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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานคร  และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  
ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีเกิดปี พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2552 
จ านวน 500 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ  t-test และ F-test  
โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์และด้านความตอ้งการอ านาจ ตามล าดบั ผลวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
เขา้ใจผูอ่ื้น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง และดา้น
การอนุรักษ ์มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และดา้นการพฒันาตนเอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ผลการทดสอบความแตกต่างทางคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังาน 
พบว่า ความแตกต่างของเพศ ของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร มีต่อแรงจูงใจและค่านิยมในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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บทน า 
องค์กรการท างานจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพขององค์นั้น เกิดจากปัจจยัหลายส่วน  

ท่ีช่วยกนัท าให้องค์กรประสบความส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ โดยปัจจยัท่ีถือว่าเป็นหลกัส าคญัของการบริหาร

องค์กร คือบุคลากรในองคก์ร เน่ืองจากบุคลากรเป็นเสมือนกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ด าเนิน

ไปไดอ้ย่างมีคุณภาพ การศึกษาลกัษณะหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของบุคลากรภายในองค์กรจึงเป็นส่ิงส าคญั 

ลกัษณะต่าง ๆ ทั้งดา้นของร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองแรงจูงใจ 

และค่านิยมในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นท่ีมาของการท างานในองคก์รอยา่งมีความสุขและมีความรักในองคก์ร

นั้นเป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะเป็นท่ียึดเหน่ียวให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นองคก์รต่าง ๆ จึงสนใจ 

ท่ีจะศึกษาแรงจูงใจ และค่านิยมของบุคลากรเพื่อน าไปปรับปรุงและแกไ้ขให้เกิดการพฒันาขององค์อย่าง

สม ่าเสมอ 

ในปัจจุบนัการท างานในองค ์มีบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้น แต่ส่ิงท่ีจะกล่าวถึงคือ เจเนอเรชัน่  

ท่ีแตกต่างกนั คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่ B กลุ่มเจเนอเรชัน่ X กลุ่มเจเนอเรชัน่ Y และ กลุ่มเจเนอเรชัน่ Z ซ่ึง ทั้ง 4  

เจเนอเรชัน่ นั้นมีความแตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่มเจเนอเรชัน่ Z เป็นกลุ่มมนุษย ์เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หรือ ค.ศ. 1997 

จนถึงปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ. 2009 โดยคนเจเนอเรชัน่ Z จะเปิดกวา้งทางความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกต่าง

มากข้ึนจากการมองเห็นในโลกดิจิทลั จึงเปิดกวา้งในการยอมรับความแตกต่าง (มนสัวี ศรีนนท์, 2561)  

มีแนวโนม้ท่ีจะปรับทศันคติไดดี้ ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา หรือประเพณีท่ีแตกต่าง ตอ้งการค าอธิบาย

มากข้ึน ตอ้งมีเหตุผลตอ้งรู้สึกวา่ไดเ้ขา้ใจกบัทุกเร่ืองในชีวิต จะหาความรู้ไดทุ้กท่ี เกลียดการเรียนแบบบรรยาย  

ก็ชอบขอ้มูลแนวกราฟ ภาพ สถิติชดัเจน เนน้ขอ้มูลสั้นๆ ท่ีเขา้ใจง่ายๆ เพราะจดจ าขอ้มูลไดดี้จากขอ้มูลสั้นๆ 

ตามแบบฉบับโลกออนไลน์ แต่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นมนุษย์หลายงาน เพราะความอดทนต ่า ดังนั้น การ

บริหารงานในองคก์าร ส่ิงท่ีส าคญัคือการบริหารจดัการในส่วนของบุคลากรและในปัจจุบนัน้ีคนเจเนอเรชัน่ Z 

มีการเขา้มาปฏิบติังานกนัในองค์กรเพิ่มข้ึน และยงัเป็นอนาคตขององค์กรต่อไป สามารถมองแนวโน้ม 

ของคุณภาพองคก์รจากบุคลากรไดซ่ึ้งเป็นหลกัส าคญัในการบริหารงาน และการวางแผนงาน ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ท่ีจะศึกษาแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของเจเนอเรชัน่ Zในกรุงเทพมหานคร โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุง พฒันาการบริหารงานในองคใ์นการปฏิบติังาน

ร่วมกบัคนเจเนอเรชัน่ Z ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล 
4. เพื่อเปรียบเทียบค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล 
สมมติฐานการวจัิย 
1. Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
2. Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีค่านิยมในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตการศึกษาวจิยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาความแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z 
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1) ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีเกิดปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2552 
 2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s 
Two Factor Theory) และศึกษาค่านิยมในการปฏิบติังาน ตามแนวคิดของ Schwartz, N.E. (2010) 
 3) ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  
ในกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 
1. สามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รได ้
2. สามารถน าขอ้มูลเก่ียวกบัความแตกต่างทางคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังาน
ของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ไปเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ร 
3. สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รท่ีมีบุคลากร Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง   

ความหมายของแรงจูงใจ คือ การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าหรือกิจกรรมของ
บุคคล เป็นภาวะภายในของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ให้กระท าพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ หรืออาจสรุปไดว้า่การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้า โดยจงใจให้
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กระท า เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคเ์ป้าหมายท่ีตอ้งการ จะเห็นไดว้า่การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในคนเรานั้นไม่มี
กฎเกณฑแ์น่นอน และพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีความซบัซอ้น แรงจูงใจอยา่งเดียวกนัอาจท าให้เกิดพฤติกรรม
ต่างกนัหรือแรงจูงใจต่างกนัอาจท าให้เกิดพฤติกรรมเหมือนกนั พฤติกรรมอย่างหน่ึงอาจเกิดจากแรงจูงใจ
หลายอย่าง และในบุคคลต่างสังคม ก็มกัมีแรงจูงใจต่างกนั เน่ืองจากสังคมท่ีต่างกนั มกัท าให้เกิดแรงจูงใจ
ต่างกนั 

ความหมายของค่านิยม คือ ค่านิยมเป็นความคิด พฤติกรรม ท่ีกลุ่มคนในสังคมยอมรับนบัถือและ
ยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามกนั ณ ช่วงเวลาหน่ึง ค่านิยมมกัจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและความคิดเห็นหรือ
การกระท าของคนในสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ โซเชียลมีเดีย สังคม การแต่งตวั การแสดงความ
คิดเห็น เป็นตน้ ค่านิยมจึงมีบทบาทและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

ค่านิยมในการท างาน Schwartz, N.E. (2010) แบ่งค่านิยมในการท างานออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง (Openness to Change) หมายถึง การให้ความส าคญักบัความคิด

และการกระท าท่ีเป็นอิสระของตนเอง และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ยทิศทางของตน (Self – 
Direction) การกระตุน้ (Stimulation) และสุขนิยม (Hedonism) 

2. การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การให้ความส าคญักบัการท าตามขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบั 
การรักษาการปฏิบติัแบบดั้งเดิมและความมัน่คง ประกอบดว้ย ความปลอดภยั (Security) การคล้อยตาม 
(Conformity) และประเพณี (traditional) 

3. การพฒันาตนเอง (Self – Enhancement) หมายถึง การให้ความส าคญักบัการแสวงหาความส าเร็จ
และการมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น ประกอบดว้ย อ านาจ (Power) และความส าเร็จ (Achievement) 

4. การเขา้ใจผูอ่ื้น (Self – Transcendent) หมายถึง การให้ความส าคญักบัการยอมรับความเท่าเทียม
ของผูอ่ื้นและค านึงถึงสวสัดิการ ประกอบด้วย ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความเป็นสากล 
(Universalism) 

Generation Z เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงระหวา่ง ปี ค.ศ.1997 ถึง 2009 Generation Z ถูกก าหนดข้ึน
ดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัสุดทา้ย เพราะการมาถึงของพวกเขาเป็นสัญลกัษณ์ของจุดส้ินสุดของการถูก
ก าหนดบทบาท ขนบธรรมเนียมและประสบการณ์ท่ีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงออก การคิด และการ
ท างานท่ีแตกต่างไปจากคนใน Generation ก่อน ซ่ึงเป็นท่ีทราบดีวา่ Generation Z มีความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลยี มีโลกทศัน์สากล Generation Z มีความสามารถในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ติดต่อกบัผูค้นทัว่
โลก ท าให้การติดต่อขา้มวฒันธรรมมีพลงัมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา เพื่อนของพวกเขาสามารถแบ่งปัน วิดีโอ 
รูปภาพ และขอ้ความท่ีบอกถึงสถานการณ์ท่ีเป็นกระแส ส่ิงท่ีดีและร้ายท่ีก าลงัเกิดข้ึนทัว่โลกผา่นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ของกลุ่มในระดบัยอ่ย ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของ Generation Z ครอบคลุมไปถึงการ
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เปล่ียนแปลงทางจิตใจและแรงขบัดนัทางสังคมท่ีก าลงัมีอิทธิพลต่อ Generation Z เทคโนโลยีก าหนดในส่ิงท่ี 
Generation Z เป็นและเป็นเหตุผลวา่ท าไมสังคมถึงตอ้งการ Generation Z ในการเขา้มาท างาน 

ธิดารัตน์ ดีประเสริฐ (2548) ไดว้ิจยัเร่ือง แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา
บริษทัแอมพาสดัสตรี จ  ากัด ผลวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18-27 ปี  
มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปมีประสบการณ์ท างานไม่เกินสามปีและมี
รายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาท พนกังานมีความตอ้งการประสบความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พนกังาน
มีความตอ้งการอ านาจอยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานมีความตอ้งการผูกพนัหรือเป็นเพื่อนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด และพนกังานมีความพอใจในสภาพท่ีท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานคือความตอ้งการประสบความส าเร็จ ความตอ้งการอ านาจ และสภาพท่ีท างาน จากการทดสอบ
สมมติฐานท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ความตอ้งการประสบความส าเร็จ ความตอ้งการอ านาจ สภาพท่ี
ท างาน มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างาน และความต้องการผูกพนั หรือเป็นเพื่อน ความ
ตอ้งการเจริญกา้วหนา้ความตอ้งการผลตอบแทน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน 

ธรรมรัตน์ อยูพ่รต (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง ค่านิยมในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์รของเจนเนอเรชัน่ต่าง ๆ ผลการวจิยัพบวา่ ค่านิยมในการท างานทั้งเจนเนอเรชัน่ Y เจนเนอเรชัน่ 
Xและเบบ้ีบูมเมอร์ส เป็นไปในรูปแบบ และทิศทางเดียวกันคือ ค่านิยมด้านการเข้าใจผูอ่ื้นมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ค่านิยมดา้นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง ค่านิยมดา้นการพฒันาตนเองและค่านิยมดา้นการ
อนุรักษต์ามล าดบั ค่านิยมในการท างานดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้น ดา้นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงและดา้นการ
พฒันาตนเองมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยท่ีค่านิยมในการ
ท างานดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รมากท่ีสุด ส่วนค่านิยม
ในการท างานดา้นการอนุรักษไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร อีกทั้งค่านิยม
ดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้นของเจนเนอเรชัน่แตกต่างกนั ซ่ึงพบความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรชัน่วายและเบบ้ีบูม
เมอร์ส 

วธิีด าเนินการวจิัย  
1) ประชากรและตวัอยา่ง 
ในการศึกษาประชากรท่ีท าการศึกษา ได้แก่ ประชากร Generation Z หรือประชาชนใน

กรุงเทพมหานครท่ีเกิดปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2552 ใชสู้ตรของ Cochran ( Cochran, 1977 ) ค านวณขนาด
ตวัอยา่ง ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 385 ตวัอยา่ง 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
งานวิจยัน้ี เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 

ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างเป็นการสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นแบบสอบถาม 
ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Closedendedquestions) ไดแ้ก่ เพศ 
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สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร โดยผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบั  

3) วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคาระห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ระดบั 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ได้จากแบบสอบถาม ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ T – test และ F- test  
(One Way ANOVA) 

สรุปและอภิปรายผล 

1) ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 72.40 มีสถานภาพโสด

จ านวน 423คน คิดเป็นร้อยละ 84.60 ส่วนใหญ่ศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น รับจา้งทัว่ไปหรือเป็นนกัเรียน – นกัศึกษา จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.80 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 - 20,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40  

2) ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังาน 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

แรงจูงใจ X  ..DS  ระดบัความคดิเห็น 
1. ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จ    

- ท่านพยายามอยา่งมากท่ีจะพฒันาผลการท างานของท่าน 
- ท่านชอบความทา้ทายท่ียากจะพิชิตได ้
- ท่านตอ้งการท่ีจะรู้วา่ท าอยา่งไรงานถึงจะกา้วหนา้และส าเร็จ 
- ท่านชอบท่ีจะตั้งและไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีเป็นจริงได ้
- ท่านชอบความพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท างานท่ียากส าเร็จ 

4.44 
3.95 
4.33 
4.20 
4.16 

0.672 
0.887 
0.771 
0.746 
0.801 

มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

แรงจูงใจ X  ..DS  ระดบัความคดิเห็น 
2. ดา้นความตอ้งการมิตรสมัพนัธ์    

- ท่านมกัจะพบวา่ตนเองพดูคุยกบัคนรอบขา้งในเร่ืองท่ีไม่ 
  เก่ียวกบังานบ่อยๆ 
- ท่านตอ้งการใหผู้อ่ื้นชอบในตวัท่าน 
- ท่านค่อนขา้งท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเพ่ือนร่วมงาน 
- ท่านชอบท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและองคก์าร 
- ท่านชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นมากกวา่ท างานคนเดียว 

3.95 
 

3.81 
3.85 
3.88 
3.72 

0.938 
 

0.941 
0.922 
0.899 
1.092 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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3. ดา้นความตอ้งการอ านาจ    

- ท่านพอใจการแข่งขนัและการเอาชนะ 
- ท่านชอบท่ีจะเป็นคนควบคุมทุกอยา่ง 
- ท่านกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัคนท่ีท าอะไรแลว้ท่านไม่เห็นดว้ย 
- ท่านชอบท่ีจะมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นใหเ้ขาท าตามวถีิทางท่ีท่าน   
  ตอ้งการ 
- ท่านมกัจะท างานเพ่ือใหไ้ดเ้ป็นผูค้วบคุมเหตุการณ์ต่างๆ รอบๆ  
  ตวัท่าน 

3.25 
3.23 
3.48 
3.15 

 
3.15 

1.242 
1.228 
1.086 
1.231 

 
1.246 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.77 1.081 มาก 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเก่ียวกบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.081 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความ
ตอ้งการประสบความส าเร็จ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.795 รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.963 มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และดา้นความตอ้งการอ านาจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25  
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.213 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังาน 

ค่านิยม X  ..DS  ระดบัความคดิเห็น 
1. ดา้นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง  4.14 0.853 มาก 
2. ดา้นการอนุรักษ ์ 3.60 0.935 มาก 
3. ดา้นการพฒันาตนเอง 3.20 1.171 ปานกลาง 
4. ดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้น 4.44 0.745 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 0.887 มาก 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
เก่ียวกบัค่านิยมในการปฏิบติังานในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.887 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
เขา้ใจผูอ่ื้น มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.745 รองลงมาคือมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.853 ดา้นการอนุรักษ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.935 และดา้นการพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.171 
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3) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ 

ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติการทดสอบแบบ T-test ในการทดสอบ จ าแนกตาม เพศ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั คือ เพศ ท่ีแตกต่างกนั ของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน พิจารณาแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ในดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์และดา้นความตอ้งการอ านาจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในด้านความต้องการประสบความส าเร็จ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05  ได้แก่ 1. ระดับ
การศึกษาต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช. และอนุปริญญา 2. ระดบัการศึกษาต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช. และสูงกว่า
ปริญญาตรี 3. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.  และปริญญาตรี 4. ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูง
กวา่ปริญญาตรี ดา้นความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. ระดบัการศึกษาต ่า
กว่า ม.6 หรือ ปวช. และอนุปริญญา หรือ ปวส. 2. ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 หรือ ปวช. และปริญญาตรี  
3. ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 หรือ ปวช. และสูงกวา่ปริญญาตรี 4. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. 
และปริญญาตรี 5. ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี และดา้นความตอ้งการอ านาจ ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ ม.6 หรือ ปวช. และอนุปริญญา หรือ ปวส. 2. ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ ม.6 หรือ ปวช. และปริญญาตรี 3. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. และปริญญาตรี 
4. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. และสูงกว่าปริญญาตรี 5. ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัในดา้นความตอ้งการ
มิตรสัมพนัธ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ไดแ้ก่ 1. อาชีพขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของรัฐ และคา้ขาย 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2. อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน 
นักศึกษา ว่างงาน) 3. อาชีพพนักงานบริษทั ลูกจา้งเอกชน และคา้ขาย ประกอบธุรกิจส่วนตวั 4. อาชีพ
พนกังานบริษทั ลูกจา้งเอกชน และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา วา่งงาน) 5. อาชีพคา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา ว่างงาน) และดา้นความตอ้งการอ านาจ  ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. อาชีพขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของรัฐ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้ง
รัฐวสิาหกิจ 2. อาชีพขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของรัฐ และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา วา่งงาน) 
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3. อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั ลูกจา้งเอกชน 4. อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ และคา้ขาย ประกอบธุรกิจส่วนตวั 5. อาชีพพนกังานบริษทั ลูกจา้งเอกชน 
และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) 6. อาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ 
(รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา วา่งงาน)  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นความตอ้งการประสบความส าเร็จไม่แตกต่างกนั แต่แตกต่างกนัในดา้น
ความตอ้งการมิตรสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 2. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 
บาทข้ึนไป 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 25,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป  
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  25,001 - 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และดา้นความ
ตอ้งการอ านาจ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท 2. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
25,001 - 30,000 บาท 3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึน
ไป 4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 5. รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 - 20,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท 7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 8. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,001 - 25,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 9. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  25,001 - 30,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 
บาทข้ึนไป 

สมมติฐานที่ 2 Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล มีค่านิยมในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ความแตกต่าง Generation Z ในกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีผล
ต่อค่านิยมในการปฏิบติังาน โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ T-test ในการทดสอบ จ าแนกตาม เพศ พบว่า 
ยอมรับสมมติฐานหลัก หมายความว่า เพศของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร มีค่านิยมในการ
ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพิจารณาแยกเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กนั ในดา้นการอนุรักษ ์ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นการเขา้ใจผูอ่ื้น ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ในดา้นการอนุรักษ์ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. ระดบัการศึกษาต ่ากว่า ม.6 หรือ 
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ปวช. และอนุปริญญา หรือ ปวส. 2. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส.  และปริญญาตรี และดา้นการ
พฒันาตนเอง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 1. ระดับการศึกษาต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช. และ
อนุปริญญา หรือ ปวส. 2. ระดับการศึกษาต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช. และปริญญาตรี 3. ระดับการศึกษา
อนุปริญญา หรือ ปวส. และปริญญาตรี 4. ระดบัการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. และสูงกวา่ปริญญาตรี 

อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ในดา้นการอนุรักษ ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. อาชีพขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของรัฐ และ
คา้ขาย ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2. อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้งรัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป 
นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน)  3. อาชีพพนักงานบริษทั ลูกจ้างเอกชน และอ่ืนๆ (รับจ้างทัว่ไป นักเรียน 
นักศึกษา ว่างงาน) 4. อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา 
ว่างงาน) และดา้นการพฒันาตนเอง ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 1. อาชีพขา้ราชการ พนกังาน 
ลูกจา้งของรัฐ และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา ว่างงาน) 2. อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจา้ง
รัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา ว่างงาน) 3. อาชีพพนกังานบริษทั ลูกจา้งเอกชน 
และอ่ืนๆ (รับจา้งทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา ว่างงาน) 4. อาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ 
(รับจา้งทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา วา่งงาน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z  ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ในดา้นการอนุรักษ ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท 2. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และดา้นการพฒันาตนเอง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 1. รายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท 2. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 - 15,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
ผลจากการศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร 

ท าให้ทราบถึงความแตกต่างทางคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ Generation Z ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน วิจยัเล่มน้ีจึงเป็นเพียงแนวทางในการพฒันาองค์กรท่ีมีบุคลากรท่ีมีประชากรใน Generation Z 

โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นวยัท่ีพึ่ งเร่ิมเขา้ท างาน มีรายไดป้ระจ าท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน สังเกตจากอาชีพส่วนใหญ่ 

เป็น รับจา้งทัว่ไป นักเรียน นักศึกษา และว่างงาน ซ่ึงอาจจะยงัขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังาน กลุ่ม
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อาชีพน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ไม่ไดแ้ยกอาชีพเฉพาะเจาะจงเอาไว ้ควรแยกอาชีพยอ่ยอีก เพื่อท่ีจะไดท้ราบ

ความแตกต่างของอาชีพในดา้นต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

2) แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานของ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ี

สนใจมีเพียงกลุ่ม Generation Z เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ช่วงอายจึุงเท่ากนั ผลการศึกษาส่วนใหญ่ไปในทิศทาง

เดียวกนั ควรเพิ่มลกัษณะดา้นต่าง ๆ เร่ืองแรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนอีก เพื่อให้เห็นความ

แตกต่างของ Generation Z ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทศันะท่ีกวา้งมากข้ึน ในเร่ืองของ

แรงจูงใจและค่านิยมในการปฏิบติังาน Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ผูท้  าวิจยัจึงของเสนอแนะประเด็น

ส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1) ในการท าวจิยัในอนาคต ควรเพิ่มวธีิการวจิยัอ่ืน ๆ ในการท าวิจยั เพื่อให้เก็บขอ้มูลท่ีมีรายละเอียด 

และเน้ือหาเพิ่มมากข้ึน ทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ แนวคิดส่วนบุคคล ให้ไดข้อ้มูลท่ี

หลากหลาย เจาะลึกและตรงประเด็น ช่วยให้การแปลความหมายและวิเคราะห์ไดถู้กตอ้งและแม่นย  ามาก

ยิง่ข้ึน 

2) ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรท่ีมีบุคลากร Generation Z และพฒันากลยุทธ์ของ

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาและสร้างความกา้วหนา้แก่องคก์ร 

3) บริษทัหรือองค์กรท่ีเปิดรับบุคลากรเขา้ท างาน ควรมีปรับปรุงและพฒันาบุคลากร ให้เขา้กบัยุค

สมยัและกลุ่มคน เพื่อง่ายต่อความเขา้ใจและระบบความคิดของบุคคลาการยคุเร่ิมเขา้ท างานใหม่มากข้ึน 
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