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ทศันคติทีข้่าราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร  
มต่ีอการท างานในระบบราชการ 

 
พิมลมาศ ค ายอ้ย 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเร่ืองทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบ
ราชการ วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ลกัษณะ
งานท่ีรับผิดชอบ เงินเดือนและค่าตอบแทน มีผลต่อทศันคติแต่ละ Generation เก่ียวกบัการท างานในระบบ
ราชการ 2) เพื่อศึกษาลกัษณะปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต มีผลต่อทศันคติแต่ละ Generation เก่ียวกบัการท างานใน
ระบบราชการ 3) เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของแต่ละ Generation ได้แก่ เจนเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation-X)   
เจนเนอเรชนัวาย (Generation-Y) และเจนเนอเรชนัแซด (Generation-Z)  มีต่อการท างานในระบบราชการ  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานครในทุกต าแหน่ง 
จ านวน 414 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมได้ จ  านวน 414 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-42 ปี (Generation-Y) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี ท างานอยู่ในต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ มีระดบัเงินเดือน 15,001-20,000 บาท มีระยะเวลา
ท างานในปัจจุบัน 1-3 ปี 2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
เงินเดือน ระยะเวลาท างานในปัจจุบนัแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการท างานในระบบราชการแตกต่างกนั ส่วนอายุ
แตกต่างกนั มีทศันคติต่อการท างานในระบบราชการไม่แตกต่างกนั 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยั ด้านโอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถของบุคลากร ด้านลักษณะงานท่ี
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน ด้านลกัษณะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ี
ขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบราชการ ส่วนดา้นลกัษณะงานมี
ส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการทางสังคมของบุคลากรดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม และ
ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ 
Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบราชการ 

 
ค าส าคัญ : ทศันคติขา้ราชการแต่ละ Generation



 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนั ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นสังคมยุคโลกาภิวตัน์ (Globalization) ท่ีมีการแพร่กระจายของข่าวสารไป
ทัว่โลก ท าใหไ้ม่วา่จะอยูท่ี่ใดก็สามารถรับรู้ สัมพนัธ์ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 
ปัจจุบนัพบว่า การปฏิบติังานและการบริหารงานในหน่วยงานของภาครัฐ การด าเนินงานของหน่วยงานนั้นมี
ลกัษณะซับซ้อน ยากแก่การเขา้ใจและเต็มไปด้วยกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จนท าให้ใช้เวลาในการปฏิบติังานท่ี
ยาวนานกวา่จะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติแต่ละ Generation มีต่อการท างานใน
ระบบราชการ ทางด้านความคิดหรือทศันคติท่ีว่าคนรุ่นใหม่ไม่นิยมท างานในหน่วยงานของราชการ รวมทั้ง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติของแต่ละ Generation ภายใตย้คุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ลักษณะงานท่ี
รับผดิชอบ เงินเดือนและค่าตอบแทน มีผลต่อทศันคติแต่ละ Generation เก่ียวกบัการท างานในระบบราชการ 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต มีผลต่อทศันคติแต่ละ Generation เก่ียวกบัการท างานใน
ระบบราชการ 

3. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติของแต่ละ Generation ไดแ้ก่ เจนเนอเรชนัเอ็กซ์ (Generation-X) เจนเนอเร
ชนัวาย (Generation-Y) และเจนเนอเรชนัแซด (Generation-Z)  มีต่อการท างานในระบบราชการ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล มีผลต่อทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการท่ีแตกต่าง
กนั 

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติ มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานครใน

ทุกต าแหน่งงาน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้ประชากรคือ ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 23,214 คน
(กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ,2564) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานครในทุกต าแหน่งงาน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการในเขต



 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณตามหลกัของ Taro Yamane และก าหนดให้
สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมใหค้ลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5  
ขอบเขตดา้นสถานท่ี การศึกษาการวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล บริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

- ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

- ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
ถูกลกัษณะและปลอดภยั, ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถของบุคลากร, ดา้นลกัษณะงานท่ี
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน, ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการทางสังคม
ของบุคลากร, ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม, ดา้นความสมดุลระหวา่ง
ชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม, ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง 

ตวัแปรตาม คือ ทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบราชการ 
ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม ดา้นสังคม และดา้นอ่ืนๆ 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา การเก็บขอ้มูลจะใชแ้บบสอบถาม โดยช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาวิจยั คือ เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2565 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1.ทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ Herbert C. Kelman, 1967 อา้งในพิรัชยภ์ณ แสงทอง, 2551 ไดอ้ธิบายถึงการ

เปล่ียนแปลงทศันคติ โดยมีความเช่ือวา่ ทศันคติอยา่งเดียวกนัอาจเกิดในตวับุคคลดว้ยวธีิท่ีต่างกนั  
2.ทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ Belch & Belch (2005) ไดศึ้กษาตวัแปร ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 

อาย ุอาชีพ และรายได ้โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม การตดัสินใจ 
3.ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตWalton, 1975 อา้งใน พิรัญญา นิลพนัธ์, 2561 องคป์ระกอบของคุณภาพ

ชีวิตการท างานประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประการ 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2. สภาพการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3. โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล 4. ความกา้วหนา้
และความมัน่คงในงาน 5. การบูรณาการทางสังคม  6. ประชาธิปไตยในองคก์าร 7. ความสมดุลระหวา่งงาน
กบัชีวติสวนตวั 8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 



 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานครใน
ทุกต าแหน่งงาน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้ประชากรคือ ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 23,214 คน 
(กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ,2564) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็น
ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานครในทุกต าแหน่งงาน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณตามหลกัของ Taro Yamane และก าหนดให้
สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 = 394
และป้องกนัความผิดพลาดของแบบสอบถาม จึงส ารองไว ้5% ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 20 คน ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวจิยัมีจ  านวน 414 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวิจยั คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือน้ีกบั
ขา้ราชการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ศึกษา คน้ควา้ เอกสาร ต ารา บทความ ทฤษฎี และงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้มูลท่ีได ้มาก าหนดตาม
ลกัษณะตวัแปรท่ีจะศึกษาและน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลาท างานในองค์กรปัจจุบัน ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation มีต่อการท างานในระบบราชการโดยผูว้ิจยัไดน้ า
แบบสอบถาม (เดชา เดชะวฒันไพศาล และคณะ, 2557) มาปรับใชแ้ละสร้างแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดย
ผูว้จิยัสร้างขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินด่า (Rating Scale) มี 5 
ระดบัความเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เพื่อใชว้ดัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation มี
ต่อการท างานในระบบราชการ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นคุณภาพชีวิต (หทยัภทัร สีใส,2563) (ดุษฎี อิ
ศราพฤกษ, 2560) (สุชาดา สงวนพรรค, 2563) มาปรับใชแ้ละสร้างแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยั
สร้างขอ้ค าถามให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค า (Rating Scale) มี 5 
ระดบัความคิดเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด เพื่อใชว้ดัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation 
มีต่อการท างานในระบบราชการ 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถของบุคลากร  4. ดา้นลกัษณะ
งานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน5. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการ
ทางสังคมของบุคลากร6. ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 7. ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม 8. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง  



 

ผลการวจัิย 
 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-42 ปี (Generation-Y) มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี ท างานอยูใ่นต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ มีระดบัเงินเดือน 15,001-20,000 บาท 
มีระยะเวลาท างานในปัจจุบนั 1-3 ปี 2) ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท างานในปัจจุบนั แตกต่างกนัมีทศันคติ มีทศันคติต่อการท างานในระบบราชการ
แตกต่างกนั ส่วนอายุแตกต่างกนัมีทศันคติ มีทศันคติต่อการท างานในระบบราชการไม่แตกต่างกนั 3) ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถของ
บุคลากร ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่น
ฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบ
ราชการ ส่วนดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการทางสังคมของบุคลากรดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต
กับการท างานโดยส่วนรวม และด้านลักษณะงานมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการท างานในระบบ
ราชการ 
 

อภิปรายผล 
 

1. อภิปรายผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
เงินเดือน ระยะเวลาท างานในปัจจุบนั ท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation มีต่อการท างานในระบบ
ราชการ ดา้นพฤติกรรม ดา้นสังคม และดา้นอ่ืนๆ แตกต่างกนั 

โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 26-42 ปี (Generation-Y) ระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี อยูใ่นต าแหน่งระดบัปฏิบติัการ เงินเดือนอยู่ระหวา่ง 15,001-20,000 
บาท มีระยะเวลาการท างานในปัจจุบนั อยูร่ะหวา่ง 1-3 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิมพณ์ดา เลิศปกรณ์ธีรทตั 
(2561)  ซ่ึงกล่าวไว้ว่า  ทัศนคติท่ี มีต่อการท างานร่วมกับคนต่างว ัยของประชากรท่ีมีงานท าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมต่างกนั ท าให้ทศันคติท่ีมีต่อการท างานร่วมกับคนต่างวยัไม่เหมือนกนั อาจ
เน่ืองจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัและหลากหลาย ท าให้ทกัษะการรับรู้ 
การคิดวเิคราะห์ การส่ือสาร รวมถึงความรู้และ ประสบการณ์ในหลายๆ ดา้นแตกต่างกนั และการท่ีประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้ทศันคติท่ีมีต่อการท างานร่วมกับคนต่างวยัไม่เหมือนกัน อาจ



 

เน่ืองมาจากลกัษณะงาน ต าแหน่ง สังคม สภาพแวดลอ้ม ค่านิยมและวฒันธรรมของแต่ละองคก์รท่ีแตกต่างกนั 
และมีความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์ร ท าใหท้ศันคติท่ีมีต่อการท างานร่วมกบัคนต่างวยัแตกต่างกนั 

2. อภิปรายผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติแต่ละ 
Generation ต่อการท างานในระบบราชการ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ไดแ้ก่ ปัจจยัค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต ค่าตอบแทนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ และพึงพอใจใน
กระบวนการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติแต่ละ Generation ต่อ
การท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบั 
เอกลกัษณ์ ชุมภูชยั(2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ปัจจุบนัประเทศไทยมีค่า
ครองชีพสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตมากข้ึนตามไปดว้ย มนุษยทุ์กคนมีธรรมชาติในแง่มุมหน่ึง คือ ความ
ตอ้งการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งท างาน เพื่อให้ไดรั้บการตอบสนองทางดา้นเศรษฐกิจจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อจะไดผ้ลตอบแทนในรูปตวัเงินมาตอบสนองของความตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายท่ีเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เป็นความตอ้งการท่ีจ าเป็นส าหรับการอยูร่อด ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
การตอบสนองก่อนท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการขั้นต่อไป  

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ไดแ้ก่ ปัจจยัสถานท่ีท างานเหมาะสมต่อการ
ท างานและจดัแบ่งพื้นท่ีท างานเป็นสัดส่วน สภาพแวดลอ้มในการท างานมีความสะดวกสบายและเอ้ือต่อการ
ท างาน และองคก์รใหค้วามส าคญัเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติ
แต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์ ชุมภูชยั (2561) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ความตอ้งการดา้น
ความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากท่ีความตอ้งการทางร่างกายไดรั้บการ
ตอบสนองอยา่งไม่ขาดแคลนแลว้ หมายถึง ความตอ้งการสภาพแวดลอ้ม ท่ีปลอดจากอนัตรายทั้งทางกาย และ
จิตใจ ความมัน่คงในงานในชีวิตและสุขภาพการสนองความตอ้งการน้ีต่อพนกังานท าไดห้ลายอย่าง เช่น การ
ประกันชีวิต และสุขภาพกฎระเบียบข้อบังคับ ท่ียุติธรรมการให้มีสหภาพแรงงานความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถของบุคลากร ไดแ้ก่ ปัจจยัมีโอกาสพฒันาความสามารถ
จากลกัษณะงานท่ีไดใ้ช้ทกัษะและความสามารถอยา่งเต็มท่ี มีการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาความรู้ เช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และงานท่ีท าอยู่มีความท้าทายและน่าสนใจ มีความสัมพนัธ์กับทัศนคติแต่ละ 
Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึง
สอดคล้องกบั  เมธากร ศรียะพนัธ์ (2563) กล่าวไวว้่าโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล เป็น



 

กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถความเขา้ใจ ตลอดจนทศันคติอนัจะส่งผลให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์ ชุมภูชยั(2561) ไดก้ล่าวไวว้า่โอกาสในการพฒันา
ความรู้ความสามารถ การพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับโอกาสพฒันา
ความสามารถของตนจากงานท่ีท า พฒันาทกัษะ ความรู้ เช่นงานท่ีไดใ้ชใ้นทกัษะและความสามารถท่ีหลากหลาย
เม่ือผูป้ฏิบติัไดรั้บทราบผลการปฏิบติังานจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่าและทา้ทายความสามารถจาก
งานท่ีท า 

4. ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน ไดแ้ก่ ปัจจยัไดรั้บการส่งเสริม
ในการพฒันาทกัษะเพื่อใหเ้กิดความช านาญ ทั้งดา้นความรู้ มีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในอาชีพ ต าแหน่ง และมีความ
มัน่คง และระบบการปรับต าแหน่งเป็นไปอยา่งยุติธรรมตามผลงาน และมีระบบท่ีเช่ือถือได ้มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  พิรัญญา นิลพนัธ์ (2561) ไดก้ล่าวไวว้า่ การให้ความสนใจการให้พนกังานไดเ้พิ่ม
ความสามารถในการท างานของเขามากกวา่ท่ีจะคอยเป็นผูน้ าใหเ้ขาท าตาม จะตอ้งมีการมอบหมายงานใหม่ หรือ
งานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ และทกัษะท่ีเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการพฒันาภายในองคก์ร ในสาย
งาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดว้ย ตลอดจนการท างานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตกา้วหนา้ในสายอาชีพและ
เสริมสร้างความรู้สึกมัน่คงในงานท่ีท าอยู ่เป็นการเพิ่มโอกาสในการกา้วไปสู่ความส าเร็จแลว้ ยงัเป็นการพฒันา
ตนเองให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งพนักงานและองค์กร ถ้าต้องการ
ความกา้วหน้าทางอาชีพอย่างท่ีมุ่งหวงัไว ้ ควรมีแบบแผนการพฒันาอาชีพท่ีดี และมีความรู้ความเขา้ใจใน
ขั้นตอน กระบวนการพฒันา แผนการพฒันาอาชีพ และสอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์ ชุมภูชยั(2561) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
พนกังานจา้งเหมามีอตัราการลาออก และหยุดงานสูง เน่ืองจาก ความมัน่คงในการท างานมีนอ้ยถูกเลิกจา้งหรือ
โยกยา้ยสถานท่ีทางานไดง่้าย รวมไปถึงค่าจา้ง และสวสัดิการจึงทุ่มเทใหก้บังานนอ้ย 

5. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณการทางสังคมของบุคลากร ไดแ้ก่ ปัจจยังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตรงกบัความสามารถ มีโอกาสพฒันาและต่อยอดความสามารถจากลกัษณะงานท่ีไดใ้ชท้กัษะและความสามารถ
หลากหลาย และงานท่ีปฏิบัติมีลักษณะเฉพาะตัว ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และมีความชัดเจนของงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  เมธากร ศรียะพนัธ์ (2563) ไดก้ล่าวไวว้่า การบูรณาการทาง
สังคมในองคก์าร การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ินให้มี
ความเขม้แขง็และเช่ือมโยงกนั 

6. ด้านลักษณะงานท่ีตั้ งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ปัจจยัการท างานมี
กฎระเบียบขอ้บงัคบัตามท่ีองค์กรก าหนด และการบริหารงานและเป้าหมายขององค์กรมีความเหมาะสม มี



 

ความสัมพนัธ์กบัทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิรัญญา นิลพนัธ์ (2561) ไดก้ล่าววา่ ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบ
การปกครองและวธีิการด าเนินชีวิต ซ่ึงยึดหลกัของความเสมอภาค เสรีภาพและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยก์าร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวา่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ เท่าเทียมกนั กติกาท่ีก าหนดแนวทางในการใชอ้  านาจ
ในการบริหารนัน่เอง ดงันั้นทุกคนอยา่งนอ้ยท่ีสุดควรมี ความสามารถในการปกครองตนเอง เคารพกฎหมายไม่
ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น ดว้ยเหตุท่ีถือวา่ความเสมอภาคเป็นเร่ืองส าคญั คือ พนกังานมีสิทธิอะไรบา้ง และจะปกปูอง
สิทธิของตนเองไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมขององคก์รนั้นๆ วา่มีความเคารพในสิทธิส่วนตวัมาก
นอ้ยเพียงใด ยอมรับในความขดัแยง้ทางความคิด รวมทั้งวางมาตรฐานการใหผ้ลตอบแทนท่ียุติธรรมแก่พนกังาน
และมีการจดัเตรียมงานใหเ้กิดความเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กนั 

7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัมีความสุขในการปฏิบติังาน งานท่ี
ท ามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีก าหนด สามารถแบ่งเวลาไดเ้หมาะสมระหวา่งเวลาในการท างานกบัเวลาส่วนตวั
และครอบครัว และงานท่ีท าอยูไ่ม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติครอบครัวหรือชีวิตส่วนตวั มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิรัญญา นิลพนัธ์ (2561) ไดก้ล่าววา่ บุคคลจะตอ้งจดัความสมดุลให้เกิด ข้ึนในชีวิต 
โดยจะตอ้งจดัสรรบทบาทใหส้มดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง ซ่ึงตอ้งมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่ง
การใชเ้วลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความกา้วหนา้ในอาชีพ ซ่ึงพนกังานมีสมดุลชีวิตการท างาน
สามารถเกิดข้ึนจากพนกังานมีความพึงพอใจในการท างานเพิ่มข้ึน มีความสุขในชีวิตการท างาน มีความพึงพอใจ
ในอาชีพ มีความเครียดในงานนอ้ย มีสุข มีความพึงพอใจในอาชีพ มีความเครียดในงานนอ้ย มีสุขภาพกายและ
อารมณ์ดี พนกังานและองคก์ารมีผลิตภาพเพิ่มข้ึน และสอดคลอ้งกบัสุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นการท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม พนกังานส่วนใหญ่มีความคิดวา่ ตนเองสามารถท างานท่ี
รับผิดชอบเสร็จทนัก าหนด โดยไม่ตอ้งท างานล่วงเวลา นัน่หมายความวา่ พนกังานมีการจดัเวลาในการท างาน
ของตนเองใหเ้หมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชีวติของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืนๆ 

8. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง ปัจจยัท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็น
อยา่งดี สามารถปรึกษากบัเพื่อนร่วมงานไดเ้สมอทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั และเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยให้
เกิดก าลงัใจในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติแต่ละ Generation ต่อการท างานในระบบราชการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) บริษทัมีส่วน
ช่วยในการท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยกิจกรรมดงักล่าวเป็นการท างานท่ีด าเนินไปใน
ลกัษณะท่ีไดรั้บผิดชอบต่อสังคม การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม จะก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีมีคุณค่า เห็นความส าคญัของงานและอาชีพ 



 

ข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ Generation ในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อการ
ท างานในระบบราชการ พบว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน มีผลต่อทศันคติของขา้ราชการแต่ละ 
Generation ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน โดยมุ่ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดี ต่อการท างานในระบบราชการจากผล
วจิยัท าใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตท่ีมีผลต่อทศันคติของขา้ราชการแต่ละ Generation ในดา้นลกัษณะงาน
ท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงในการท างาน ในส่วนภาครัฐจึงควรท่ีจะปรับปรุงปัจจยัดา้นน้ีเพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีส่งผลต่อทศันคติท่ีขา้ราชการแต่ละ 
Generation มีต่อการท างานในระบบราชการ โดยมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานในดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิด
ทศันคติท่ีดี ต่อการท างานในระบบราชการ 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติท่ีแต่ละ Generation มีต่อการท างานในเชิงลึกทั้งการสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้มูลโดยละเอียด และสามารถน าผลท่ีไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานและ
ออกแบบแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งละเอียดมากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงทศันคติของผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติ เพื่อทราบ
ถึงความแตกต่างในบริบทท่ีต่างกนัออกไป 
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