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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของคนรุน Gen Y ที่มีตอการทํางานใน
ระบบราชการ และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน และการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ กับทัศน-  
คติของคนรุน Gen Y ที่มีตอการทํางานในระบบราชการ กลุมตัวอยาง คือ คนรุน Gen Y ที่เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท ที่มีอายุระหวาง 18 - 
32 ป จํานวน 400 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาสถิติ t-test คาสถิติ One 
Way ANOVA และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) สําหรับการทดสอบสมมติฐาน และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยสรุปไดวาคนรุน Gen Y มีทัศนคติอยูในระดับปานกลางตอการทํางานในระบบ
ราชการ อันเนื่องมาจากงานราชการยังมีอุปสรรคหรือมีขอจํากัดการทํางานหลายประการ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to study Generation Y’s attitudes towards the 
bureaucratic work system as well as to study whether demographic factors, work behavior, as 
well as work support and encouragement were related to Generation Y’s attitudes towards  
the bureaucratic work system.  The sample was based on undergraduate and graduate 
students enrolled in Bangkok University, city campus.  The sample size in this study was 400 
and the sample units were confined to those students whose age was between 18 and 
32.  Questionnaires were used as a tool to collect data.  The descriptive statistics used were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  T-test and one-way ANOVA, as well 
as Pearson’s product moment correlation coefficient were used to test the hypotheses at the 
0.05 significant level.  The results indicate that Generation Y’s attitudes towards the 
bureaucratic work system are moderate because of several limitations and obstacles in its 
work system. 

 
ความสําคัญของปญหา 

ในสังคมยุคปจจุบันเรียกไดวาเปนสังคมยุคโลกา-
ภิวัฒน (Globalization) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ จึงทําให
องคการตางๆ ลวนตองมีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรับมือ
และตอสูกับปญหาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหองคการ
สามารถดํารงอยูตอไปได  

หนวยงานราชการ เปนองคกรหนึ่งที่จะตองมีการ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งถือวาเปน
องคกรหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและ
ดูแลความเปนอยูของประชาชน ภายใตการกําหนดแนว
ทางการบริหารงานโดยรัฐบาลและมีเปาหมายที่สําคัญที่สุด 
คือ คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ทั้งนี้
ภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน



ราชการนั้นไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อการบริหาร 
งานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความคุมคาใน
การนํามาใชซึ่งงบประมาณแผนดิน อันมีที่มาจากเงินภาษี
อากรของประชาชนในประเทศเปนหลัก (นิพนธ  ใหญ-
อรุณ, 2552) แตอยางไรก็ตามในการขับเคลื่อนระบบ
ราชการในภาพรวมที่ผานมาพบวายังไมมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการมากนัก ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางใน
เรื่องรูปแบบของการบริหารจัดการระหวางภาครัฐและภาค 
เอกชน ไมวาจะในแงของ ทฤษฎี เทคนิค และเงื่อนไขหรือ
สภาพการณในการทํางานที่ตางกัน  

อีกทั้งยังพบปญหาของระบบราชการไทยอีกหลาย
ประการ เชน ในแงของระบบงานที่มีสายการบังคับบัญชา
ที่ยาว การปฏิบัติงานโดยอาศัยฐานจากกฎระเบียบเปนหลัก 
ปญหาการคอรรัปช่ันและการแสวงหาประโยชนเพื่อตน 
เอง ซึ่งสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากคาตอบแทนในภาครัฐยัง
ปรับปรุงไมทันกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่คาครองชีพ
เพิ่มสูงขึ้นและเกิดจากระบบราชการที่ยอหยอนในแงของ
โครงสราง กระบวนการทํางาน และกรอบความคิดในการ
ปฏิบัติราชการ เปนตน จากสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ภาครัฐจึง
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อใหสอด 
คลองกับนโยบายที่เนนในเรื่องของการใหบริการที่รวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนไดรับความพอใจสูงสุด และเพื่อสราง
ความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน ภาคเอกชน และสังคม
โลก  ภาครัฐจึงไดมีการปรับเปลี่ยน “การบริหารจัดการ” 
เพื่อตอบสนองความจําเปนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน มีการปรับ 
ปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารองคประกอบภายในองคกร 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรในองคกร 
ที่มีโครงสรางตามสายการบังคับบัญชาในลักษณะตายตัว   
ไมมีความยืดหยุน ใหมีความยืดหยุนคลองตัวมากขึ้น  

จากเหตุผลขางตน  ทําใหภาครัฐมีความตองการ
บุคลากรรุนใหมไฟแรง กลาคิด กลาทํา สุจริต เห็นไดจาก
การเปดรับบุคลากรรุนใหมเขามาทํางานในหนวยงานของ
ราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความขัดแยงกับความคิดหรือ
ทัศนคติเดิมที่วาคนรุนใหมไมนิยมทํางานในหนวยงานของ
ราชการ ซึ่งคนรุนนี้เรียกกวา  Generation Y (Gen Y) ที่
กําลังเติบโตพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
ใหมๆ และเปนผูที่ตองการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบ
กาวกระโดด ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงทัศนคติของ
คน Gen Y รวมทั้งปจจัยที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอการทํางาน

ราชการไทยในปจจุบัน ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ในปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการจางงานอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดโดยเฉพาะภาคเอกชนและการพัฒนาปรับปรุง
ศักยภาพในการทํางานของระบบราชการของรัฐบาล โดย 
เฉพาะในสวนแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ที่ไดมีการ
จัดทําขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารของภาครัฐไปสู 
“รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม” ที่เนนผลลัพธเปน
หลัก ซึ่งครอบคลุมงาน 5 ดาน ไดแก บทบาทภารกิจและ
วิธีการบริหารงาน งบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธ 
บริหารงานบุคคล ปรับเปลี่ยนกฎหมาย และ ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและคานิยม เพื่อเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยว 
ของสามารถนําผลวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการบุคลากรในหนวยงานราชการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตอไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1)  เพื่อศึกษาทัศนคติของคนรุน Gen Y ที่มีตอการ
ทํางานในระบบราชการ 

2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y กับทัศนคติที่มีตอการทํางาน
ในระบบราชการ 

3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ ใน
ดานการสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว ปจจัยทาง 
ดานเศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ กับ
ทัศนคติของคนรุน Gen Y ที่มีตอการทํางานในระบบ
ราชการ 

 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  

1)  ทราบถึงทัศนคติของกลุมคนรุน Gen Y และปจจัย
ที่มีผลตอทัศนคติตอการทํางานราชการในปจจุบันภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการของภาครัฐ 

2)  ทราบถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y กับทัศนคติที่มีตอการทํางาน
ในระบบราชการ 

3)  ทราบถึงความสัมพันธระหวางการไดรับการสง 
เสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ ในดาน
การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว ปจจัยทางดาน



เศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ กับ
ทัศนคติของคนรุน Gen Y ตอการทํางานในระบบราชการ 

4)  ทราบถึงแนวทางในการบริหารบุคคลในองคกร 
และเพื่อเปนขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผล
วิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 

1.  คนรุน Gen Y (Generation Y) หมายถึง คนรุน 
Gen Y ที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2523-2537 ซึ่งมีอายุระหวาง 
18-32 ป เปนกลุมคนที่โตมาพรอมกับคอมพิวเตอร 
อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีไอที มีพฤติกรรมกลาแสดง 
ออก มีความเปนตัวของตัวเองสูง มีความอดทนต่ํา ชอบ
การเปลี่ยนแปลง 

2.  ทัศนคติของคนรุน Gen Y หมายถึง สภาวะที่กลุม
คนรุนใหมที่มีอายุระหวาง 18-32 ป ที่มีความคิดเห็นตอสิ่ง
ตางๆ ในลักษณะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย  

3.  ทัศนคติตอการทํางานระบบราชการ  หมายถึง 
ความรูสึกชอบหรือไมชอบตองานปฏิบัติงานในหนาที่
ราชการของคนรุน Gen Y 

4.  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y หมาย 
ถึง กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของงาน 
ที่แสดงระดับการตอบสนองความตองการของ Gen Y ตาม
ทฤษฏี X กับทฤษฏี Y ของดักลัส แมคเกรเกอร ที่แสดง 
ออกถึงความตองการหรือพฤติกรรมระดับต่ํา ความตอง 
การทางดานรางกาย และความตองการดานความปลอดภัย 
ในการจูงใจบุคคลในองคการ หรือความตองการสนอง
ความตองการระดับสูง ความตองการดานสังคม ความตอง 
การช่ือเสียงและความตองการความสําเร็จในชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน 

5.  การไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางาน
ในระบบราชการ หมายถึง การไดรับสงเสริมและสนับ   
สนุนจากบิดามารดา ผูปกครองหรือมีปจจัยภายนอกในการ
สนับสนุนใหคนรุน Gen Y มีทัศนคติตอการทํางานระบบ
ราชการในดานการสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว 
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบ
ราชการ 

6.  ระบบราชการ หมายถึง ระบบงานที่บริหารจัดการ
โดยรัฐบาล มีโครงสราง การปฏิบัติงานโดยอาศัยฐานจาก
กฎระเบียบเปนหลัก  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สมชาย  รัตนค้ําชูวงศ (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นในการประกอบอาชีพรับราชการของนิสิตมหา- 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร ช้ันปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการ 
ศึกษาวิจัย จํานวน 355 คนผลการศึกษาครั้งนี้พบวา นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ช้ันปที่ 4 มีความคิดเห็นที่เห็น
ดวยกับการประกอบอาชีพรับราชการ โดยภาพรวมแลว  
อยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นใน
การประกอบอาชีพรับราชการ ไดแก เพศ คะแนนเฉลี่ย
สะสม (G.PA.) ภูมิลําเนา คณะวิชา และอาชีพของบิดา
มารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายไดของบิดา
มารดา ไมมีผลตอความคิดเห็นในการประกอบอาชีพรับ
ราชการของนิสิต ช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
สวนการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว และสถานศึกษา เศรษฐกิจ สื่อมวลชนพบวามี
ความสัมพันธกับความคิดเห็นในการประกอบอาชีพรับ
ราชการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรช้ันปที่ 4 สวน
ปจจัยสวนตัว ปจจัยทางครอบครัว ปจจัยสถานการศึกษา 
ปจจัยทางเศรษฐกิจปจจัยทางสื่อมวลชนมีอํานาจรวมกัน
พยากรณความเห็นในการประกอบอาชีพรับราชการของ
นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ช้ันปที่ 4 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กนกพร ศรีวิทยา (2547) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
อาชีพรับราชการมุมมองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตมหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร ช้ันปที่ 4 จํานวน 367 คนผลการวิจัย
พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ช้ันปที่ 4 มีความ
คิดเห็นตออาชีพรับราชการโดย ภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง และพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็น
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตออาชีพรับราชการ
ไดแก 1) ปจจัยการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพรับราชการจากครอบครัว สื่อสารชน เพื่อน 2) ปจจัย
ทางเศรษฐกิจ 3) ปจจัยการปฏิรูประบบการบริหารงาน
บุคคล เชนเดียวกับ อัจฉรา  สุขารมณ และคณะ (2540) ที่ 
 



ไดทําการศึกษาเรื่อง องคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกงานของนิสิตระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยทําการศึกษากลุม
ตัวอยางซึ่งเปนนิสิตปริญญาตรีช้ันปที่ 4 ทุกวิชาเอก และ
ทุกคณะ ปการศึกษา 2536 จํานวน 365 คน เปนนิสิตชาย 
157 คน นิสิตหญิง 208 คนผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธ
ระหวางกลุมอาชีพการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี
กับภูมิหลังของครอบครัวและลักษณะทางชีวสังคม พบวา 
คณะที่เรียนและรายไดของบิดามารดามีความสัมพันธกับ
กลุมอาชีพการเลือกงานของนิสิตปริญญาตรี โดยที่เพศ 
อาชีพของบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดา และการมี
สวนรวมในกิจกรรมนอกหลักสูตรไมมีความสัมพันธกับ
กลุมอาชีพการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางจิตวิทยาของนิสิต
ปริญญาตรีพบวาวุฒิภาวะทางอาชีพ คานิยมในอาชีพ และ
บุคลิกภาพตางๆ มีความสัมพันธระหวางกันในทางบวก 

สวนแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ มีความสัมพันธทางลบกับ
วุฒิภาวะทางอาชีพ นอกจากนี้องคประกอบทางจิตวิทยาที่
มีอิทธิพลสําคัญตอการเลือกงานของนิสิตปริญญาตรีพบวา 
แรงจูงใจในการเลือกอาชีพและบุคลิกภาพ มีแนวโนมที่จะ
มีอิทธิพลตอการจําแนกกลุมอาชีพการเลือกงานของนิสิต
ระดับปริญญาตรี สวนวุฒิภาวะทางอาชีพ และคานิยมใน
อาชีพ ไมพบวาสามารถจําแนกกลุมอาชีพการเลือกงานของ
นิสิตระดับปริญญาตรีได 
 
ระเบียบวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหา-

วิทยาลัยกรุงเทพ โดยจากการสํารวจขอมูลนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี-โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท 
ประจําปการศึกษา 2552 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
25,000 คน และกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน 

 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 



การสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาปริญญา

ตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ํา
ไท จํานวน 395 คนโดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random 
Sampling) 

ตัวแปรในการวิจัย 
สําหรับตัวแปรที่ศึกษาวิจัย ประกอบดวย 
1.  ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติที่มีตอการทํางานในระบบ

ราชการ 
2.  ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลดานประชากรศาสตร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนและอาชีพ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน Gen 
Y การไดรับสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบ
ราชการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

- การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว 
- ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สรางขึ้น มี

วิธีการดําเนินการ คือ การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
จากการนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนคนรุน Gen 
Y จํานวน 40 คน แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิธีหาคาสัม-
ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coeffient 
Alpha) ในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y มีคาเทากับ 0.813 สวนใน
แบบสอบถามตอนที่ 3 ในการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ครอบครัว ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาและ
ปฏิรูประบบราชการ มีคาเทากับ 0.858, 0 .779 และ 0.768 
ตามลําดับ โดยในภาพรวมมีคาเทากับ 0.833 และในแบบ 
สอบถามสวนที่ 4 เกี่ยวกับทัศนคติตอการทํางานในระบบ
ราชการ พบวา มีคาเทากับ 0.778 ตามลําดับ  

- การพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ 
 
ตารางที่ 1  แสดงคาความเชื่อมั่นของคําถามในหมวดตางๆ  

หมวดคําถามตางๆ คา Cronbach's Alpha 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y 0.813 
การไดรับสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ 0.833 
 การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว 0.858 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 0.779 
 การพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ 0.768 
ทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ 0.778 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาวิเคราะห
โดยใชวิธีการทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistic) ของขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพโดยใชสถิติคาความ    
ถ่ี  (Frequency)  และค าร อยละ  (Percentage) และขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ Gen Y การสงเสริม 
 

และสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการและทัศนคติ
ตอ การทํางานในระบบราชการ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

2.  การ วิ เ คร าะห ข อมู ล เ ชิ งอนุ ม าน  (Inferential 
Statistics) ไดแก คาสถิติ t-test ใชในการทดสอบคาความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพื่อทด 
สอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางเพศและระดับ
การศึกษา กับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ และ
คาสถิติ One Way ANOVA ใชในการทดสอบคาความแตก 
ตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม  
 



โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในความแตก 
ตางระหวางอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ กับทัศน-
คติตอการทํางานในระบบราชการ 

3.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pear-
son’s Product Moment Correlation Coefficient) โดย
วิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของ Gen Y และการสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางาน
ในระบบราชการกับทัศนคติตอการทํางานในระบบราช-

การ เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 
ผลการวิจัย 

1.  การวิเคราะหขอมูลดวยจํานวนขอมูลและรอยละ
ของลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง โดยใช
ตารางและคําประกอบการอธิบายดังนี้ 

 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 172 43.5 
 หญิง 223 56.5 
อายุ   
 18 - 22 ป 229 58.0 
 23-27 ป 104 26.3 
 28-32 ป 62 15.7 
ระดับการศึกษา   
 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 227 57.5 
 กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 168 42.5 
สถานภาพสมรส   
 โสด 365 92.4 
 สมรส 27 6.8 
 หมาย/หยาราง 3 0.8 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
 ไมเกิน 10,000 บาท 183 46.3 
 10,001-20,000 บาท 84 21.3 
 20,001-30,000 บาท 67 17.0 
 30,001-40,000 บาท 38 9.6 
 สูงกวา 40,000 บาท 23 5.8 



ตัวแปร จํานวน รอยละ 
อาชีพหลัก (นอกจากนักเรียน/นักศึกษา)   
 รับราชการ 5 1.3 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 4.1 
 ธุรกิจสวนตัว 92 23.2 
 พนักงานบริษัท/รับจาง 57 14.4 
 ไมไดประกอบอาชีพ / วางงาน  225 57.0 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อจําแนกตามลักษณะทางประชากร 

ศาสตรตางๆ ไดแก เพศ  พบวา มีคนรุน Gen Y เปนเพศหญิง 
จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และเพศชาย จํานวน  
172 คน คิดเปนรอยละ 43.5  

อายุ พบวา คนรุน Gen Y สวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 
22 ป จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ มี
อายุระหวาง 23-27 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.3 
และมีอายุระหวาง 28-32 ป นอยที่สุดจํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา มีคนรุน Gen Y ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 57.5 และ 
กําลังศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 168 คน คิดเปนรอย
ละ 42.5 

สถานภาพสมรส พบวา คนรุน Gen Y สวนใหญมี
สถานภาพสมรสเปนโสด จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 
92.4 สถานภาพสมรส จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8 
และมีหมาย/หยาราง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 
ตามลําดับ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา คนรุน Gen Y สวนใหญมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 183 คน 
คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 
21.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 17.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 30,001-40,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
9.6 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท จํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 

อาชีพหลัก นอกจากนักเรียน/นักศึกษา พบวา คนรุน 
Gen Y สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ และ วางงาน 
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาคือ มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.2 อาชีพ
พนักงานบริษัท/รับจาง จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.4 
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.1 และมีอาชีพรับราชการนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.3 

2.  การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการทํางาน
ของคนรุน Gen Y 

 
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ Gen Y ในภาพรวมและรายขอ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ( X ) (SD) ระดับพฤติกรรม 
1. ทานชอบทํางานทาทายและพบสิ่งใหมๆ 4.21 0.742 เปนจริงมากที่สุด 
2. ทานมีความความรับผิดชอบในการทํางานสูง 3.90 0.699 เปนจริงมาก 
3. ทานมีความความกระตือรือรนในการทํางาน 3.93 0.684 เปนจริงมาก 
4. ทานตองการใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน 3.81 0.799 เปนจริงมาก 
5. ทานตองการเงินเดือนหรือคาจางมากที่สุด 4.27 0.784 เปนจริงมากที่สุด 



พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ( X ) (SD) ระดับพฤติกรรม 
6. ทานชอบการรวมมือกันมากกวาการแขงขัน 4.06 1.726 เปนจริงมาก 
7. ทานมีความตองการใหงานเสร็จอยูเสมอ 4.11 0.693 เปนจริงมาก 
8. ทานเปนคนที่นาพึ่งพาและไวใจไดเสมอ 3.88 0.782 เปนจริงมาก 
9. ทานตองการแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 4.22 0.785 เปนจริงมากที่สุด 
10.ทานตองการความสุขจากการทํางานมากกวาสิ่งอื่นๆ 3.99 0.923 เปนจริงมาก 

รวม 4.03 0.38 เปนจริงมาก 
 
จากตารางที่ 3 พบวา เมื่อพิจารณาในภาพรวมของ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y แลว พบวา คน
รุน Gen Y มีพฤติกรรมอยูในระดับเปนจริงมาก ( X = 
4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายขอของพฤติกรรมแลว พบวา  
คนรุน Gen Y มีพฤติกรรมเปนจริงมากที่สุดเรื่อง ความ
ตองการเงินเดือนหรือคาจางมากที่สุด ความตองการแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่และชอบทํางานทาทาย และพบ 
สิ่งใหมๆ ( X = 4.27, 4.22 และ 4.21 ตามลําดับ) สวนขอที่
มีพฤติกรรมเปนจริงอยูในระดับเปนจริงมาก ไดแก ความ
ตองการใหงานเสร็จอยูเสมอ ความชอบในการรวมมือกัน
มากกวาการแขงขัน ความตองการความสุขจากการทํางาน 

 
มากกวาสิ่งอื่นๆ ความความกระตือรือรนในการทํางาน 
การมีความความรับผิดชอบในการทํางานสูง การเปนคนที่
น าพึ่ งพาและไวใจได เสมอและตองการใชความคิด
สรางสรรคในการทํางาน ( X = 4.11, 4.06, 3.99, 3.93, 
3.90, 3.88 และ 3.81 ตามลําดับ) 

3.  การวิเคราะหระดับการไดรับสงเสริมและสนับ  
สนุนตอการทํางานในระบบราชการทั้งในภาพรวมและราย
ดานเกี่ยวกับการไดรับสงเสริมและสนับสนุนตอการ
ทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y ใน 3 ดาน ไดแก 
การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ 

 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลระดับการไดรับสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ ใน

ภาพรวม 

ปจจัยการไดรับสงเสริมและสนับสนุน ( X ) (SD) 
ระดับการไดรับ
สงเสริมและ
สนับสนุน 

การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว 2.09 0.893 นอย 
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 2.87 0.791 ปานกลาง 
การพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ 2.96 0.777 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.623 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการไดรับ
สงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการของ
คนรุน Gen Y ใน 3 ดาน พบวา คนรุน Gen Y ไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.64)  

4.  การวิเคราะหระดับทัศนคติตอการทํางานในระบบ
ราชการในภาพรวมและรายขอเกี่ยวกับทัศนคติตอการ
ทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y  

 
 
 
 



ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ ในภาพรวมและรายขอ 
ปจจัย ( X ) (SD) ระดับทัศนคติ 

1. มีสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่ดีตอกันระหวางขาราชการ 3.38 0.868 เห็นดวยปานกลาง 

2. มีระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานที่ลาชาและไมยืดหยุน 3.68 1.050 เห็นดวยมาก 

3. เปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ไดรับการเคารพ ยกยองจากคนใน
สังคม 

2.79 1.160 ปานกลาง 

4. ไมมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานมากนัก เนื่องจากยังคง
เปนระบบอุปถัมภ 

3.40 1.001 เห็นดวยปานกลาง 

5. มีระบบการประเมินผลอยางเปนธรรมและมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 2.43 1.031 เห็นดวยนอย 

6. ไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมกับสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน 3.28 0.925 เห็นดวยปานกลาง 

7. ไดรับคาตอบแทนเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ 2.91 0.844 เห็นดวยปานกลาง 

8. ไมไดใชความคิดสรางสรรคอยางเต็มที่ 3.09 0.848 เห็นดวยปานกลาง 

9. มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากกวาอาชีพอื่นๆ 3.27 1.021 เห็นดวยปานกลาง 

10. เปนอาชีพที่มีการทุจริต โกงกินไดงาย 3.65 1.000 เห็นดวยมาก 

11. มีโอกาสไดทํางานตรงตามความรูความสามารถ 2.95 0.798 เห็นดวยปานกลาง 

12. ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตในอาชีพไดอยางกาวกระโดด 3.74 1.060 เห็นดวยมาก 

13. มีโอกาสทําประโยชนตอสังคมไดมากกวาอาชีพอื่นๆ 2.81 0.989 เห็นดวยปานกลาง 

14. ไมมีแรงจูงใจหรือทําสิ่งใหมๆ ที่ทาทาย 3.14 0.927 เห็นดวยปานกลาง 

15. สามารถมีเวลาอยูกับครอบครัวมากกวาอาชีพอื่นๆ 3.58 0.828 เห็นดวยมาก 

รวม 3.20 0.353 เห็นดวยปานกลาง 
 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของทัศนคติตอ

การทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y พบวา คน
รุน Gen Y มีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ( X = 
3.20) โดยคนรุน Gen Y มีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก
ในเรื่องไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเติบโตในอาชีพได
อยางกาวกระโดดมากที่สุด ( X = 3.74) รองลงมาคือ เรื่อง 
มีระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานที่ลาชาและไมยืดหยุน 
( X = 3.68) สวนเรื่องที่คนรุน Gen Y มีทัศนคติอยูใน
ระดับปานกลางมากที่สุดคือ เรื่องการไมมีโอกาสกาวหนา

ในตําแหนงหนาที่การงานมากนัก เนื่องจากยังคงเปนระบบ
อุปถัมภ  ( X = 3.40) รองลงมาคือ เรื่องมีสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูลที่ดีตอกันระหวางขาราชการ( X = 3.38) 
และทัศนคติที่อยู ในระดับนอย  คือ  เรื่องมีระบบการ
ประเมินผลอยางเปนธรรมและมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ( X = 
2.43) 

5.  การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศและระดับ
การศึกษากับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ 

 



ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y จําแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา 

เพศ N X  S.D t P-value 
ชาย 172 3.19 0.353 -0.680 0.497 
หญิง 223 3.21 0.353   
ระดับการศึกษา N X  S.D t P-value 
กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 227 3.22 0.347 0.983 0.326 
กําลังศึกษาระดับปริญญาโท 168 3.18 0.361   
รวม 395 6.4    

 
จากตารางที่ 6 พบวา คนรุน Gen Y ที่เปนเพศชายและ

เพศหญิงมีทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการที่ไมแตก 
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
(Sig = 0.497) และคนรุน Gen Y ที่มีระดับการศึกษาที่แตก 
ตางกันมีทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการที่ไมแตก 
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
(Sig = 0.326)  

6. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ในความ
แตกตางระหวางอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ กับ
ทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ โดยใชการทดสอบ
คาเอฟ (F-test) 
 

 
ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวในทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y จําแนกตาม

อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพ 
 X  SD F P-value 
อายุ 22 0.87 0.302 0.739 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 9,759 1.12 1.328 0.259 
อาชีพหลัก 
 (นอกจากนักเรียน/นักศึกษา) - - 4.970 0.001* 

 

จากตารางที่ 7 พบวา คนรุน Gen Y ที่มีอายุตางกันมี
ทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการที่ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 
0.739) ในสวนของคนรุน Gen Y ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
ตางกันมีทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการที่ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.05 (Sig = 0.259) และคนรุน Gen Y ที่มีอาชีพหลัก 
(นอกจากนักเรียน/นักศึกษา) ที่ตางกันมีทัศนคติตอการ

ทํางานในระบบราชการที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 0.05 (Sig = 0.001)  

7.  การวิเคราะหพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน 
Gen Y และการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตอการ
ทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen Y มีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ โดยใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 

 
 
 



ตารางที่ 8  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุน Gen Y และการไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการกับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ 

ทัศนคติตอการทํางาน 
ในระบบราชการ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของคนรุน Gen Y 

การไดรับการสงเสริมและสนับสนนุตอ 
การทํางานในระบบราชการในในภาพรวม 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

1. มีสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่ดี
ตอกันระหวางขาราชการ -0.001 0.981 ไมมี

ความสัมพันธ -0.103 0.040* มีความสัมพันธ  
ในระดับต่ํา 

2. มีระเบียบขั้นตอนที่ลาชาและไม
ยืดหยุน 0.022 0.664 ไมมี

ความสัมพันธ -0.023 0.650 ไมมี
ความสัมพันธ 

3. เปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ที่ไดรับการเคารพ ยกยองจากคน       
ในสังคม 

-0.029 0.561 ไมมี
ความสัมพันธ -0.077 0.128 ไมมี

ความสัมพันธ 

4. ไมมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงานมากนัก เนื่องจากยังคง
เปนระบบอุปถัมภ 

0.066 0.190 ไมมี
ความสัมพันธ 0.095 0.060 ไมมี

ความสัมพันธ 

5. มีระบบการประเมินผลอยางเปน
ธรรมและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน -0.042 0.408 ไมมี

ความสัมพันธ -0.004 0.930 ไมมี
ความสัมพันธ 

6. ไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  
กับสภาวะคาครองชีพในปจจุบัน -0.028 0.582 ไมมี

ความสัมพันธ 0.049 0.329 ไมมี
ความสัมพันธ 

7. ไดรับคาตอบแทนเหมาะสม          
กับหนาที่ความรับผิดชอบ 0.092 0.069 ไมมี

ความสัมพันธ -0.013 0.792 ไมมี
ความสัมพันธ 

8. ไมไดใชความคดิสรางสรรคอยาง
เต็มที่ 0.026 0.603 ไมมี

ความสัมพันธ 0.038 0.455 ไมมี
ความสัมพันธ 

9. มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
มากกวาอาชีพอื่นๆ -0.037 0.462 ไมมี

ความสัมพันธ 0.005 0.927 ไมมี
ความสัมพันธ 

10. เปนอาชีพที่มีการทุจริต โกงกินได
งาย 0.043 0.395 ไมมี

ความสัมพันธ 0.055 0.275 ไมมี
ความสัมพันธ 

11. มีโอกาสไดทํางานตรงตามความรู
ความสามารถ 0.004 0.941 ไมมี

ความสัมพันธ -0.054 0.282 ไมมี
ความสัมพันธ 

12. ไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
เติบโตในอาชีพไดอยางกาวกระโดด 0.062 0.220 ไมมี

ความสัมพันธ -0.016 0.757 ไมมี
ความสัมพันธ 

13. มีโอกาสทําประโยชนตอสังคมได
มากกวาอาชีพอื่นๆ 0.014 0.785 ไมมี

ความสัมพันธ -0.043 0.389 ไมมี
ความสัมพันธ 

14. ไมมีแรงจูงใจหรือทําสิ่งใหมๆ ที่
ทาทาย -0.058 0.249 ไมมี

ความสัมพันธ 0.025 0.621 ไมมี
ความสัมพันธ 

15. สามารถมีเวลาอยูกับครอบครัว
มากกวาอาชีพอื่นๆ -0.153 0.002* 

มีความ 
สัมพันธ 

ในระดับต่ํา 
-0.008 0.874 ไมมี

ความสัมพันธ 

ภาพรวม -0.002 0.976 ไมมี
ความสัมพันธ -0.014 0.786 ไมมี

ความสัมพันธ 



จากตารางที่ 8 พบวา ในภาพรวมของพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอการทํางานใน
ระบบราชการของคนรุน Gen Y ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
(sig = 0.976) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  
-0.002 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายขอแลว 
พบวา ทศันคติในเรื่องความสามารถมีเวลาอยูกับครอบครัว
มากกวาอาชีพอื่นๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 0.05 (sig = 0.002) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห-
สัมพันธ (r) เทากับ -0.153 และในภาพรวมของการไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการ
ของคนรุน Gen Y พบวา ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ  
ตอการทํางานในระบบราชการ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
(Sig = 0.786) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  
-0.014 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายขอแลว 
พบวา ทัศนคติในเรื่องการมีสวัสดิการและประโยชนเกื้อ 
กูลที่ดีตอกันระหวางขาราชการมีความสัมพันธกับการได 
รับการสงเสริมและสนับสนุนตอการทํางานในระบบราช-
การในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา ที่ระดับความเชื่อ  
มั่น 0.05 (Sig = 0.040) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ -0.103 
 
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวาการไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนตอการทํางานในระบบราชการของคนรุน Gen 
Y ในดานการสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัว ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาและปฏิรูประบบราชการ  
ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากวางานราชการยังมีอุปสรรคหรือ   
มีขอจํากัดการทํางานหลายประการสําหรับผูที่ตองการ
ทํางาน  เชน เงินเดือนที่บรรจุจะมีอัตราที่นอยกวาการ
ทํางานในอาชีพอื่นๆ และยังมีสายการปกครองที่หลาย   
ช้ันมากเกินไป รวมทั้งยังไมสามารกาวหนาในอาชีพได
อยางกาวกระโดด เนื่องจากระบบราชการจะมีหลักเกณฑ
และระเบียบสําหรับการครองตําแหนงที่ชัดเจน และเปน 
ไปตามขั้นตอนและระยะเวลาในการครองตําแหนงนั้น   
ในสวนของระดับทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการ
พบวา คนรุน Gen Y มีทัศนคติตอการทํางานในระบบราช-
การอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากวา เนื่องจากวาคนรุน 

Gen Y ซึ่งอยูในชวงอายุระหวาง 18-32 ป ถือวาเปนคนรุน
ใหมโดยมีความตองการที่จะสรางฐานะของตนเองและ
ตองการความสําเร็จในหนาที่การงานมากกวาความมั่นคง
ในหนาที่การงาน และคนรุน Gen Y ที่เปนกลุมตัวอยาง  
ในการศึกษาครั้งนี้เปนกลุมที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชน ที่สวนใหญจะไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจมาก 
นักและตางมุงหวังที่จะทํางานใน ภาคเอกชนหรือธุรกิจ
ของตนเองมากกวา จึงทําใหมีทัศนคติตอการทํางานใน
ระบบราชการในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 

จากการศึกษาทัศนคติของคนรุน Gen Y ที่มีตอการ
ทํางานในระบบราชการ กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี-โท มหาวิทยาลัยกรุงเทพครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับหนวยงานภาครัฐและผูที่มีสวน
เกี่ยวของ ไดนําไปเปนขอมูลไปใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

1.  หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของควรมีการประชา-
สัมพันธขอมูลขาวสารของระบบราชการใหคนรุน Gen Y 
ทราบอยางถูกตองและตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการปฏิรูป
ระบบราชการที่ปจจุบันมีการปรับปรุงระบบบริหาร      
การจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีประสิทธิภาพ กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหนาที่มากขึ้นอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาขาราชการใหมี
สวัสดิการ ความกาวหนาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต รวม 
ทั้งความมั่นคงของการทํางานในระบบราชการ เพื่อใหคน
รุน Gen Y  มีทัศนคติตอการทํางานในระบบราชการที่ดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรางแรงจูงใจใหเขาทํางานในระบบ
ราชการได 

2.  เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
และหลากหลายเขาทํางาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพอาจเขามา
เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนและสงเสริมตอการทํางาน
ในระบบราชการ  เชน การสงนักศึกษาไดมีโอกาสเขา
ฝกงานกับหนวยงานตางๆ ของภาครัฐใหมากขึ้น เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูถึงรูปแบบการทํางาน วิธีปฏิบัติและ
วัฒนธรรมของระบบราชการเพื่อนักศึกษาไดมีความรู 
ความเขาใจและปรับทัศนคติตออาชีพในระบบราชการ
หรือการเชิญผูเช่ียวชาญจากหนวยภาครัฐมาใหความรู 



ความเขาใจในงานระบบราชการ และความกาวหนาใน
อาชีพ เพื่อจูงใจใหนักศึกษาสนใจเขาทํางานในระบบ
ราชการมากขึ้น 

3.  ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูประบบ
ราชการปจจุบัน ภาครัฐอาจนําวิธีการและเทคนิคการ
บริหารงานของภาคเอกชนที่เปนประโยชนมาใชในหนวย 
งานภาครัฐในการพัฒนา เทคนิค การบริหารจัดการและ
แนวคิดใหมๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของ
คนรุน Gen Y ที่เปนคนรุนใหม และการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกในปจจุบัน โดยจะตองอยูในกรอบของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  
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ปริญญาโท สาขาการจัดงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
จากมหาวิทยาลัยหอการคา ปจจุบันเปนอาจารยประจําคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 


