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การวิจัยครัง3 นีม3 ี วัตถุประสงค์ เ พื$อตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลอิทธิ พลของค่านิยม
องค์กรและบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบที$มี ต่อผลความสุขในการทํางานของบริ ษัทการบินไทย จํากัด
(มหาชน) ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิโดยมีความสามารถในการสื$อสารขององค์กรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
และเพื$ อ ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของตัว แปรในกลุ่ม ปั จ จัย ด้ า นค่า นิ ย มขององค์ ก ร และด้ า นบุค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบ และด้ านความสามารถของการสื$อสารขององค์กรที$ส่งผลต่อความสุขในการทํางาน กับ
กลุม่ ตัวอย่างพนักงานของบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ จํานวน 362
คน ด้ วยการสุม่ แบบชันภู
3 มิตามสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) ตามประเภทของ
สายงาน ตัวแปรประกอบด้ วย ค่านิยมองค์กร บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ ความสามารถในการสื$อสาร
และความสุขในการทํางาน เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามและมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ที$มีความ
เชื$อมัน$ สัมประสิทธิEแอลฟ่ าของครอนบาค อยูร่ ะหว่าง .58 -.85 ใช้ สถิตทิ ดสอบโมเดลด้ วยลิสเรล
ผลการทดสอบโมเดลสมมติฐานการวิจยั พบว่า โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุด้าน
ค่านิยมองค์กรและบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบที$ มี ต่อผลความสุขในการทํ างานของพนักงานโดยมี
ความสามารถในการสื$อสารขององค์กรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
(Chi-Square = 16.26, df = 11 p = 0.13, CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.93, RMSEA=0.04
และ RMR = 0.01) โดยค่านิยมองค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความสุขในการทํางาน และ
บุคลิ กภาพ นอกจากนี ค3 ่านิยมองค์กร ความสุขในการทํ า งาน บุคลิ ก ภาพ 5 องค์ประกอบ และ
ความสามารถในการสื$อสาร เป็ นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลบางส่วนของค่านิยมองค์กร, ความสุขในการ
ทํางาน และบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ทัง3 นี ผ3 ลจากการศึก ษาสามารถนํ า ไปประกอบการสร้ าง
แนวทางในการวางนโยบายและแผนงานให้ มีประสิทธิผล ดังนันการสร้
3
างความสุขในการทํางานควร
เริ$ มต้ นจากองค์การควรจะมีการส่งเสริ มค่านิยมในงานทังภายในและภายนอกผ่
3
านตัวแปรที$ศึกษาใน
โมเดลอิทธิพลของค่านิยมองค์กรและบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบที$มีผลต่อความสุขในการทํางาน โดย
มีความสามารถในการสื$อสารขององค์กรเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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The main objective of this research was to test the relationship model between the
effect of corporate value, big five personality traits and happiness at work through the
mediating role of intrinsic communication. The research sample consisted of three hundred
and sixty three employees of Thai Airways Co., Ltd. (Thai Catering Department), obtained by
proportional stratified random sampling. The research instrument used a six-point
Summated Rating Scale questionnaire with Cronbach’s alpha confidence interval between
.58 and .85 The questionnaire items were concerned with personal factors, a personality
assessment scale, questionnaire items on corporate value, questionnaire items on big five
personality, and questionnaire items on happiness at work and the mediating role of intrinsic
communication. The statistics employed for data analysis included percentage, mean,
standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient, multiple regression analysis and the
linear structural relationship model (Lisrel).
The research findings revealted that the goodness-of-fit statistical anylyses indicated
the casual model was best fit for the empirical data. (Chi-Square = 16.26, df = 11 p = 0.13,
CFI = 1.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.93, RMSEA=0.04 and RMR = 0.01) Corporate value had a
significantly positive and direct effect on happiness at work as well as the big five
personality traits. Additionally, corporate value, happiness at work, big five personality, and
the mediateing role by effectiveness of intrinsic communication. Futhermore, corporate
value partially mediated the relationship between happiness at work and the big five
personality traits in the model. The study indicated these varaiables should be ultilized in
further studies an intrinsic and extrinsic work value.

