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ABSTRACT
The research of personality characteristics in working age Thai people
located in Bangkok’s Residential Suburban Area, the Leonard Personality Inventory
(LPI) has been used for this purpose. The LPI identifies people’s personality in 5
dimensions which are Openness, Neutral, Analytical, Relational, and Decisive. The
research sample comprised 541 people, 217 males (40.1%) and 324 females (59.9%),
sampled by using calculated sampling and multi-stage random sampling.
The Cronbach’s alpha reliability coefficient of LPI was between
.6981 - .8240, which meets the psychometric properties. The average of 5 LPI
dimensions were between 72.23 – 78.17 and standard deviation scores were 6.120 –
7.532 by showing that the Neutral had the highest mean score followed by Relational
which means of Helpful Encourager. In addition, it was found that 40.5% of the
sample can not identify in any profiles. 59.5% of them were found 30 profiles of
personality dimension. Obviously, the strength of Helpful Encourager was friendly,
helpful, good listener, be loved, calm, and so on. On the other hand, the weakness is
sensitive, easy to believe others, always comply with other people in order to avoid
conflict, inappropriate in time management, and so on. The result of gender variable,
it was found that males had higher mean in Openness dimension than females.
Furthermore, this study also found that the unique characters in each
country, culture, gender affect personality. These factors should be considered in the
future studies of personality characteristics of the Thais.
KEY WORDS: PERSONALITY/ THAIS WORKING - AGED PEOPLE/
PEOPLE IN BANGKOK’S RESIDENTIAL SUBURBAN AREA
67 pp.

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thesis / v

ลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทํางานโดยแบบสํารวจบุคลิกภาพ THE LEONARD PERSONALITY
INVENTORY ในกลุมพื้นที่เขตที่อยูอาศัยยานชานเมือง กรุงเทพมหานคร (THE LPI PROFILES OF
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บทคัดยอ
การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพคนไทยวัยทํางาน อายุ 20-60 ป ที่อาศัยอยูในกลุมพื้นที่เขตที่อยูอาศัย
ย า นชานเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสํ า รวจบุ ค ลิ ก ภาพ THE
LEONARD
PERSONALITY INVENTORY(LPI) วัดบุคลิกภาพ 5 องคประกอบใหญๆ ไดแก Openness, Neutral, Analytical,
Relational และDecisive กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณและสุมแบบหลายชั้น จํานวน 541 คน แบงเปนเพศชาย 217
คน(รอยละ40.1)และเพศหญิง 324 คน(รอยละ59.9)
ผลการวิจัยพบวาแบบสํารวจบุคลิกภาพ LPI มีคาความเที่ยงรายดานอยูระหวาง .6981 - .8240
ซึ่งอยูในระดับปานกลางถึงสูง มีคุณสมบัติการวัดเพียงพอตอการนํามาศึกษาบุคลิกภาพคนไทยวัยทํางาน มีคาเฉลี่ย
ทั้ง 5 องคประกอบอยูระหวาง 72.23 – 78.17 และมีสัมประสิทธิ์ความเบี่ยงเบน 6.120 – 7.532 โดยดานNeutral
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานRelational เปนรูปแบบอยูในกลุมที่ชื่อวา Helpful Encourager จุดเดนของกลุมนี้ เขาถึง
บุคคลอื่นไดงาย มีบุคลิกอบอุน ชอบชวยเหลือ เปนมิตร ยิ้มแยม เปนผูฟงที่ดี ใจเย็น รักความสงบ เปนที่รักใครของ
ผูอื่น สวนจุดดอยมีแนวโนมเชื่อคนงาย ยอมตามคนอื่นเพื่อเลี่ยงความขัดแยง ตองการการยอมรับจากผูอื่น อารมณ
ออนไหว และมีปญหาในการจัดการเรื่องเวลา เมื่อวิเคราะหลักษณะ LPI Profiles รอยละ 59.5 พบรูปแบบบุคลิกภาพ
ทั้งหมด 30 ลักษณะ และไมแสดงลักษณะเดนในทุกองคประกอบ คิดเปนรอยละ 40.5 ตัวแปรเรื่องเพศ พบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดาน Openness เพียงดานเดียว โดยเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาเพศหญิง
การศึกษาที่พบวาลักษณะเฉพาะแตละประเทศ ความแตกตางดานสังคมวัฒนธรรม ดานเพศ
มีอิทธิพลตอลักษณะบุค ลิกภาพ การศึกษาครั้งตอไปควรคํานึงถึงป จจัยตางๆเหลานี้ เพื่ อการอธิบายบุคลิกภาพ
คนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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