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บทคัดยอ่ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการปรับตัวในการท างาน ได้แก่ ด้านการ
ปรับตัวให้เข้ากับงานท่ีท า ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ 
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา และปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ
แบบหวั่นไหว ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ด้าน
บุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 

กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานท่ีท างานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า 1.)ผู้ตอบค าถามท้ังหมด จ านวน 400 คน คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 มีระยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพการท างานในปัจจุบัน เป็น ผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 
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71.3 ตามล าดับ 2.)การปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ      
3.) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบ
ช่ัวดี ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ตามล าดับ 

 

ค าส าคญั: การปรับตัวในการท างาน, ด้านบุคลิกภาพ, ธุรกิจการออกแบบสื่อ 

 

ABTRACT 

The purpose of this research is to study the personality factors affecting the 
adaptation of the employees in of media design business in Bangkok. The adaptations 
include an adjusting oneself to the work, an adaptation to the environment and 
regulations, and an adaptation to colleagues and supervisors. The personality factors 
consist of the neuroticism, the extraversion, the openness to experience, the friendly 
personality, and the conscientious personality. 

A sample group of this research consists of 400 hundred employees in of media 
design business in Bangkok. The tools used in this research are a questionnaire and a 
computer software to perform the data analysis on calculation of frequency, percentage, 
median (X ̅), and standard deviation (SD). 

 The findings of this research reveal that 1) out of 400 respondents, most of them 
are 233 females, which are considered as 58.3%, 179 people are under 30 years old, 
considered as 44.8%, have a bachelor's degree which are 317 people, considered as 79.0%,  
149 people, considered as 37.3% have worked less than 3 years, the people are 
employees (285 people, 71.3%) 2) the adaptation of the employees in of media design 
business in Bangkok is at a high level. Considering on each question from the 
questionnaire, all the results are at a high level, whether it be an adjusting oneself to the 
work, an adaptation to the environment and regulations, and an adaptation to colleagues 
and supervisors.3) personality factors affecting the adaptation of the employees in of 
media design business in Bangkok are at a high level. Considering on each question from 
the questionnaire, ones at a high level are the conscientious personality, the openness to 
experience, and the extraversion. Ones at a medium level are the friendly personality and 
the neuroticism 
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บทน า 

ในปัจจุบันศิลปะด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดียน้ัน แพร่กระจายอยู่แทบทุกที่ของอาคารบ้านเรือน 
ไว้ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์, MVเพลงใน YouTube, ป้ายโฆษณาบน Facebook ล้วนแต่ใช้
ความสามารถด้านการออกแบบสื่อท้ังสิ้น ซึ่งอดีตและปัจจุบันน้ันมีความแตกต่างกันมากเพราะเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด การปรับตัวในการท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพนักงาน เน่ืองจากพนักงานใน
บริษัทใช้เวลา 1 ใน 3 ของวันหมดไปกับการท างาน จิตรวี มุสิสุต (2556) กล่าวว่า ดังน้ันการปรับตัวในการ
ท างานของบุคคลจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ( อ้างถึงใน พนิดา สุจริตกุลธร, 2538) การท่ีบริษัท
จะสามารถบรรลุผลได้ตรงตามเป้าหมายน้ัน ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น บุคลิก
แต่ละแบบจึงมีส่วนช่วยในการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ 

จากสภาพดังกลา่ว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างาน ว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์กร รวมท้ังบุคคลท่ัวไปสามารถน าไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษา ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการ
ออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานใน
ธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

1. ตัวแปรอิสระ จ าแนกเป็น 
1.1 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพในการท างานในปัจจุบัน 

1.2. ตัวแปรปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร บุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 
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2. ตัวแปรตาม คือ การปรับตัวในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย การปรับตัวให้เข้ากับงานท่ีท า
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงา 
และผู้บังคับบัญชา 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 
400 คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวิจัยครั้งน้ีจะท าการวิจัย ต้ังแต่เดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 

 

ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจ
การออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการและนโยบายในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารหรือ จัดวางพนักงาน  

3. สามารถให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
อัตราก าลังคน ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี การปรับตัวในการท างาน 

จากที่ จิตรวี มุสิกสุด (2556 หน้า 33-34) กล่าวมา จึงท าให้เห็นถึงตัวแปรในการน ามาใช้ในการ

ท านายการปรับตัว ของการท างานได้ โดยการศึกษาการปรับตัวในการท างานจะสามารถพิจารณาในด้านต่าง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในหน่วยงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1.)การปรับตัวให้เข้ากับงานท่ีท า หมายถึง ความสามารถท่ีจะเผชิญปัญหาหรือแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ 

อันเน่ืองมาจากการท างาน การยอมรับตนเอง เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับงานท่ี ท าเพื่อให้

ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายของงาน 2.)การปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบข้อบังคับและสภาพแวดล้อม 

หมายถึง ความสามารถท่ีจะ ยอมรับและปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ ของท่ีท างานได้ และสามารถท างาน

ภายใต้กฏข้อบังคับต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในท่ีท างาน 3.)การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถในการ สร้างสัมพันธภาพท่ีดี และการท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี และ เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

 

แนวคิดและทฤษฎี บุคลิกภาพ 

พัณณวดี พั้วพันธ์ (2555 หน้า : 66 - 74)กล่าวว่า McCrae and John (1991) ได้ร่วมกันศึกษา

ศึกษาบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในวัฒนธรรม ท่ีแตกต่างกัน ลักษณะบุคลิกภาพท้ัง 5 ตามแนวคิดของ 

Costa และ John มีดังน้ี 

1.)คลิกภาพแบบแสดงตัว Extroversion (E) เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะเข้ากับสังคมได้ง่ายมีเหตุผล แต่

อาจขาดความยั้งคิด และขาดความเอาใจใส่  2.)บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism: N) เป็นบุคลิกที่

หวั่นไหวทางอารมณ์ อารมณ์ไม่มั่นคง วิตกกังวลได้ง่าย  3.)บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness 

to experience: 0) เป็นบุคลิกที่มีความอยากรู้อยากเห็น มักมีความเป็นศิลปิน มีแนวโน้มท่ีจะมีความรู้เชิง

ลึกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  4.)บุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี (Conscientiousness: C) เป็นบุคลิกที่มีความ

ขยัน สู้งาน อดทน รับผิดชอบ มีความภูมิใจในตนเองสูง อยู่ในกฎระเบียบ  5.)บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

(Agreeableness: A) เป็นบุคลิกที่มีความอดทนอดกลั้น เป็นมิตร ซื่อสัตว์ โอบอ้อมอารี และอ่อนโยน 

 

ภาพรวมของธุรกิจการออกแบบสื่อใหม่(New media)  ในประเทศไทย 

พสนันท์  ปัญญาพร (2555) ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่อ

ออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้ คือ สื่อแบบด้ังเดิม และสื่อใหม่ (พรจิต  สมบัติพานิช, 2547: 4) 

สื่อแบบด้ังเดิม คือ สื่อที่สื่อสารได้ทางเดียว ผู้รับไม่สามารตอบกลับได้ทันที ในขณะท่ีสื่อใหม่เป็นสื่อท่ีผู้รับ
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สารและผูส้่งสารสมารถโต้กลับหากันได้ (ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า) Rogers (1995 อ้างถึงใน สุรีรักษ์ 

วงษ์ทิพย์ 2557 : หน้า 83-84) ได้นิยามความหมายของ “สื่อใหม”่ ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อท่ีเอ้ืออ านวยให้ 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมากผ่านระบบการสื่อสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็น

ศูนย์กลาง 

สื่อใหม่ เหล่าน้ีอยู่มากมาย อาทิ Good deal entertainment co.,LTD. รับท า ONLINE 

CONTENT เพื่อการโฆษณา บริษัท ไอเดียป็อป จ ากัด ท าเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิคบนเว็บไซด์เพื่อใช้

สื่อสารเชิงโฆษณาเช่นกัน ฯลฯ โดยรูปแบบของ ONLINE CONTENT ส่วนใหญ่จะมาในรูปของการท า

รายการ ผ่านเว็บไซด์ท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น youtube facebook เป็นต้น ซึ่งในแต่ละครั้งของการออกอากาศ 

อาจมีผูส้นับสนุนใน 1 เทป หรือ หลายๆเทปติดต่อกันก็ได้ น่ันท าให้ผู้สนับสนุนสามารถเลือกท่ีจะสนับสนุนกี่

เทป หรือตอนก็ได้ตามท่ีเขาต้องการ อีกท้ังเทป หรือตอน ท่ีได้ออกอากาศไปแล้วน้ัน สามารถรับชมซ้ าได้ 

ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบกับทางต้นสังกัดได้โดยตรงอีกด้วย ลักษณะรูปแบบรายการ เป็น

รายการเน้นสนุกสนาน และมีเร่ืองราวในชีวิตประจ าวันมาเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พัญฌวดี พั้วพันธุ์ (2555) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความสุขในการท างาน และ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกเครื่องใช้ในครัวแห่งหน่ึง 

ผลการวิจัยพบว่า 1)พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ61.7 อายุต้ังแต่ 33 - 45 ปีคิดเป็นร้อยละ

45 และมีอายุระหว่าง 3 - 5ปี คิดเป็นร้อยละ4172)พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบรู้ผิดชอบช่ัวดีอยู่ใน

ระดับสูงและมีบุคลิกภาพแบบแสคงตัวแบบหวั่นไหวแบบเป็นมิตรและแบบเปิดรับประสบการณ์ในระดับปาน

กลาง 3)พนักงานมีความสุขในการท างานโดยรวมในระดับสูง เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่าพนักงานมี

ความสุขในการท างานค้นอิสรภาพในระดับปานกลางมีความสุขในการท างาน ด้านการมีความรู้และความสุข

ในการท างานด้านการมีคุณธรรมในระดับสูง 4) พนักงานส่วนใหญ่มีผลการ ปฏิบัติงานในระดับดีและไม่

พบว่ามีพนักงานมีผลการปฏิบัติงานในระดับท่ีต้องปรับปรุง 5) อายุของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความสุข

ในการท างานด้นการมีคุณธรรม(r = .252) 6) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวมีความสัมพันธ์กับความสุขด้านการมี

ความรู้และค้นการมีคุณธรรม(r = -.440, -.428 ตามล าดับ)ส่วนบุคลิกภาพแบบแสดงตัวแบบรู้ผิดชอบช่ัวดี

แบบเป็นมิตรและแบบปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้นการมีอิสรภาพ (r = 

.477, .351, .265 และ.352ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านการมีความรู้( r = .525, 

.670, .550 และ .546 ตามล าดับ) และมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้นการมีคุณธรรม( r = 

.389, .659, .559และ .419 ตามล าดับ) 7) ความสุขในการท างานด้านการมีคุณธรรมมีความสัมพันธ์กับผล

การปฏิบัติงาน (r = .260) 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานท่ีอยู่ในธุรกิจออกแบบสื่อ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังน้ันขนาด

ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง W.G. Cochran โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นร้อย

ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า 74) น่ันคือ จะต้องใช้

ขนาดตัวอย่าง 384 คน ตัวอย่างจึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ี

ระดับความเช่ือมันร้อยละ 95 ดังน้ันเพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่า ผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 

ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะ พนักงานท่ีอยู่ใน

ธุรกิจออกแบบสื่อ ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 
ตอนท่ี1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขต

กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  สถานภาพการท างานใน

ปัจจุบัน มีจ านวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี2 เป็นแบบสอบถามวัดการปรับตัวในการท างาน 3 ด้าน  

ตอนท่ี3 เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 5 ด้าน 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างาน
ของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อ ในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุม
วัตถุประสงค์หรือไม่  จากน้ันน าไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกต้องของ
เน้ือหา  ตลอดจนความชัดเจนและการภาษาท่ีเหมาะสม  ซึ่งมีเกณฑ์วัดผลโดยพจิารณาจากคะแนน I0C ดังน้ี 
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                        1. ข้อค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต้ังแต่ 0.50-1.00   มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
                        2. ข้อค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
                        3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วเสนอต่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อพจิารณาข้ันสุดท้าย แล้วน ามาปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์อีกครั้ง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ทดสอบแล้ว ไปแจก

ให้แก่พนักงานท่ีอยู่ในธุรกิจออกแบบสื่อ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนนแบบสอบถามท้ังหมดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

                ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

               ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้เก่ 
                     1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

                     2. ค่าเฉลี่ย ( X )   
          3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับ ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผล

ต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานใน
ธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบค าถามท้ังหมด จ านวน 400 คน คนส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ 36 - 40 ปี จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.0 , 31 - 35 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ,  41 - 45 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.8, 46 - 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 51 - 55 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือ 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8, 3 - 5 ปีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
และ มากกว่า 10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพการท างานใน
ปัจจุบัน เป็น ผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ หัวหน้างานข้ันต้น (หัวหน้า
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แผนก) จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 , หัวหน้างานข้ันกลาง(หัวหน้าฝ่าย) จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.3 และหัวหน้างานข้ันสูง (ผู้บริหาร) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการปรับตัวในการท างานของ พนักงานในธุรกิจ
การออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานท่ีท า 
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ และด้านการปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้วยค่าเฉลี่ย  (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การปรับตัวในการ
ท างานของ พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.74 ) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา และ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ( X ̅ = 3.83, X̅= 3.80, X̅= 
3.57) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านบุคลิกภาพของ พนักงานในธุรกิจการ
ออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ด้าน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร และด้านบุคลิกภาพ
แบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ด้วยค่าเฉลี่ย  (X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของ

พนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X ̅= 3.63 ) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านบุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ด้าน
บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ( X ̅= 4.02, X ̅= 3.89, X ̅= 3.76) ส่วนข้อท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ( X ̅= 3.36, X ̅= 3.13) 
ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจ

การออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบค าถามท้ังหมด จ านวน 400 คน คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และเพศชาย จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ 36 - 40 ปี จ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.0 , 31 - 35 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ,  41 - 45 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.8, 46 - 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ 51 - 55 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือ 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8, 3 - 5 ปีจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
และ มากกว่า 10 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพการท างานใน
ปัจจุบัน เป็น ผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ หัวหน้างานข้ันต้น (หัวหน้า
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แผนก) จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 , หัวหน้างานข้ันกลาง(หัวหน้าฝ่าย) จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.3 และหัวหน้างานข้ันสูง (ผู้บริหาร) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

บุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่วนข้อท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ตามล าดับ 

 
การปรับตัวในการท างานของพนกังานในธุรกิจการออกแบบสือ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานใน
ธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจ
การออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
บุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ส่วนข้อท่ีอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว โดยมีประเด็นอภิปราย
เพิ่มเติม ดังน้ี 

 
1.1 ด้านบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบ

สื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ท่านเป็นคนวิตกกังวล บ่อยครั้งเมื่อสิ่งใดไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ท่านรู้สึก
ท้อแท้ และอยากยอมแพ้ เมื่อท่านเครียดมาก บางครั้งท่านรู้สึกเหมือนร่างกายจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ 
บ่อยครั้งท่ีท่านรู้สึกว่าตนเองต่ าต้อยกว่าผู้อื่น บางครั้งท่านรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเลย ตามล าดับ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ อัมพรประเสริฐ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ระดับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อการท างาน โดยรวมและทุกๆ ด้าน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ใน
ระดับสูง บุคลิกภาพ แบบแสดงตัว เปิดรับประสบการณ์ การเห็นพ้องต่อผู้อื่น ความยุติธรรมในองค์การ 
โดยรวมและ ทุกๆ ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับต่ า 
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1.2 ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบ
สื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ท่านเป็นคนร่าเริง แจ่มใส บ่อยครั้งท่ีท่านรู้สึกว่าตนเองมีพลัง และต้องการแสดงมันออกมา 
ท่านชอบอยู่ในสถานท่ี ท่ีมีกิจกรรมต่างๆให้ท า ท่านชอบการมีคนอยู่รอบข้าง ท่านกล้าแสดงออกแม้อยู่
ท่ามกลางคนจ านวนมาก ท่านชอบพูดคุยกับคนท่ัวไป ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ นาฏยา มณีรุ่ง (2558) 
พบว่า มิติบุคลิกภาพแบบ Scale-N (p=0.020) และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างาน ด้าน
แรงสนับสนุนทาง สังคมได้แก่ มิติบุคลิกภาพแบบ Scale-N (p=0.023) 

 
1.3 ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบ

สื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ท่านรู้สึกซาบซึ้งในงานศิลปะและธรรมชาติ ท่านจะท าในสิ่งท่ีคิดว่าถูกต้องมากกว่าการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ท่านมีความอยากรู้อยากเห็นในเร่ืองท่ีประเทืองปัญญา บ่อยครั้งท่ีท่าน
สนุกกับทฤษฎี หรือแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญในงานใดงานหน่ึงในองค์กร บ่อยครั้งท่ีท่าน
ลองท ากิจกรรมใหม่ๆ ท่ีหลากหลายมากกว่ากจิกรรมท่ีท าอยู่เป็นประจ า ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริมา 
ตัณฑลีลา (2555) ผลการวิจัยพบว่า พนักงานขับรถโดยสารมีบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวอยู่ในระดับตํ่า ส่วน
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบเปิดรับประสบการณ์ แบบอ่อนน้อม และแบบมีจิตส านึกอยู่ใน ระดับสูง การ
รับรู้ความเสี่ยงตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพทุกด้านและพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัย อยู่ในระดับสูง 

 
1.4 ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบ

สื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก คือ ท่านมักสงสัย หรือรู้สึกขัดแย้งกับทัศนคติของผู้อื่น ส่วนข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ บาง
คนคิดว่าท่านเย็นชา และนึกถึงแต่ผลประโยชน์ บางคนคิดว่าท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวและถือตัวเองเป็นใหญ่ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  พัณณวดี พั้วพันธุ์ (2555) พนักงานส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบรู้ผิด ชอบช่ัวดี
อยู่ในระดับสูง และมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แบบหวั่นไหว แบบเป็นมิตร และแบบเปิดรับ ประสบการณ์ใน
ระดับปานกลาง 

 
1.5 ด้านบุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบชั่วดี พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการ

ออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านสามารถจัดระเบียบตนเองได้ดี หากท่านมีข้อผูกมัดกับเร่ืองใด ท่านจะยึดมั่น
ต้ังใจท าจนส าเร็จ ท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับอย่างตั้งใจ ท่านมีเป้าหมายท่ีชัดเจน และพร้อมปฏิบัติงานอย่าง
เต็มท่ี ท่านท างานเสร็จลุล่วงตรงเวลา และเป็นคนท่ีมีผลงานสม่ าเสมอ ท่านท างานในองค์กรได้หลากหลาย
อย่าง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง กับ ศรัณย์ลภัส จันทร์แก้ว (2558) พบว่าวิศวกรโยธามีระดับบุคลิกภาพด้าน
ประนีประนอม บุคลิกภาพด้านจิตส านึก บุคลิกภาพด้านเปิดใจ สู่การเรียนรู้ แรงจูงใจในการท างาน และ
พฤติกรรมการท างานท่ีมีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
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2.การปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยมีประเด็น
อภิปรายเพิ่มดังน้ี 
 

2.1ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท า พบว่า การปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการ
ออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านรู้สึกสับสนวิตกกังวลเมื่อต้องรับผิดชอบงานประเภทเร่งด่วน ท่านรู้สึกท้อแท้
เมื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได้ ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานท่ีนอกเหนือไปจากงานประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจพร เกิดสายทอง (2555) ผลการศึกษาเร่ืองการปรับตัวในการท างานของ
บุคลากรของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบว่า บุคลากรของฝ่ายประชาสัมพันธ์มี
ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งพบว่าบุคลากรของฝ่ายประชาสัมพันธ์จะแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานของตนเอง 

 
2.2ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ พบว่า การ

ปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท บริษัทมีเครื่องมือท่ีช่วยให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานท่ีท างานเอ้ืออ านวยต่อ
งานท่ีท่านรับผิดชอบ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ไม่ท าให้การติดต่อสื่อสารในบริษัทมีความล่าช้า ท่านคิดว่า
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทช่วยลดปัญหาการท างานของท่านได้  ปัจจัยต่างๆในบริษัทท าให้ท่านรู้สึก
กระตือรือร้นในการท างาน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ วรางคณา ซับซ้อน (2559) ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร ความพึง พอใจในงาน และการปรับตัวในการท างาน
ท้ังหมดอยู่ในระดับสูง ส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.378 ถึง 0.606 

 
2.3 ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา พบว่า การปรับตัวในการท างาน

ของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  บริษัทมี
เครื่องมือท่ีช่วยให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สถานท่ีท างานเอ้ืออ านวยต่องานท่ีท่านรับผิดชอบ  
ปัจจัยต่างๆในบริษัทท าให้ท่านรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน  ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ไม่ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารในบริษัทมีความล่าช้า  ท่านคิดว่าระเบียบข้อบังคับของบริษัทช่วยลดปัญหาการท างานของท่าน
ได้ ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กานต์พิชชา กันทะเนตร (2559) ผลวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบริการ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
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ได้แก่ ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านคุณภาพของงาน ด้านการ พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้านความรับผิดชอบในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเร่ืองการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการ
ท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย ดังน้ี 
 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.1 ด้านบุคลิกภาพแบบหว่ันไหว  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรสังเกต และให้ค าปรึกษากับ พนักงานท่ีเร่ิมเป็นคนวิตกกังวล 

เครียดมากบางครั้งท่านรู้สึกเหมือนร่างกายจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เช่น ให้ผู้บังคับบัญชาซักถามถึงสาเหตุ 
หรือคอยรับฟังปัญหาที่ท าให้พนักงานเกิดบุคลิกแบบหวั่นไหว เพื่อท าให้พนักงานมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ส่งผล
ต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาข้ึน, รวมถึงสังเกตพฤติกรรมท้อแท้ หรืออยากยอมแพ้ เมื่อสิ่งใดไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย คือ ก่อนท่ีพนักงานจะได้รับมอบหมายงานใดๆ น้ันบริษัทควรค านึงถึงความสามารถของ
พนักงานก่อนเสมอ ไม่ให้งานง่ายหรือยากจนเกินไป เพื่อให้พนักงานไม่ท้อแท้ และยังได้ท้าทายตัวเองอีกด้วย 
 

1.2 ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรจัดสถานท่ี หรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 

ของพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพแจ่มใส และพลังงานท่ีเหลือล้น เช่น จัดให้มีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม โดย
พนักงานเป็นผู้ลงความคิดเห็นกันเองว่าจะท ากิจกรรมอะไร มีห้องออกก าลังกาย หรือกิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการแสดงออก และสขุภาพท่ีดีของพนักงานในบริษัท 
 

1.3 ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือสถานท่ีเกี่ยวกับศิลปะและธรรมชาติ 

คือ บริษัทควรมีงานศิลปะหรือการตกแต่งท่ีสวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้พนักงานได้สัมผัสถึง
ความผ่อนคลายจากการท างาน มีห้องสมุดหรือช้ันหนังสือท่ีพนักงานสามารถยืมเพื่อแสวงหาความรู้ทั่วไป
นอกเวลางานได้ อาจรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ลดใช้พลาสติกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นผลดีต่อธรรมชาติ 
เป็นต้น, อีกท้ังบริษัทควรพิจารณาเร่ืองความยืดหยุ่น ความเคร่งครัดของกฎเกณฑ์ เช่น ในบางครั้งพนักงาน
แอบน าสินค้าเล็กๆ น้อยๆ มาขายในบริษัทซึ่งเป็นการผิดกฎของบริษัท แต่พนักงานคนน้ันมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องท าเช่นน้ัน ในส่วนน้ีผู้บังคับบัญชาควรเข้าไปสอบถาม เพื่อช่วยให้พนักงานสบายใจหรือมีทางออกเพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทมากข้ึนอีกด้วย 
 

1.4 ด้านบุคลิกภาพแบบเป็นมิตร  
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สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรสังเกตพนักงานท่ีมีพฤติกรรม ขัดแย้งเชิงทัศนคติกับผู้อื่น ดูเย็นชา 
และเหมือนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง คือ ผู้บังคับบัญชาควรสังเกตพฤติกรรมของคนกลุ่มน้ี เพื่อ
วิเคราะห์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า คนแบบน้ีควรท าอะไร เป็นอย่างไร เพื่อเข้าใจพนักงานประเภทน้ี 
และสามารถบริหารการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.5 ด้านบุคลิกภาพแบบรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรมีระบบแบบแผนในการจัดตารางงานให้แก่พนักงาน เพื่อลดการจัด

ระเบียบตนเองของพนักงาน คือ บริษัทควรมีปฏิทินงานท่ีแน่ชัดให้แก่พนักงาน นอกจากพนักงานจะสามารถ
ทราบว่าตนเองต้องส่งงานเมื่อไหร่แล้ว ตารางงานท่ีแน่ชัดจะไม่เป็นภาระในการท างานส่วนเกินของพนักงาน
อีกด้วย เพราะหากพนักงานต้องจัดตารางเอง ท้ังตารางก็ไม่แน่ชัด จุดน้ีอาจสร้างความผิดพลาดในการท างาน
ของพนักงานได้ 
 

2. การปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจการออกแบบสื่อในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.1ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท า  
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทไม่ควรให้พนักงาน รับผิดชอบงานท่ีเร่งด่วนจนเกินไป เพื่อลดความวิตก

กังวล ลดความรู้สึกท้อแท้เมื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ได้ ของพนักงาน คือ เมื่อบริษัทมีงานประเภทเร่งด่วน ควร
ประเมินความสามารถ เวลา และก าลังคนของบริษัทเสียก่อน ว่ามีความพร้อมต่อการท างานเร่งด่วนหรือไม่ 
หากไม่พร้อม ควรให้หลายๆ บริษัทท างานร่วมกัน ใช้จ านวนคนท่ีมากข้ึนเพื่อกระจายความวิตกกังวล และ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งข้ึน  

 
2.2 ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับ 
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ บริษัทควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการต้ัง กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

เช่น กฎระเบียบเรื่องการแต่งกายว่าในแต่ละสถานการณ์ต้องแต่งตัวแบบใด กฎระเบียบเวลาในการท างานว่า
ควรจะมาท างานเวลาใดให้สามารถท างานได้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ กฎเหล่าน้ีควรมีความยืดหยุ่น เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน, ซึ่งผู้บริหารควรจัดสถานท่ี และเครื่องมือท่ีเอ้ืออ านวยต่องานท่ี
พนักงานได้รับ เช่น มีสถานท่ีท างานคล้ายร้านกาแฟให้พนักงานได้ท างานอย่างผ่อนคลาย มีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยตามทันซอร์ฟแวร์ท่ีอัพเดทเสมอ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ท างานอย่างผ่อนคลายสะดวกสบาย 
สร้างความพึงพอใจให้แกพ่นักงาน ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจในการท างานมากข้ึน 

 
2.3ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ผู้บริหารในธุรกิจการออกแบบสื่อควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีท าให้พนักงานรู้สึกเป็นกันเอง 
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เช่น จัดมุมกิจกรรม หรือมุมงานอดิเรกเพื่อส่งเสริมให้พนักงานท่ีมี
ความสนใจร่วมกันรู้จักกันมากข้ึน อาจมีเกมท่ีเล่นเพื่อส่งเสริมการรู้จักในกับพนักงานอย่างสร้างสรรค์, 
นอกจากน้ีธุรกิจการออกแบบสื่อ ควรให้ความส าคัญกับการอบรมผู้บังคับบัญชา ให้ผู้บังคบบัญชาให้ความ
สนใจ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงาน แก่พนักงานเสมอ เพราะ การดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา เป็น
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หน่ึงในการจูงใจท่ีท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อบริษัท อีกท้ังการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานจากผู้มี
ประสบการณ์ ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการวิจัยปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานใน
ธุรกิจการออกแบบสื่อในบริษัทใด บริษัทหน่ึง 

2. ในการศึกษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการปรับตัวในการท างานของพนักงานในธุรกิจ
การออกแบบสื่อในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยควรศึกษาปัจจัยทางด้านบุคลิกภาพ และการปรับตัวในการท างาน
ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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