ายนี ้ หากเปรียบตัวตนของบุคคลเสมือนดอกบัว ซึ ่งประกอบด้วยกลีบดอกของแบบ
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 คือ แบบยึดระเบียบแบบแผน แบบชอบสังคม แบบชอบสำรวจ 
แบบชอบงานศิลป์ แบบยึดความจริง และแบบกล้าได้กล้าเสีย แม้ว่าบุคคลประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
และมีความโดดเด่นของบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วบุคคล
มีโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของดอกบัวที่ประสานกันอย่างสมดุลแล้ว ก็สามารถคงความเป็น
ตัวตนในบริบทของความสุขในชีวิตรวมถึงชีวิตของการทำงานได้ด้วย  
 

5.3 ข้อจำกัดการวิจัย 

 สำหรับการศึกษาในครั้งนี้พบข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด คือ ได้ทำการ
สำรวจเฉพาะพนักงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น และงานวิจัยควรเป็นทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ซึ ่งหากมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพิ ่มขึ้นนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียวจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื ่อง “บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที ่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ
ของบุคคลต่อการนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมีความสุขในการทำงาน 
ดังนั้น ผู้นำองค์กรตลอดจนผู้บริหารในภาคส่วนต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญและการสนับสนุนต่อการ
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พัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะของพนักงานในองค์กร เพราะคุณลักษณะของผู้ที่บุคลิกเชาวน์จิต
อัจฉริยะสูงจะเอื้อต่อการทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ เช่น มีความสามารถในการ
ปรับตัว เผชิญปัญหาได้และแก้ไขปัญหาเก่ง มองประเด็นได้เชื่อมโยงทำให้ความคิดเป็นอิสระและหลุด
จากกรอบท่ียึดติดกับความนึกคิดเดิมๆ เป็นต้น   
 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เพื ่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายผู ้ว ิจ ัยได้มีข้อเสนอแนะในการนำ
ผลการวิจัยเพ่ือไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
  1. จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์มี 
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 แบบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งตามทฤษฎีบุคลิกภาพเชาวน์จิต
อัจฉริยะนั้นได้มีการกล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีเชาวน์จิตอัจฉริยะสูงย่อมปรับบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบเข้า
ด้วยกันได้อย่างสมดุลและปรับใช้กับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ควรให้ความสำคัญมากขึ้นกับการพัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะทั้ง 6 แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้า เพราะพนักงานกลุ่มนี้เป็นบุคลากรกลุ่มสำคัญที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมีส่วนทำให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบ
แผนนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์นั้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาถึงบริบทในเนื้องานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า และ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของระดับความแตกต่างของบุคลิกภาพเชาวน์อัจฉริยะทั้งสองแบบ เพื่อวางแผน
สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะให้กับพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ดูแล
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ เช่น การออกแบบกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และทักษะให้กับ
พนักงานที่มีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบยึดระเบียบแบบแผนอย่างโดดเด่นและมีขีดจำกัดใน
บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบงานศิลป์ เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความยืดหยุ่นในการ
แก้ปัญหา มีจินตนาการและสามารถคิดนอกกรอบได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน  
  2. จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์มี 
ความสุขในการทำงานทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขในการทำงานที่
ได้มีการกล่าวไว้ว่า ความสุขในการทำงานนั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในทุกอิริยาบถในการทำงานของ
ตนเอง รวมถึงความสามารถในการที่จะสร้างและเลือกที่จะรับอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมเชิง
บวกให้เกิดขึ้นกับตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจัยที่ส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขในการทำงานในทุกๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม ผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ พบว่า ความสุขในการทำงานในด้านรักในงานนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ ความสุขในการ
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ทำงานในด้านการเป็นที่ยอมรับนั้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้น จึงควรวิเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยที่
ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ซึ่งอาจเริ่มจากการวางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ให้ได้บุคคลที่มีความสนใจในตำแหน่งงานและมีความต้องการร่วมงานกับองค์กรอย่างแท้จริง  และ
จัดทำเส้นทางอาชีพของตำแหน่งงานให้ชัดเจนเพ่ือพนักงานจะได้มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในทางเดินชีวิตการ
ทำงานและมีการพัฒนาศักยภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราทุกคนต่างต้องการ
ในการเป็นที่ยอมรับด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น ผู้ที่เป็นหัวหน้างานควรวางระดับความคาดหวังและมีวิธีการ
ชื่นชมพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม สร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและสนับสนุนให้กำลังใจ
ภายในทีมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเอื้อต่อ
ความสุขในการทำงาน และยังทำให้ให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการทำงานให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย  
  3. จากผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม แบบยึด
ความจริง และแบบยึดระเบียบแบบแผนนั้น ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรอาจจัดทำ
หลักสูตรการอบรมเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะแบบชอบสังคม แบบยึดความจริง 
และแบบยึดระเบียบแบบแผน ที่สามารถเพิ่มระดับความสุขในการทำงานของพนักงานให้เพิ่มขึ้นและ
องค์กรก็ประสบความสำเร็จจากการมีพนักงานที่มีศักยภาพด้วยเช่นกัน 
 
 5.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

  1. ควรทำการศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยอื ่นๆ ที ่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาพนักงาน
และองค์กรให้มีความหลากหลาย รวมถึงทำให้องค์กรมีการพัฒนาเป้าหมายแห่งความสำเร็จในขั้นต่อๆ 
ไปได้อีกด้วย  
  2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนักงานที ่ปฏิบัต ิงานในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อดูว่ามีบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทำงานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  
  3. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จาก
ผู้บริหารและนำมาสร้างเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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