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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร Gen Y ที่ก าลังปฏิบัติงานในส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - method Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จ านวน 136 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นบุคลากร Gen 
Y จ านวน 8 คน และบุคลากร Gen อ่ืน จ านวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานของบุคลากร 
Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 1) ด้านความร่วมมือ: ชอบท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขัน 
เพราะท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 2) ด้านผลตอบแทน แรงจูงใจ : มีความตั้งใจท างานเพ่ือให้คุ้มกับที่หน่วยงานจ่ายให้ เพราะการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถในระบบราชการจะสร้างความมั่นคงทั้งที่เป็นรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน 3) ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี  : ต้องการการสื่อสารที่มีความ
ชัดเจนระหว่างกันในการท างาน ไม่คลุมเครือ เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 4) ด้านความซื่อสัตย์ 
การรักษากฎ ระเบียบ : จะโต้แย้งทันทีหากถูกบังคับให้ท าสิ่งที่ผิดหรือไม่ชอบ ซึ่งการไม่ซื่อสัตย์จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตนเองและองค์การได้ 5) ด้านการพัฒนาตนเอง : มีการวางแผนในการท างานเสมอ เพ่ือให้
การท างานมีระบบ ลดการท างานที่มีความซ้ าซ้อน สามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น 6) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานที่ส าคัญคือการไม่ได้รับการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างที่เสนอไป จากหัวหน้างานหรือผู้อาวุโส
กว่า และ 7) แนวทางการปฏิบัติงาน ควรมีการสร้างความสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวหรือ
ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) จากเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์และระดับต าแหน่งที่สูงกว่า ไปยังผู้มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท างาน   Gen Y   ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
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บทน า 

การวางแผนพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมมีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) (2560 – 2579) ท าให้การพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ มีความท้าทายยิ่งขึ้น โดยระบบราชการต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ซึ่ง
เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการท างานร่วมกันผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (Collaboration Tools) 
ท าให้สามารถติดต่อกันอย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อน
ได้ การที่ระบบราชการถือเป็นองค์การที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
โดยเฉพาะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงานราชการจึงมีบทบาทส าคัญในการผลักดันให้
ข้าราชการพัฒนาศักยภาพในการท างาน จะต้องได้รับการเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) ให้เป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือให้ผล
การปฏิบัติงานได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.ม.ป.ป.
,หน้า 5) รวมถึงในการท างานปัจจุบัน สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของบุคลากรที่อยู่ใน
องค์การ เพราะการท างานของบุคลากรแต่ละคนจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งในองค์การในปัจจุบัน
จะมีบุคลากรหลายรุ่น หรือหลายเจเนอเรชัน ซึ่งจะแสดงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกัน  

ในการเตรียมความพร้อมของระบบราชการดังกล่าว หากพิจารณาจ านวนข้าราชการในปัจจุบันส่วน
ใหญ่แล้วมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y: Gen Y) ที่มีจ านวนมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการก าลังประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรบุคคล ความต้องการก าลังคน
คุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ซึ่งก าลังคนคุณภาพนั้นรวมถึงข้าราชการที่อยู่ในระบบและก าลังคนรุ่นใหม่ด้วย 
โดยปัจจัยที่ผลกระทบมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ และมีแนวโน้มสูญเสียบุคลากรคุณภาพทั้ง
ประเภทวิชาการและประเภทบริหารจากการเกษียณอายุ ซึ่งในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีอัตราการเกษียณอายุ
ราชการมากกว่าร้อยละ 10 ของข้าราชการทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ระบบราชการต้องปรับตัวเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวให้กับหน่วยงานและการแบ่งงานให้เข้ากับพฤติกรรมและแนวคิดของคนกลุ่มนี้ให้
มากขึ้น (ศิริชัย  สัญญะ, 2561, หน้า 63 - 64) 

ทั้งนี้ปัญหาในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ มีหลายปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานที่เห็นได้ชัดเจน เพราะการที่องค์การแม้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ หรือระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้ว หากทรัพยากรบุคคลด้อยคุณภาพ 
คุณธรรม หรือมีพฤติกรรมในการท างานที่ไม่เหมาะสมแล้ว การปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การก็ประสบผลส าเร็จได้ยาก รวมทั้งการพัฒนาองค์การให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมย่อมเกิดขึ้นได้
ยากเช่นกัน  ด้วยเหตุปัจจัยความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการท างานของ
บุคลากรในองค์การ ระบบราชการจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีพฤติกรรมในการท างานที่ดีเหมาะสม และมี
คุณธรรม เมื่อพูดถึงคน Gen Y ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) มีความสามารถในการท าหลาย ๆ สิ่งได้พร้อมกัน (Multi - tasking Capability) การชอบท างาน
เป็นทีม (Team Player) ชอบเงินเดือนสูง ๆ (High Salary) คน Gen Y ชอบแสวงหาข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความคิด ความเชื่อ ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนรุ่นอ่ืน 
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ทั้งปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์การ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก (สกุลรัตน์ ไพบูลย์, 2554, 
หน้า 1) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y 
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เนื่องจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2562 มี
จ านวนบุคลากร Gen Y ถึง 103 คน ซึ่งเป็นความท้าทายส าหรับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติที่จะท าให้
บุคลากร Gen Y แสดงออกถึงพฤติกรรมการท างานร่วมกับบุคลากร Baby Boomer และ Gen X ได้ เมื่อคน
ต่างช่วงวัย ต่างประสบการณ์ต้องมาท างานร่วมกัน ในสถานที่เดียวกัน จึงท าให้เกิดความแตกต่างทางความคิด
และวิธีการท างาน แต่เมื่อต้องท างานร่วมกันบนความแตกต่างแบบนี้จึงเกิดค าถามขึ้นว่า จะท าอย่างไรที่จะ
เชื่อมโยงคนต่าง Gen ให้สามารถท างานร่วมกันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมขององค์การ “ ช่องว่าง
ระหว่างวัย ” เป็นปัจจัยส าคัญอย่างมาก ดังนั้นหากไม่ประสานความเชื่อมโยง ความคิดที่แตกต่างนี้ภายใน
องค์การจะท าให้เป้าหมายที่วางไว้ของผู้บริหารไม่มีทางส าเร็จได้อย่างแน่นอน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึง
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - method Research) ที่ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งแบ่งเป็น
การวิจัยออกเป็น 2 ระยะ โดยเริ่มต้นการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณก่อน แล้วน าผลการวิจัยที่ได้มาคัดเลือก
ประเด็นค าถามที่ส าคัญและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
random Sampling) จากข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ ในหน่วยงาน
ส่วนกลาง สังกัดส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จ านวน 206 คน โดยสูตรการค านวณและเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของ Yamane (เฉลิมพล  ศรีหงส์, 2561, หน้า23 – 68) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม จ านวน 136 คน และใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็น
ข้าราชการ พนักงานราชการ โดยเป็นผู้เกิดที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 เป็นบุคลากร Gen Y จ านวน 8 
คน และเป็นบุคลากร Gen อ่ืน 4 คน  
 
ผลการวิจัย 
 ประเด็นแรก การส ารวจพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ในด้านความร่วมมือ ด้านผลตอบแทนแรงจูงใจ ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี ด้านความซื่อสัตย์ 
การรักษา กฎ ระเบียบ และด้านการพัฒนาตนเอง โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตอบ ซึ่งมีผู้ตอบ
สอบถาม 124 คน จากจ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 91.78 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 
62.90 มีอายุ 25 – 30 ปีมากที่สุดร้อยละ 34.68 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการร้อยละ 71.77 มีรายได้เป็น
เงินเดือนในช่วง 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 64.52 อายุราชการน้อยกว่า 1 ปีร้อยละ 37.10 และส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.94 มีรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y: ด้านความร่วมมือ (n=124) 
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ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

การท างานเป็นทีมมากกว่าแข่งขัน 115 (92.7) 3 (2.4) 6 (4.8) 
มีความพร้อมในการท างานวันหยุดพักผ่อน
หากหัวหน้างานขอร้อง 

61 (49.2) 29 (23.4) 34 (27.4) 

การท างานที่มีความท้าท้ายและพบสิ่งใหม่ 95 (76.6) 9 (7.3) 20 (16.1) 
การท างานที่มีหัวหน้า คอยควบคุม ดูแล
อย่างใกล้ชิด 

27 (21.8) 57 (46.0) 40 (32.3) 

ชอบท างานที่ได้ตัดสินใจและได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 

107 (86.3) 4 (3.2) 13 (10.5) 

จากตารางที่ 1 พฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 4 ประเด็น ไม่เห็นด้วย 1 
ประเด็น และเมื่อแยกรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละสูงสุดล าดับแรก 
คือ การท างานเป็นทีมมากกว่าแข่งขัน ร้อยละ 92.7 รองลงมาคือ ชอบท างานที่ได้ตัดสินใจและได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ ร้อยละ 86.3 และล าดับที่สาม คือการท างานที่มีความท้าท้ายและพบสิ่งใหม่ ร้อยละ 76.6 
ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 46.0 คือ การท างานที่มีหัวหน้า คอยควบคุม ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y: ด้านผลตอบแทนแรงจูงใจ (n=
124) 
 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ต้องการเงินเดือน หรือค่าจ้างมากที่สุด 85 (68.5) 15 (12.1) 24 (19.4) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้รู้ว่าควร
ปรับปรุงข้อบกพร่อง 

79 (63.7) 17 (13.7) 28 (22.6) 

พร้อมจะลาออกทันที เมื่อมีคนยื่น
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

18 (14.5) 47 (37.9) 59 (47.6) 

หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถ ไม่มีอคติ 

67 (54.0) 19 (15.3) 38 (30.6) 

มีความตั้งใจท างานเพ่ือให้คุ้มกับท่ี
หน่วยงานจ่ายให้ 

108 (87.1) 2 (1.6) 14 (11.3) 

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการท างานด้านผลตอบแทน แรงจูงใจ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 4 ประเด็น ไม่
แน่ใจ 1 ประเด็น และเมื่อแยกรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละสูงสุด
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ล าดับแรก คือ มีความตั้งใจท างานเพ่ือให้คุ้มกับที่หน่วยงานจ่ายให้ ร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ ต้องการ
เงินเดือน หรือค่าจ้างมากที่สุด ร้อยละ 68.5 ล าดับที่สาม คือการประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้รู้ว่าควร
ปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างไร ร้อยละ 63.7 และล าดับที่สี่ คือ หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถ ไม่มีอคติ ร้อยละ 54.0 ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่แน่ใจ คือพร้อมจะลาออกทันที เมื่อมีคนยื่น
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ร้อยละ 47.6 
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y: ด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี 
(n=124) 

 
ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
สามารถหาวิธี เทคนิคการท างานใหม่ ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ 

107 (86.3) 0 (0) 17 (13.7) 

รู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีในการท างานเป็น
เรื่องยุ่งยาก 

11 (8.9) 99 (79.8) 14 (11.3) 

ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งที่มี
ผลต่อตนเองหรือองค์การอย่างไร 

122 (98.4) 1 (0.8) 1 (0.8) 

ชอบที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

107 (86.3) 0 (0) 17 (13.7) 

สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว โดย
ไม่ต้องมีคนสอน 

47 (37.9) 14 (11.3) 63 (50.8) 

จากตารางที่ 3 พฤติกรรมการท างานด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 3 
ประเด็น ไม่เห็นด้วย 1 ประเด็น และไม่แน่ใจ 1 ประเด็น เมื่อแยกรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีจ านวน
ผู้ตอบเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละสูงสุดล าดับแรก คือ ต้องการความชัดเจนในการท างานว่าสิ่งที่มีผลต่อตนเอง
หรือองค์การอย่างไร ร้อยละ 98.4 รองลงมามีสองประเด็นที่เท่ากันคือ สามารถหาวิธีเทคนิคการท างานใหม่ ๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ และชอบที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ร้อยละ 86.3 และประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วย ล าดับที่สาม คือสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว 
โดยไม่ต้องมีคนสอน ร้อยละ 37.9 ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วย คือ รู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีในการ
ท างานเป็นเรื่องยุ่งยาก ร้อยละ 79.8 และประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่แน่ใจ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่ต้องมีคนสอน ร้อยละ 50.8 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y: ด้านความซื่อสัตย์ การรักษากฎ 
ระเบียบ (n=124) 
 
 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ชอบท างานภายใต้กฎระเบียบ วินัยที่มี
ความเคร่งครัด 

41 (33.1) 51 (41.1) 32 (25.8) 

ในการท างานคิดว่าการปิดบังความจริง
บ้างเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์เล็กน้อยไม่
เสียหายอะไร 

13 (10.5) 86 (69.3) 25 (20.2) 

หัวหน้าบังคับให้ท าผิดระเบียบ จะโต้แย้ง
ทันที 

89 (71.8) 8 (6.4) 27 (21.8) 

จะรู้สึกอึดอัดทุกครั้งเมื่อความคิดไม่ได้รับ
การยอมรับจากหัวหน้งาน 

44 (35.5) 26 (21.0) 54 (43.5) 

จากตารางที่ 4 พฤติกรรมการท างานด้านความซื่อสัตย์ การรักษากฎ ระเบียบ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย 
1 ประเด็นไม่เห็นด้วย 2 ประเด็น และไม่แน่ใจ 1 ประเด็น และเมื่อแยกรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มี
จ านวนผู้ตอบว่าเห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุดล าดับแรก คือหัวหน้าบังคับให้ท าผิดระเบียบ จะโต้แย้ง
ทันที ร้อยละ 71.8  ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วยล าดับแรก คือ ในการท างานคิดว่าการปิดบังความ
จริงบ้างเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เสียหายอะไร ร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ ชอบท างานภายใต้
กฎระเบียบ วินัยที่มีความเคร่งครัด ร้อยละ 41.1 และผู้ตอบไม่แน่ใจ คือ ชอบท างานภายใต้กฎระเบียบ วินัยที่
มีความเคร่งครัด ร้อยละ 43.5 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร Gen Y: ด้านการพัฒนาตนเอง (n=124) 

 
ประเด็นค าถาม 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
ชอบท างานที่ต้องท าช้ า ๆ จ าเจและเป็น
งานประจ า 

24 (19.4) 60 (48.4) 40 (32.3) 

มักหลีกเลี่ยงการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดใน
วันหยุดพักผ่อน 

25 (20.2) 64 (51.6) 35 (28.2) 

ไม่ชอบท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้า 
เพราะเป็นการกดดันตัวเองเกินไป 

11 (8.9) 91 (73.4) 22 (17.7) 

หากมีเพ่ือนร่วมงานบอกว่าท างานไม่มี
ประสิทธิภาพท่านจะไม่สนใจ และจะตั้งใจ
ท างานต่อไป 

44 (35.5) 39 (31.5) 41 (33.1) 
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จากตารางที่ 5 พฤติกรรมการท างานด้านการพัฒนาตนเองกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วย 3 ประเด็น เห็น
ด้วย 1 ประเด็น และเมื่อแยกรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละสูงสุด
ล าดับแรก คือ ไม่ชอบท างานที่มีการวางแผนล่วงหน้า เพราะเป็นการกดดันตัวเองเกินไป ร้อยละ 73.4 รองลง
คือ มักหลีกเลี่ยงการฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดในวันหยุดพักผ่อนร้อยละ 51.4 และล าดับที่สาม คือชอบท างาน
ที่ต้องท าช้ า ๆ จ าเจและเป็นงานประจ า ร้อยละ 48.4 และประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบเห็นด้วย คือหากมีเพ่ือน
ร่วมงานบอกว่าท างานไม่มีประสิทธิภาพท่านจะไม่สนใจ และจะตั้งใจท างานต่อไป ร้อยละ 35.5 

 

ส าหรับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการท างานของบุคลากร Gen Y ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ พบประเด็นส าคัญประกอบด้วย  

(1) การไม่ได้รับการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง กระบวนการท างาน หรือเทคนิคใหม่  ๆ ที่
เสนอไป จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่า 

(2) บุคลากรรุ่นเก่ายังยึดติดกับวัฒนธรรมดั้งเดิม กระบวนการท างานแบบเดิม ไม่ยอมปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ การใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัย  

(3) ล าดับของสายการบังคับบัญชาค่อนข้างมาก จึงท าให้กระบวนการท างานบางอย่างมีความล่าช้า 
ไม่สามารถลดขั้นตอนหรือใช้เทคโนโลยี รวมถึงเทคนิคใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ สะท้อนให้เห็นถึงการท างานที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกระบวนการท างานยังต้องเรียงล าดับความอาวุโส  

(4) ผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสกว่าไม่ยอมรับความรู้ ความสามารถของตัวบุคคล และการได้สิทธิเข้า
รับการฝึกอบรมที่ส าคัญ ๆ หรือโอกาสที่จะได้รับในเรื่องต่าง ๆ ผู้อาวุโสกว่ามักจะได้สิทธิก่อนเสมอ  

 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เลือกค าถามจากกลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ตอบจ านวนมากที่สุด มาเป็นประเด็น
ค าถามปลายเปิดกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือเป็นการยืนยันว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อเท็จจริง และเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือ พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ชอบ
การท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขัน ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าการท างานเป็นทีมจะท าให้เกิดความรวดเร็ว เกิด
ความร่วมมือกันของบุคลากรในทีม ช่วยในการตัดสินใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือแนวคิดเห็นที่ มีความ
หลากหลายเพื่อค้นหาหรือวิธีการที่ดีที่สุด เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ร่วมกัน ท าให้เกิดความผูกพันกันในทีม
มากขึ้น สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มให้เกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ละคนยังสามารถได้ท างานที่ตรงกับ
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญของแต่ละคน เพราะทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันท าให้ชัดเจน 
งานไหนไม่ถนัดก็สามารถเลือกมาท างานอีกอย่างได้ การได้ท างานที่ตรงกับความสามารถจะท าให้ท างาน
ออกมาได้ดี และทุกคนในทีมจะได้เรียนรู้ จากประสบการณ์การท างานของแต่ละคนของทีม และได้พัฒนา
ตนเองเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศการท างาน
ที่ดีไปด้วย ส่งผลให้องค์การเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

2. พฤติกรรมการท างานด้านค่าตอบแทน แรงจูงใจ พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ จะให้ความส าคัญกับการท างานที่ได้รับมอบหมายให้คุ้มกับที่หน่วยงานจ่ายให้ ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าใน
การท างานในระบบราชการนั้นมีผลตอบแทนที่มีทั้งในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินเพราะผลที่ได้มีความ
คุ้มค่ากับความต้องการ 
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ประการที่หนึ่ง ด้วยพ้ืนฐานทางครอบครัวที่บ่มเพาะว่าระบบราชการเป็นระบบที่มีความมั่นคง
ทางด้านอาชีพ ไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร หน่วยงานราชการก็ยังคงอยู่ ไม่ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างได้  

ประการที่สอง สวัสดิการที่เป็นตัวเงินซึ่งก็คือในรูปของเงินเดือน และสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของ พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส ค่าเล่าเรียนบุตร รวมถึงสวัสดิการที่หน่วยงานจัดขึ้น
นอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐมีให้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์  

ประการที่สาม ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ในต าแหน่งหน้าที่การงาน แม้ว่าจะใช้ระยะเวลาใน
การขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นไปตามที่หน่วยงานกลางด้านทรัพยากรบุคคลก าหนด คือ ส านักงาน ก.พ. หากจบ
ปริญญาตรีก็สามารถเข้ารับการบรรจุในระดับปฏิบัติการด้วยอัตราแรกบรรจุ 15,000 บาท หรือบางหน่วยงาน
ก็จะมีเงินปัจจัยเพ่ิมให้เมื่อแรกบรรจุตามสัดส่วนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

ประการที่สี่ การเป็นที่ยอมรับนับถือในศักดิ์ศรี เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 
ประการที่ห้า ยามแก่ชรา งานราชการก็ยังมีเงินให้ทุกเดือนไว้ใช้หลังเกษียณท่ีเรียกว่าเงินบ านาญ  
ประการที่หก สามารถใช้ชีวิตระหว่างงานกับส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม (Work – life balance) 

เพราะมีเวลาเลิกงานที่แน่นอน มีวันหยุด ท าให้สามารถจัดสรรเวลาอยู่กับครอบครัวได้ ซึ่งแตกต่างกับงาน
ภาคเอกชนที่จะต้องท างานด้วยภาวะกดดันต่าง ๆ  

ประการที่ เจ็ด การเข้ามารับราชการส่วนหนึ่งคือการได้ตอบแทนคุณแผ่นดินได้ท างานเพ่ือ
ประเทศชาติ ได้เป็นข้าของแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บุคลากร Gen Y มีทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการ ส่งผล
ให้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่ตัวเองมี ออกมาได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่ปฏิบัติงาน พัฒนา ช่วยเหลือ
ประชาชน ตามท่ีได้ตั้งใจ 

3. พฤติกรรมการท างานด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ต้องการความชัดเจนในการท างาน เพราะพวกเขามองว่าด้วยความรู้ ประสบการณ์ในการท างานของ
พวกเขากับ Gen อ่ืน ไม่เท่ากัน ดังนั้นเวลาท างานจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน มีการพูดคุย รวมถึงการ
สั่งงานก็ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการผลลัพธ์แบบไหน ลักษณะใด ซึ่งการสื่อสารระหว่างกันจะต้องมีความ
กระชับ ถูกต้อง มีความสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  ส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือ รวมถึงสร้างก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการได้ 
ประกอบกับการใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคต่าง ๆ ของคน Gen Y สามารถน ามาใช้กับกระบวนการท างานเพ่ือ
ลดระยะเวลา หรือขั้นตอนการท างานได้อย่างรวดเร็ว ลดความผิดพลาด เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

4. พฤติกรรมการท างานด้านความซื่อสัตย์ การรักษากฎระเบียบ พบว่า Gen Y ของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จะปฏิเสธทันทีเมื่อถูกบังคับให้ท าผิดระเบียบ ซึ่งเป็นลักษณะของ Gen Y ที่จะไม่ชอบ
ถูกบังคับให้ท าสิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ จะพูดจาตรงไปตรงมา มีอิสระในการแสดงความคิด คิดเห็น
อย่างไรก็จะพูดออกมาทันที เพราะพวกเขามองว่าการไม่ซื่อสัตย์จะก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างความ
เดือดร้อนในระดับตัวบุคคลและองค์การได้ และไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่จะได้กลับมาอย่างแน่นอน เช่น เกิด
ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป ไม่ได้รับมอบหมายในการสร้างผลงานใหญ่ 
ๆ หรือท่ีส าคัญ ๆ ได ้ 

5. พฤติกรรมการท างานด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
มองว่าในการท างานจะมีการวางแผนการท างานอยู่สม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานประจ า หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายที่ส าคัญ ๆ เพ่ือให้การท างานมีระบบ ลดข้อผิดพลาดในการท างานมากขึ้น ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
สามารถปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น รวมถึงท าให้รู้ขอบเขตหน้าที่ของตัวเองว่าทุกคนควรปฏิบัติอย่างไร การท างาน
หากมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะท าให้มีความรู้ ทักษะ ความช านาญในการท างานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
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บุคลากร Gen Y จะใช้วิธีการสร้างเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน มุ่ง
ความส าเร็จในการท างานด้วยการวางแผนการท างานสม่ าเสมอ  

6. ปัญหา อุปสรรคในการท างาน พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มองว่าปัญหา 
อุปสรรค ที่ส าคัญคือการไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือผู้ที่อาวุโสกว่า และการท างานหัวหน้างาน
หรือผู้อาวุโสกว่ายังมีแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรม และยึดติดกับกรอบการท างานแบบเดิม ๆ  

7. แนวทางการพัฒนาการท างาน พบว่า Gen Y ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มองว่าควรจะมี
การสร้างความสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว จากเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์และระดับ
ต าแหน่งที่สูงกว่า มีความเข้าใจงานในต าแหน่ง หรือที่ เรียกว่าระบบพ่ีเลี้ยง ( Mentoring) ไปยังผู้มี
ประสบการณ์น้อยกว่า หรือข้าราชการใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา แนะน า
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด จะท าให้มีการช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ท าให้ผู้ด้อยประสบการณ์ในต าแหน่งหรือ
ข้าราชการบรรจุใหม่ เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถท างานเองได้ตามล าพัง และประสบ
ความส าเร็จได้ดังท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
1. พฤติกรรมการท างานด้านความร่วมมือส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

คุณภาพในด้านความร่วมมือ พบว่า Gen Y มองว่าชอบการท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขัน เพราะท าให้มี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เอาประสบการณ์ จุดเด่นของแต่ละคนออกมาใช้ได้เต็มศักยภาพ ท าให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็วและยังสร้างบรรยากาศการท างานที่สนุก  เมื่อวิเคราะห์แล้วมีความ
สอดคล้องกับ Bernard (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล,2561,หน้า 56 - 57) ได้อธิบายว่า คนเมื่อมารวมตัวกัน
จะต้องร่วมมือกันท างานบางอย่างให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคน ๆ เดียวท าไม่ได้ ด้วยเพราะมีข้อจัดหลายปัจจัย
ด้วยกัน เช่น ทางกายภาพ ชีววิทยา สังคมวิทยาและจิตวิทยา การเอาคนสองคนขึ้นไปมาท างานร่วมกันไม่ใช่
เรื่องง่าย จ าเป็นต้องจัดระบบการท างาน และการที่องค์การจะด ารงอยู่ได้ต่อเมื่อคนที่มารวมกันท างานได้
ส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การ การท างานจะมีประสิทธิผล สามารถสนองตอบความต้องการของบุ คคล 
หรือกระจายผลประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความเหมาะสม บุคคลทุกคนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจท างาน มี
ความสามารถในการติดต่อซ่ึงกันและกัน รวมทั้งยังยึดมั่นในเป้าหมายหรืออุดมการณ์ขององค์การร่วมกัน และ
ด้วยลักษณะของเจเนอเรชันมนัสวี ศรีนนท์ (2561,หน้า 366 - 368) ได้อธิบายว่า Gen Y ที่เป็นกลุ่มคนที่ชอบ
การท างานเป็นทีม ซึ่งพวกเขาจะไม่ชอบนั่งท างานอยู่คนเดียวโดยไม่สุงสิงกับใคร พวกเขามีความต้องการที่จะ
ท างานที่มีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ขณะที่ Baby Boomer เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าคนวัยนี้
ผ่านประสบการณ์การท างานมามากมาย จะพบว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความจงรักภักดี ส านึกในหน้าที่มีจริยธรรม
ในการท างาน เน้นการท างานแบบมีความทุ่มเท พากเพียร ยึดหลักการใช้ความสามารถของตนเอง ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน และ Gen X พบว่าจะชอบท างานอย่างอิสระ ท างานคนเดียวมากกว่า 
ด้วยมีความเชื่อมั่นในแนวคิด การท างานที่แบบรู้รอบด้าน สามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องต่าง  ๆ ด้วยตนเอง 
จึงสามารถท างานได้ตามล าพัง ซึ่งลักษณะการท างานของ Gen X จะเป็นการท างานที่ไม่ทุ่มเทมาก ท างาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตครอบครัว (Work - 
life balance)  
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2. พฤติกรรมการท างานด้านผลตอบแทน แรงจูงใจส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยคุณภาพในด้านผลตอบแทน แรงจูงใจ พบว่า Gen Y มีความตั้งใจท างานเพ่ือให้คุ้มกับที่หน่วยงานจ่าย
ให้ เนื่องจากต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด ทั้งยังมองว่าการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ในระบบราชการจะสร้างความมั่นคงให้มากกว่า แม้ว่าส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับ
สิ่งที่เป็นตัวเงินในทุกรูปแบบ เพราะมองว่าเงินน ามาซึ่งความสุขในการท างานมีแรงที่จะท างาน เพราะเมื่อได้
ท างานสิ่งที่ได้รับจะครอบคลุมและคุ้มค่ากับการท างานที่ให้ไป และมาพร้อมกับมีความปลอดภัยในชีวิต มีเวลา
ให้กับครอบครัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Maslow (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล,2561,
หน้า 59 - 60) ได้กล่าวว่าความต้องการของคนโดยพื้นฐานมี 5 ระดับ โดย 

ระดับหนึ่ง เป็นความต้องการทางด้านร่างกายหรือกายภาพ (Physiological needs) เป็น
จุดเริ่มต้นของความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเป็นความต้องการเพ่ือความอยู่รอด โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต เช่น ความต้องการในรูปของตัวเงินหรือรายได้ที่ ได้รับ และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น รูปของค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร มีสวัสดิการที่นอกเหนือจากภาครัฐมีให้โดยปกติ รวมถึงบรรยากาศการท างาน
ที่เหมาะสม เป็นต้น  

ระดับสอง ด้านความปลอดภัย (Safety needs) คือมีความต้องการความปลอดภัย จาก
ภยันตรายทุกด้าน และความมั่นคงในการท างาน ตลอดจนความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น การ
ท างานในระบบราชการ จะมีความมั่นคง ไม่ถูกไล่ออกแม้ว่าขณะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีแค่ไหนก็ตาม 

ระดับสาม ด้านความรักใคร่ ความผูกพันของสังคม (Love needs) โดยต้องการให้เป็นที่รักใคร่
ของคนในสังคม ต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน ให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความอบอุ่นทางใจ 
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เช่น การได้สร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว เกิด
ความผูกพัน เกิดความรักซ่ึงจะท าให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนส าคัญเสมอ  

ระดับสี่ ความต้องการที่จะมีฐานะหรือมีชื่อเสียง (Esteem needs) เกี่ยวกับความมั่นใจตนเองใน
เรื่องความรู้ และความสามารถ มีความต้องการให้คนอ่ืนยกย่องสรรเสริญ ต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง 
และมีอิสระในการตัดสินใจ 

ระดับท่ีห้า ด้านความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จความสมหวังในชีวิต 
ซ่ึง Baby Boomer และ Gen X ก็ให้ความส าคัญในประเด็นนี้เช่นเดียวกันที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน
อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการดูแล สวัสดิการ
รักษาพยาบาล การได้รับการยกย่องในเกียรติ และศักดิ์ศรีเช่นกัน 

3. พฤติกรรมการท างานด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยคุณภาพในด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี พบว่า Gen Y ต้องการความชัดเจนในการ
ท างานว่ามีผลต่อตนเองหรือองค์การอย่างไร ซึ่งกระบวนการท างานที่จะท าให้บุคลากร มีความเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมาจากการสื่อสารระหว่างกันที่มีความชัดเจน ไม่
คลุมเครือ การมีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจอย่างเหมาะสม สื่อถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นบุคลากร Gen อ่ืน หรือแม้กระทั้งคนใน Gen เดียวกัน ซึ่งจะท าให้การท างานเกิดความ
ผิดพลาดน้อยลง เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งในการท างานจะต้องมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้อย่างอิสระ ซึ่งมองว่าหากเป็นเช่นนั่นพวกเขาจะท างานได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของแพมาลา  วัฒนเสถียรสินธ์ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการ
สื่อสารในองค์การ กรณีศึกษาบริษัท ยูไนเต็ด สแตนดาร์ด เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) พบว่า การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ หากมีความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนฐานในงานที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้การสื่อสารระหว่างกันมี
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ข้อผิดพลาดได้ง่ายจึงต้องมีการสื่อสาร การให้ข้อมูล ความรู้ที่เป็นที่เข้าใจตรงกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะ
ท าให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยลง ซึ่ง Baby Boomer และ Gen X ก็ให้ความส าคัญในประเด็นนี้เช่นเดียวกัน คือ
ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน เพ่ือจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างถูกต้องเช่นกัน 

4. พฤติกรรมการท างานด้านความซื่อสัตย์ การรักษากฎ ระเบียบส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยคุณภาพในด้านความซื่อสัตย์ การรักษากฎ ระเบียบ พบว่า Gen Y เมื่อหัวหน้าบังคับให้
ท าผิดระเบียบ จะโต้แย้งทันที ซึ่งพวกเขามองว่าการท างานต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่หวัง
ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะท าให้เกิดความไม่เชื่อม่ัน ไม่ไว้ใจ ในการท างานระหว่างกันได้หากมีการบังคับ
ให้ท าผิดระเบียบพวกเขาจะปฏิเสธทันที เพราะพวกเขาคิดและรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบต่อตัวเอง หรือ
องค์การอย่างไร ซึ่งจะไม่ยอมรับในการท าสิ่งที่ผิดโดยที่เขาไม่ได้อยากจะท า ซึ่งสอดคล้องลักษณะของเจเนอ
เรชั่นวาย (อ้างถึงในปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ , 2559, หน้า 96 - 97) ที่มีรูปแบบ ทัศนคติบุคลิกภาพในการ
แสดงออกหรือพฤติกรรมที่เป็นตัวของตัวเองสูง จึงไม่ชอบถูกบังคับให้ท าสิ่งที่คิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ 
พูดจาตรงไปตรงมา มีอิสระในความคิด คิดอย่างไรก็จะพูดออกมาตามสิ่งที่คิด พฤติกรรมที่แสดงออกมาทันที
ว่าสิ่งนั้นไม่ชอบ สิ่งนี้ชอบ นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุทธกานต์   มิตรกูล และอนันต์ชัย  
คงจันทร์ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเจเนอเรชันวายในองค์กร : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้อง
ของค่านิยมกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ว่าพนักงานที่มีอายุ 20 – 24 ปี จะให้ความส าคัญกับค่านิยมด้าน
อนุรักษ์นิยม เนื่องจากเป็นวัยที่เพ่ิงจะเข้าท างานยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน และไม่สามารถตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ ซึ่ง Baby Boomer และ Gen X ก็ให้
ความส าคัญในประเด็นนี้ โดยมีความคิดเห็นว่ามีพวกเขามีความจงรักษ์ภักดี ต่อองค์การ รักษากฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะท าหน้าที่หรือบทบาทไหน จะต้องมีจรรยาบรรณในการท างาน เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเรียบร้อย ตรงไปตรงมา และมีความโปร่งใส ซึ่งท าให้ถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเช่นกัน 

5. พฤติกรรมการท างานด้านการพัฒนาตนเองส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยคุณภาพในด้านการพัฒนาตนเอง พบว่า Gen Y จะมีการวางแผนในการท างานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมองว่า
การวางแผนในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีระบบ ในแต่ละขั้นตอนได้ โดยการวางล าดับอะไร
ควรท าก่อนหรือท าหลัง (Priority) เพ่ือจะได้ลงมือท าให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งในการท างานจะต้องมี Feedback จากหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า 
ในทันทีว่าสิ่งที่ท านั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรท าแบบไหน ซึ่ง Feedback ที่ต้องการนั้นควรเป็นในเชิงบวก เช่น 
“ขั้นตอนนี้ท าแล้วมันท าให้เราใช้เวลาค่อนข้างมาก เราท าแบบนี้น่าจะดีกว่านะ” และการที่บุคลากรได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเอง ในการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ จากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อินเตอร์เน็ต Podcast หรือในรูปแบบที่องค์การจัดให้ ผ่านการ
จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้ ทักษะในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
หน่วยงานภายนอกจัดให้ เช่น การจัดสรรทุนในการศึกษาต่อ หรือแม้กระทั่งการสอนงานโดยผ่านพ่ีเลี้ยง เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชันวาย ด้าน Creativity (อ้างถึงใน ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์, 
2559, หน้า 96 - 97) ที่ว่าพวกเขามีความกระตือรือร้น คิดเร็ว ลงมือปฏิบัติเร็ว มีความคิดสร้างสรรค์และ
อยากให้เกิดผลลัพธ์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีการวางแผนงานที่มีลักษณะยืดหยุ่น มีความกระชับ ชัดเจนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก ชอบการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ ซึ่ง Baby Boomer และ Gen X ก็ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้เช่นกัน แต่ในการ
ท างานของ พวกเขาจะมีการวางแผนการท างานที่มีลักษณะมีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่
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มีรูปแบบที่มีความมั่นคง สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยเป็นการวางแผนระยะกลาง ระยะยาว 
ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต 

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการท างานของบุคลากร Gen Y ส าหรับข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการท างาน Gen Y ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องของการไม่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือผู้อาวุโสกว่า ในการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี เทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน 
การไม่ได้รับร่วมมือในการประสานงานในการท างาน เนื่องด้วยบุคลากร Gen Y มองว่าหัวหน้างาน หรือผู้
อาวุโสกว่ายังยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ กระบวนการท างานเดิม ๆ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมจากหน่วยงานราชการ
เดิม ที่เขามองว่ามันดี มันเหมาะสมแล้ว รวมถึงภาระงานที่มีมาก และการได้รับมอบหมายงานในหลายหน้า
งานท าให้แม้ว่าการวางแผนงานมาดีแค่ไหนก็ยังบริหารจัดการงานได้ช้า เมื่อเปรียบเทียบปัญหา อุปสรรคใน
การท างานของ Baby Boomer และ Gen X กลับมองว่า Gen Y ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง ไม่รักษากฎ ระเบียบ มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าคิด กล้าแสดงออก ท าให้การท างานเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่าย ส าหรับ
ประเด็นแนวทางการพัฒนาการท างาน พบว่าควรมีการสร้างความสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อ
ตัว จากเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์และระดับต าแหน่งที่สูงกว่า ที่มีความเข้าใจงานในต าแหน่ง หรือที่
เรียกว่าระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ไปยังผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า หรือข้าราชการใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด มีการช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ ท าให้ผู้ด้อย
ประสบการณ์ในต าแหน่งหรือข้าราชการบรรจุใหม่เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถท างานเองได้
ตามล าพัง และประสบความส าเร็จได้ดังท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 ทั้งนีไ้ดเ้ปรียบเทียบ ทัศนคติ และมุมมองในด้านพฤติกรรมการท างานของ Gen อ่ืน ที่มีต่อ Gen 
Y พบว่า Gen อ่ืน มองว่า Gen Y ชอบท างานคนเดียวมากกว่าท างานเป็นทีม มีความรอบรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ชอบการบังคับ ต้องการความ
ชัดเจนในการท างาน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าคิด กล้าแสดงออก และไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเดชา  เดชะวัฒนไพศาล (2552) เรื่อง การรับรู้คุณลักษณะ
ของเจนเนอเรชันวายและแรงจูงใจในการท างาน มุมมองระหว่างเจนเนอเรชันต่าง ๆ ในองค์กร พบว่า มุมมอง
ของ Gen อ่ืน ที่มองคุณลักษณะและพฤติกรรม Gen Y ในหลายปัจจัยมีความแตกต่างกัน สื่อให้เห็นถึงการมี
ช่องว่างในการรับรู้ที่มีความแตกต่างกันนั่นคือเป็นการรับรู้เพียงมิติเดียว โดย Gen อ่ืนมองว่า Gen Y มี
พฤติกรรมที่มีความม่ันใจในตัวเองสูง มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ชอบแสดงความคิดเห็น 
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ชอบความท้าทายเป็นต้น และสอดคล้องกับ Davis (อ้างถึงใน อังคณา  จรรยาวิวัฒน์
กุล, 2546, หน้า 11) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การจะเป็นการสังเกตจากสิ่งที่แสดง
ออกมา โดยจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่แสดง
ออกมา ดังนี้  

1. อายุ นั้นคือคนที่อายุมากจะแสดงพฤติกรรมการท างานที่ดีกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนื่องจากการผ่าน
ประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลาย ผ่านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานรอบด้าน 

2. ต าแหน่ง เช่น คนที่มีต าแหน่งสูงจะแสดงพฤติกรรมการท างานหรือบทบาทได้ดีกว่าเช่น 
กระบวนการคิด ความละเอียด รอบคอบ ตัดสินใจที่เป็นระบบมากกว่า 

3. สภาพการท างาน เช่นจะต้องมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความมั่นคง มีทรัพยากรที่พร้อม
สนับสนุนในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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4. การได้รับผลสะท้อนกลับ (Feedback) ซึ่งผลสะท้อนกลับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าบุคคลท างานได้
หรือไม่เพียงใด 

อาจจะกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ทั้ง 3 Gen นี้
มีความแตกต่างกันโดยจะแสดงออกถึงพฤติกรรมในการท างานแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ 
ทัศนคติ กระบวนการตัดสินใจ ความคาดหวัง การรับรู้และวิธีการท างานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความแตกต่างนี้
หรือช่องว่างของ Gen จะน าไปสู่ปัญหาที่ส าคัญ ๆ ได้ โดยสอดคล้องกับ ชลิดา  ศรมณี (2561,หน้า 33 - 41 ) 
กล่าวว่า พฤติกรรมการท างานจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยหรือตัวก าหนดการแสดงพฤติกรรมการท างาน
ของคน มีดังนี ้

1. ค่านิยม (value) เป็นความเชื่อที่เก่ียวข้องกับความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ความดีหรือความชั่วร้าย 
ซ่ึงแต่ละคนในหนว่ยงานจะมีความเชือ่ของตนเองวา่อะไรคือสัง่ท่ีถูก อะไรคือสิง่ท่ีผดิ  

2. ทัศนคติ (Attitudes) คือความรู้สึกที่คนมีต่อคน สิ่งของ หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ โดยทัศนคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน เช่น คนที่มีความพึงพอใจใน
งานจะไม่ลาออกจากงาน 

3. บุคลิกภาพ (Personality) เช่นการสงวนท่าที อารมณ์อ่อนไหว การเอาจริงเอาจัง ความฉลาด  
4. การมอง (Perception) เป็นกระบวนการตีความรู้สึกต่างๆ ที่ตนมีเพ่ือสร้างความหมายให้กับสิ่ง

รอบตัว ซึ่งแต่ละคนจะมองสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน ด้วยมีปัจจัยในการมอง 3 อย่างคือ ลักษณะส่วนตัวของผู้
มองซึ่งก็คือทัศนคติ บุคลิกภาพ สิ่งจูงใจ ความคาดหวัง ลักษณะของสิ่งที่มองเห็นเช่นคนพูดเสียงดังจะดึงดูด
ความสนใจจากผู้ฟังได้มากกว่าคนพูดเสียงเบา และสถานการณ์ที่มองเห็น เช่นสถานที่ อุณหภูมิ ท าให้เรา
ตีความพฤติกรรมของคนๆ เดียว ได้หลายแบบ  

5. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเรียนรู้จักประสบการณ์ การเลียนแบบพฤติกรรมของคนอ่ืน เช่น 
คนหนึ่งเคยมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแล้วท าให้เกิดผลดี คนๆนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก  

6. การจูงใจ (Motivation) เป็นการสร้างความปรารถนาในตัวคนเพ่ือท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้การ
กระท านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคล เช่น คนที่มีความทุ่มเทและพยายามท างานมากกว่าคนอ่ืน 
เพราะมีความตอ้งการจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า 
 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความแตกต่างนี้มีส่วนท าให้บรรยากาศในการท างานอาจท าให้ไม่เข้าใจกันได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gen Y ที่มีจ านวนมากที่สุดในองค์การและเป็นบุคลากรที่มีลักษณะ บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
รวมถึงพฤติกรรมที่มีความแตกต่างจาก Gen อ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม การมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการด ารงชีวิตอย่างมากมายแต่หากมองในแง่บวกจะพบว่า
ความหลากหลายของช่วงวัย ที่เรียกว่า Gen ที่แตกต่างกันนี้ ก่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed - method 

Research) ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมในการท างานของบุคลากร Gen Y ในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ด้านความร่วมมือ ด้านผลตอบแทน แรงจูงใจ ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ด้านความซื่อสัตย์ การรักษา
กฎ ระเบียบ และด้านการพัฒนาตนเอง ซึ่งบุคลากร Gen Y เป็นบุคคลที่ก าลังมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย ในฐานะผู้ปฏิบัติ และก าลังจะก้าวเป็น
ผู้บริหารระดับกลางในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
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จัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเจเนอเรชัน Y ซึ่งในการท างานควรให้ Gen Y ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และรับฟัง พร้อมสนับสนุนให้ค าแนะน า 
รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน ซึ่งจะท าให้สามารถดึงเอาศักยภาพที่มีใน Gen Y มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งยังช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านี้ให้อยู่กับหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง Generation ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคี และ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิต
ร่วมกัน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในการท าความดีเพ่ือสังคม 
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมกีฬาประจ าปี เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการออกแบบสอบถามให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับคุณลักษณะของ Gen Y เพ่ือให้

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถอธิบายพฤติกรรม ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 
2. ควรน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
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ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 คนที่ 1 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 2 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 12 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 3 พนักงานราชการ สัมภาษณ์ 12 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 4 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 12 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 5 พนักงานราชการ สัมภาษณ์ 12 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 6 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 7 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 8 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 9 พนักงานราชการ สัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 10 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 11 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 11 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 13 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 คนที่ 12 ข้าราชการ สัมภาษณ์ 14 พฤศจิกายน 2562 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 


