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ABSTRACT
The objective of this research was to study the psychometric properties and the
personality profiles of working-aged Thais in the Bangkok’s Suburban and
Agricultural Area according to the LPI Profile. The tool utilized in the research was
THE LEONARD PERSONALITY INVENTORY (LPI). The sample was derived by
multistage random sampling, and comprised 541 subjects, 230 male and 311 female.
The research found that the LPI had the Cronbach’s alpha reliability
coefficient between 0.6810- 0.7967. The mean score and standard deviation of the
five dimensions were between 71.07-77.78, and 6.509-7.575. The highest mean score
was Neutral dimension (77.78) followed in order by the Analytical (73.35) and the
Relational (73.08). This profile corresponds with the Amiable adaptor in the global
factor. The calculated cut off point scores for Openness, Neutral, Analytical,
Relational and Decisive were 75, 80, 77, 77, and 74 respectively which were similar
to those of the central norm. 31 profiles characteristics of the LPI Profiles were
found. However 40.7 percent of these subjects due to the scores being lower than the
cut off point could not be categorized in any profiles. The variables of sex had
significant differences only in the dimension of Openness, where males had higher
means values than females.
The results correspond with several studies of personality traits and reaffirms
that social and cultural factors are related to individual personality. This research can
be used for planning a framework of human development, which is considered a
valuable resource in future social development.
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INVENTORY ในกลุมพื้นที่เขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร (THE LPI
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติการวัดและลักษณะรูปแบบบุคลิกภาพของคนไทยวัย
ทํางานอายุ 20 – 60 ปที่อาศัยอยูในกลุมพื้นที่เขตอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครตาม
ลักษณะ LPI Profile เครื่องมือที่ใชคือแบบสํารวจบุคลิกภาพ THE LEONARD PERSONALITY INVENTORY
(LPI) กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน จํานวน 541 คน เพศชาย 230 คน และเพศหญิง 311 คน
ผลการวิจัยพบวา LPI มีคาความเที่ยงรายดานอยูระหวาง .6810 - .7967 มีคาเฉลี่ยทั้ง 5 องคประกอบอยู
ระหวาง 71.07-77.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 6.509-7.575 โดยดาน Neutral มีคาเฉลี่ยสูงสุด (77.78)
รองลงมาคือดาน Analytical (73.35) และ Relational (73.08) ตามลําดับ แสดงถึงลักษณะเดนที่ตรงกับลักษณะ
Amiable adaptor ใน LPI Profile สําหรับคะแนนจุดตัดที่คํานวณไดดาน Openness, Neutral, Analytical,
Relational และ Decisive มีคาเทากับ 75, 80, 77, 77 และ 74 ตามลําดับซึ่งใกลเคียงกับภาพรวมของคน
กรุงเทพมหานคร หลังจากวิเคราะหลักษณะ LPI Profiles ทําใหพบรูปแบบบุคลิกภาพทั้งหมด 31 ลักษณะ แต
กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 40.7 ไมสามารถจัดเขา profile ใดได เนื่องจากคะแนนต่ํากวาจุดตัด จึงทําใหไม
แสดงลักษณะเดนในทุกองคประกอบ สําหรับผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยจําแนกตามตัวแปร
เพศ พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในองคประกอบ Openness เพียงดานเดียว โดยเพศชายมีคาเฉลี่ย
สูงกวาเพศหญิง
ผลการวิจัยทําใหทราบลักษณะบุคลิกภาพคนไทยในเขตพื้นที่นี้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายชิ้นที่พบ
ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพดั ง กล า วและสนั บ สนุ น ว า ป จ จั ย ด า นสั ง คมวั ฒ นธรรมเกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ สํ า หรั บ
ประโยชนของงานวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อชวยวางกรอบในการพัฒนาบุคคล ซึ่งถือเปน
ทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป
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