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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล จ านวนท้ังสิ้น 400 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 - 32 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
สถานภาพโสด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. กลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
3. แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์ปานกลาง 4. สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม            
เชิงสร้างสรรค์ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับความสัมพันธ์สูง 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the factors of work motivation and working environment 

in relation to creative working behavior of members of Generation Y in the Bangkok metropolitan area. A 
total of 400 sets.  The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, One-Way Analysis of Variance and the Pearson product moment correlation coefficient. 
The results of this research are as follows: (1) the majority of the employees were single females, aged              
24 to 32, held a Bachelor's degree or equivalent, and employees in the private sector with an average 
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monthly income between 20,001 to 30,000 Baht. Most of members of Generation Y had work motivation, 
working environment and creative working behavior had overall attitudes at the highest level; (2)  the 
members of Generation Y of different ages, gender, career and average monthly income had different 
overall creative working behavior with a significance of 0.05; (3) work motivation was positively correlated 
with creative behavior for working commitment with a statistical significance of 0.01 at a moderate level; 
and ( 4)  work environment was positively correlated with organizational commitment with a statistical 
significance of 0.01 at a high level. 
 
Keywords: Work Motivation, Working Environment, Creative Working Behavior  
 

บทน า 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทางด าเนินงานที่ดีกว่าหรือ
ประสบผลส าเร็จมากกว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง เมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ใด ๆ หากไม่ส าเร็จก็มัก
พยายามค้นหาสิ่งผิดพลาด แก้ไขให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างาน จนในท่ีสุดท าให้ค้นพบแนวทางที่
เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจากแนวเดิม (เพลินพิศ วิบูลย์กุล, 2558) ดังนั้น องค์กรควรพิจารณาถึงความส าคัญของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การจูงใจเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรจะด าเนินการไปได้อย่างดี
และเจริญก้าวหน้ามาจากความทุ่มเท ทักษะความช านาญของพนักงาน ซึ่งต้องอาศัยแรงจูงใจท่ีเอื้ออ านวยให้พนักงานรู้สึกอยาก
ท างานอยู่ตลอดเวลา (วินัย ขอนทอง, 2556) บุคคลที่มีแรงกระตุ้นจากภายใน มักจะบอกว่าได้ท างานหนึ่ง ๆ เพราะรู้สึก 
“สนุก” หรือไม่ก็ค้นพบว่า มัน “น่าสนใจ” หรือการมี “ความสุข” ในสิ่งที่ก าลังท าและรู้สึกพึงพอใจเมื่องานที่ท านั้นประสบ
ความส าเร็จ (T. M. Amabile, Hadley, C.N. and Kramer, S.J,, Hadley, & Kramer, 2002) 

สภาพแวดล้อมในการท างานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรได้ และยัง
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานอีกด้วย (Pitaloka & Sofia, 2014: 15) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน
เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท างานให้แก่องค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ เป็นผลให้องค์กรเพิ่มคุณค่าของงานได้มากขึ้น (ชูศรี 
มโนการ และ และอารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2550) บรรยากาศองค์กร จึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคลากร ซึ่งถ้ามีบรรยากาศองค์กรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรมีการท างานท่ีดียิ่งขึ้น (บุญสัน อนารัตน, 2554) 

คุณลักษณะของบุคลากรที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ ต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในงานที่ตนเอง
ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในการท างานอย่างเหมาะสม สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ พฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ (creative behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมส าคัญพฤติกรรมหนึ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของบุคลากรทุกคน 
และจะน ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร (พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์, 2561) ซึง่ความคิดสร้างสรรค์ในมิติขององค์กร
กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการของสิ่งแปลกใหม่ หรือความคิดที่มีประโยชน์ เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิผล 
(Amabile et al.,1996)  

Generation Y นับเป็นก าลังส าคัญขององค์กร  ชอบที่จะใช้สมองส่วนของซีกขวาท างานค่อนข้างมากซึ่งเป็นส่วนของ
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่มีจินตนาการสูง เป็นกลุ่มที่มีการใช้ทักษะความสามารถ มีทักษะการจัดการที่ดี ไม่ชอบการ
ท างานหนักแบบไม่มีเหตุผล แต่งานนั้นต้องท าให้ได้ใช้ความคิดไปพร้อมกับได้แสดงความสามารถ ทั้งในการสืบค้นและน าเสนอ
ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย ด้วยความช่ืนชอบความท้าทายใหม่ ๆ ถ้าองค์กรสามารถดึงจุดเด่นนี้ของคน Generation Y 
ออกมาใช้ได้อย่างถูกวิธี ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลจากศักยภาพของพวกเขา  (เอ็นเทรนนิ่ง ,2561) ดังนั้น  องค์กรจึงควร
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มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ กลุ่ม Generation Y เนื่องจากมีอิทธิพลในการสร้าง
พฤติกรรมสร้างสรรค์ที่จะสามารถใช้ศักยภาพของคนกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

จากเหตุผลและปัจจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
กลุ่มคน Generation Y ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน เนื่องจากวัยนี ้มีการใช้ทักษะความสามารถ 
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่นในการท างาน นอกจากนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการปรับโครงสร้างพื้นฐาน
การท างาน เพื่อตอบรับกับการท างานวิถีใหม่ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ

ทางสังคม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่ม 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพทางสังคมของ

กลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบในตนเอง รับรู้ผลลัพธ์การ

ตัดสินใจ มีการคาดการณ์ล่วงหน้า และมีทักษะในการจัดระบบงาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท า งาน
ของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากทีมงาน และการมีทรัพยากรที่
เพียงพอ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ สุนทรี พัชรพันธ์ (2544) อ้างถึงใน ธัญญ์ชยา 

อ่อนคง (2553) ได้ให้ค าอธิบายว่าบุคคลแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ท้ังลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอก
และลักษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สังคมและศาสนา สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมี
ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความพึงพอใจ รวมทั้งบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงและเพศชาย มีความแตกต่างกันเป็น
อย่างมากในเรื่องความคิด ทัศนติ ค่านิยม ท้ังนี้ มาจากสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวก าหนดบทบาทและกิจกรรมไว้แตกต่างกัน 
อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันทางด้านความคิดและพฤติกรรม คนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดแบบเสรีนิยม              
ยึดมั่นอุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากจะมีความคิดแบบอนุรั กษ์นิยม ยึดมั่นการ
ปฏิบัติ มีความระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่า เนื่องจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน การศึกษา ท าให้คนมีความคิด 
ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี 
เพราะมีความรู้กว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ
บุคคล  มีอิทธิพลที่ส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม เป้าหมาย
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ McClelland (1961) อ้างถึงใน   
รวินท์พร สุวรรณรัตน์ (2560) ได้อธิบายลักษณะของผู้มีแรงจูงใจในการท างานสูงไว้ 6 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่หนึ่ง มีความกล้า
เสี่ยง (Moderate Risk Taking) คือ มีความกล้าตัดสินใจ ชอบท าสิ่งท่ีท้าทายและชอบใช้ความสามารถของตนเองมากกว่าอาศัย
โชคชะตาให้การช่วยเหลืออย่างผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า ลักษณะที่สอง มีความกระตือรือร้น (Energetic) คือ มีความขยัน
ขันแข็ง มุ่งมานะในการคิด ค้นคว้าและปฏิบัติ มีความทุ่มเทเอาใจใส่ในงานที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จ ลักษณะที่สาม มีความ
รับผิดชอบในตนเอง (Individual Responsibility) คือ รู้จักความรับผิดชอบในงาน เป็นผู้มีวินัยในตนเอง รักอิสระในการท าสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบให้ผู้อื่นมาบังคับหรือออกค าสั่ง โดยในการท างานมักจะพึ่งพาตนเองมากกว่ารอคอยการช่วยเหลือจาก
คนอ่ืน ลักษณะที่สี่ มีการรับรู้ถึงผลลัพธ์การตัดสินใจของตนเอง (Knowledge of Results of Decision) คือ เมื่อท างานส าเร็จ
แล้ว ผู้ที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงจะท าการติดตามการตัดสินใจของตนเองหรือผลงานที่ได้ท า และเมื่อทราบผลแล้วจะ
พยายามปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะที่ห้า มีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipation of Future Possibility) 
คือ ในการท าสิ่งต่าง ๆ จะมีการวางแผนในระยะยาว และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ แนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จ
หรือผลกระทบที่จะเกิดตามมาภายหลัง ตลอดจนเตรียมการหาทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า และลักษณะที่หก มีทักษะในการจัด
ระบบงาน (Organizational Skill) คือ ลักษณะที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดระบบงานมากขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Mikdashi (1999) อ้างถึงใน 
ศิขริน เลขาวิจิตร (2558) โดยเลือกองค์ประกอบด้านบวกของสภาพแวดล้อมในงาน 3 ด้าน ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงาน คือ 1. งานท่ีสร้างสรรค์และท้าทาย หมายถึง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์และท้าทาย
ความสามารถ 2. การสนับสนุนจากทีมงาน หมายถึง การช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทุกคนในทีม
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเป็นทีมการท างานที่ดี 3. การมีทรัพยากรที่เพียงพอ หมายถึง ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ และมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการสร้างสรรค์งาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยนี้  คื อ  กลุ่ ม  Generation Y หรือผู้ ที่ เกิ ด ในปี  2523 -2540 (อายุ  24 -41 ปี ) 

(bangkokbanksme, 2563) ซึ่งท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยสูตรในการค านวณกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ของ Cochran (Cochran, 1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ เจาะจงไปที่กลุ่ม Generation Y ช่วง
อายุ 24 - 41 ปี ที่ท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มท าแบบสอบถาม ว่าเป็นผู้ ที่
อายุ 24-41 ปี และท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ หากตอบว่าใช่จะเริ่มท าแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามจน
ครบจ านวน 400 กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทางสังคม เป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียง
ข้อเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มี
ความกล้าเสี่ยง มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในตนเอง รับรู้ผลลัพธ์การตัดสินใจ มีการคาดการณ์ล่วงหน้า มีทักษะใน
การจัดระบบงาน เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 24 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากทีมงาน การมีทรัพยากรที่เพียงพอ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคนGeneration Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความคิดริเริ่ม ด้านการเป็นผู้น าความคิด ด้านการประยุกต์ใช้ เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale ประกอบด้วยค าถาม 16 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร อินเทอร์เน็ต หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้สอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย  
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และขอค าแนะน าเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสม  
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ไขมาอย่างถูกต้องไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปเก็บข้อมูลจริง โดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α = Coefficient) ของครอนบรัค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิต ิSPSS ค่าแอลฟ่าท่ีได้แสดง

ระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูง โดยค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้จะมีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.828 หมายความว่า มีความเช่ือมั่นสูง 

5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน และ น าข้อมูลจากแบบสอบถามไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถาม 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติ ดังนี ้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทาง

สังคม โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ

ท างาน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเยี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA และ
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62 มีอายุ 24-32 ปี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 การศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 216 คน คิด
เป็นร้อยละ 54 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 และสถานภาพโสด 
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ท่ีระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ รับรู้ผลลัพธ์การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีการคาดการณ์ล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีความรับผิดชอบใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 มีทักษะในการจัดระบบงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
และมีความกล้าเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามล าดับ 

ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่ มคน Generation Y ใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 การสนับสนุนจากทีมงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และการมีทรัพยากรที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานโดยรวมอยู่ที่ระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแสวงหาโอกาส มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 ด้านการประยุกต์ใช้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ด้านความคิดริเริ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และด้านการเป็นผู้น าความคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 กลุ่มคน Generation Y ที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 กลุ่มคน Generation Y ที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 กลุ่มคน Generation Y มีการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 กลุ่มคน Generation Y ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่  1.5 กลุ่มคน  Generation Y ที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.6 กลุ่มคน Generation Y ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ มีความกล้าเสี่ยง มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในตนเอง รับรู้
ผลลัพธ์การตัดสินใจ มีการคาดการณ์ล่วงหน้า มีทักษะในการจัดระบบงานมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากทีมงาน และการมี
ทรัพยากรที่ เพียงพอ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน  Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิง

สร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

ทางสังคมของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานที่
แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมติฐาน พบว่า กลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากผู้หญิงใช้สมองสองส่วนทั้งที่เกี่ยวข้องกับความคิดทางเหตุผลกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2554) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
สร้างสรรค์และบริบทของการท างานในองค์กรจากอิทธิพลของความกล้าเสี่ยง พบว่า บุคลากรในองค์กรเพศหญิงและเพศชายมี
พฤติกรรมสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในการท างานแตกต่างกัน จากงานวิจัยของอาจารย์ Bruce Weinberg และคณะ ท่ี Ohio State University พบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 20 กว่านั้น เป็นความคิดสร้างสรรค์แบบ Conceptual คือการคิดออกนอกกรอบ ท้า
ทายต่อความคิดเดิม ๆ และสามารถคิดไอเดียใหม่ ๆ ได้โดยฉับพลัน โดยค่าตอบแทนท่ีได้รับกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายที่ไม่
สมดุลกัน อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานที่ลดน้อยลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกนาฏ 
เอียดมาก และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา พบว่า
อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส าหรับอาชีพที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากลักษณะการท างานในแต่ละอาชีพแตกต่างกัน บาง
อาชีพมีการใช้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ที่สูงกว่าอาชีพอ่ืนที่เน้นด้านทักษะวิธีการคิด ในขณะที่สถานภาพทางสังคมไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน อาจเนื่องมาจากความสร้างสรรค์ในการท างานสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานภาพใด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริชัย ดีเลิศ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับบุคลิกด้านความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับกลุ่มคน Generation Y ที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในการท างาน เนื่องจากในปัจจุบัน ประสบการณ์ท างานอาจมีความส าคัญในการพิจารณามากกว่า  หากมี
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ประสบการณ์ท างานที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม (2561) ศึกษา
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์และบริบทของการท างานในองค์กร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ มีความกล้าเสี่ยง มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในตนเอง รับรู้
ผลลัพธ์การตัดสินใจ มีการคาดการณ์ล่วงหน้า มีทักษะในการจัดระบบงาน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องมาจากกลุ่มคน 
Generation Y ลงมือแก้ปัญหาในการท างานด้วยตนเองมากกว่ารอความช่วยเหลือจากผู้ อื่น มีความมั่นใจในงานที่ท าและ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งเด็ดเดี่ยว โดยจะปรึกษาผู้ที่มีความรู ้หรือประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ เมื่อไม่เข้าใจ กล้ายอมรับ
ความผิดพลาดในการท างานของตนเอง มักจะค านึงถึงผลกระทบที่ตามมาก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขไว้
ล่วงหน้า โดยยินดีแก้ไขปรับปรุงงานเมื่อพบข้อบกพร่อง นอกจากนี้การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุโอกาสและใช้ประโยชน์จากการสร้างความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทิพย์ พจน์
สุภาพ (2563) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการท างาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
พบว่า การวางแผนงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการท างาน ซึ่งถูกประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านที่มี
การตัดสินใจเหมือนกันทุกประการหรือมีความสอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก 

สมมติฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากทีมงาน และการมี
ทรัพยากรที่ เพียงพอ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
คน Generation Y ต้องใช้ความรู้ ความคิด และความสามารถในการค้นหาสาเหตุของปัญหาในการท างาน เพื่อแก้ไขปัญหา ท า
ให้กระบวนการท างานดีขึ้น กล้าเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการท างาน การท างานร่วมกัน โดยเฉพาะต่างหน้าที่กัน 
เป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานและอยู่ใน
เกณฑ์ที่บุคลากรพอใจ มีอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีความสะดวกที่จะน ามาใช้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ดีในการสนับสนุนการท างานเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประศาสน์ นิยม (2558) ศึกษาเรื่อง การแบ่งปันความรู้และบรรยากาศองค์กร ท่ีสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อ ความสามารถด้านนวัตกรรม: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พบว่า งานที่ท้าทายมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์กรที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสัมพันธ์สูง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการ
ท างานที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้น องค์กรควรกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพท่ีมีใน
การท างาน สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาไดอ้ย่างเด็ดเดี่ยว เปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วาง
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ไว้ได้อย่างเหมาะสม และยอมรับการแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกัน เรียนรู้การท างานระหว่างเพศชายและเพศหญิง นอกจาก
การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานแล้ว การสร้างบรรยากาศในการท างานที่เอื้ออ านวย ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนการบูรณาการประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ส าหรับด้านอาชีพ เนื่องจากข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
มีผลต่อพฤติกรรมเชิงสรา้งสรรค์ในการท างานมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ประกอบกับในปัจจุบัน ได้มีนโยบายในการการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งข้าราชการไทยเป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐ ดังนั้น เป็นโอกาสที่
หน่วยงานราชการต่าง ๆ จะสนับสนุน และผลักดันให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปรับเปลี่ยนการท างานจากแบบเดิมที่
คุ้นเคย พัฒนาตนเองให้เท่าเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการ
ท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการท างานส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีบางด้านที่อยู่ในระดับต่ า  ได้แก่ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบในตนเอง จากการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม ในด้านการมีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบในการท างาน น้ัน จุทารัตน์ กิตติเขมากร (2553) กล่าวว่า 
การที่จะท าให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในงานนั้น คือ การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน และ
ควบคุมการท างานด้วยตนเอง เช่น การท างานเป็นทีมเพื่อการมอบหมายภาระงานให้แก่พนักงานแต่ละบุคคล หรือแต่ละฝ่าย 
การที่ผู้บริหารก าหนดขอบเขตของงาน ให้พนักงานมีความรับผิดชอบในอ านาจหน้าที่นั้น ๆ อย่างชัดเจนจะเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก พนักงานจะมีอิสระในการท างานและมีโอกาสในการวางแผน ค้นหาวิธีการท างาน ตลอดจนสามารถ
ประเมินผลการท างานของตนเอง เป็นผลท าให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการท างานมากขึ้น สอดคล้องกับ ธีระ ทองสพัก 
(2556) ที่กล่าวว่า บริษัทควรจัดให้มีการสัมมนา หรือการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้พนักงาน ได้มี
ความรู้ ความสามารถ ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพ และมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ท างาน จากแนวคิดดังกล่าว เมื่ององค์กรจัดสรรงานที่ตรงกับความความรู้และทักษะ ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านทัศคติที่ดี 
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน
มากยิ่งข้ึน 

3. จากการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สภาพแวดล้อมในการท างานของกลุ่มคน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านท่ีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ได้แก่ การสนับสนุนจากทีมงาน นฤมล จิตรเอื้อ และ
คณะ (2560)  กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้แก่
กัน ฝึกทักษะการท างานเป็นทีมร่วมกันในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ สามารถ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมทางการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างออกไป ดังนั้น องค์กรควรจัดบรรยากาศที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน มีการกระจายอ านาจ
ให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทาง เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน และตอบสนองสิ่งที่พนักงานต้องการอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้พนักงานเกิด
ความภูมิใจในงาน กล้าเสนอไอเดียการท างานใหม่ๆ ให้กับทีม และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหม ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์                     
สกุลกิจกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้คาปรึกษาและค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
ยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์  ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์  และ  อาจารย์                    
ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ท่ีกรุณามาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าช้ีแนะ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การท าสารนิพนธ์ฉบับน้ีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒทุกท่านที่อบรมสัง่สอนให้ความรู้
ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมถึงเพื่อนร่วมช้ันเรียนการจัดการ (นอกเวลา) รุ่นที่ 22 ส าหรับมิตรภาพที่ดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว รุ่นพ่ี ท่ีให้การช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นก าลังใจ รวมทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือ
สละเวลาตอบแบบสอบถาม และให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับงานวิจัยครั้งนี ้

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้ที่สนใจ คุณประโยชน์
และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบให้บิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ช้ีแนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่า 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 

กนกนาฏ เอียดมาก และคณะ. (2561). พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา.  
        Walailak Procedia, (1): 1-7. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Window ในการวิเคราะห์ข้อมลู (พิมพ์ครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
จุทารัตน์ กิตตเิขมากร. (2553). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผดิชอบในการปฏิบัติงาน 
        และด้านการมีส่วนร่วม ของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปรญิญานิพนธ์ วท.ม.  
        (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ชูศรี มโนการ และอารยี์วรรณ อ่วมตานี. (2550). การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการท างานของ 
        พยาบาลวิชาชีพ. วารสารสภาการพยาบาล, 22(2): 57-68. 
เดชา เดชะวัฒนไพศาล. (2554). พฤติกรรมสร้างสรรค์และบริบทของการท างานในองค์กรจากอิทธิพลของความกล้าเสี่ยง.  
        จุฬาลงกรณ์ธุรกจิปริทัศน์, 33. 
ธัญญ์ชยา อ่อนคง. (2553). พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ การเข้าร่วมและความพึงพอใจต่อกิจกรรม Starpics ฟุตฟติ For Film  
        ของนักศึกษาในเขต กทม. การค้นคว้าอิสระ (นิเทศศาสตร์บณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  
ธารทิพย์ พจน์สุภาพ. (2563, มกราคม - มิถุนายน). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการท างาน : การทบทวน 
        วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารการจดัการสมัยใหม่, 18(1).   
ธีระ ทองสพัก. (2556). แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท เหรียญทองทูล จ ากัด. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม.  
        กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.  
นฤมล จิตรเอื้อ เฉลมิชัย กิตติศักดิน์าวิน และนลินณัฐ ดสีวัสดิ.์ (2560). บทบาทภาวะผู้น าในการพัฒนาองค์การ 
        สู่องค์การแห่งการเรยีนรู้. วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศลิปะมหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(2).   
ประศาสน์ นิยม. (2558). การแบ่งปันความรู้และบรรยากาศองค์กร ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ทีส่ง่ผลต่อความสามารถ 
        ด้านนวัตกรรม: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย.  
        วารสารสุทธิปริทัศน,์ 29(92). 
ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม. (2561). วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมของ 
        พนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ ์บธ.ม. ปทุมธาน:ี  
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
 



11 
 

เพลินพิศ วิบูลย์กลุ. (2558). แรงจูงใจ Motives การจูงใจ Motivation. สืบค้นจาก, http://www.bangkok.go.th/training/ 
รวินท์พร สุวรรณรัตน์. (2560). แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิผลการท างาน 
        ของบุคลากรวัยท างาน. วิทยานิพนธ ์วศ.ม. กรุงเทพฯ: สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
วินัย ขอนทอง. (2556). การศึกษาแรงจูงใจของผู้ใช้แรงงานชาวไทยและต่างชาติในธุรกจิก่อสร้างอาคาร.  
        โครงงานศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ. 
ศิขริน เลขาวิจติร. (2558). การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์ นวัตกรรมของ 
        ข้าราชการครูโดยมสีภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวแปรสือ่ และการเสรมิสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา 
        เป็นตัวแปรก ากบั. วิทยานพินธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สิริชัย ดีเลิศ. (2558). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบัณฑิตในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ ์
        เชิงสร้างสรรค.์ วิทยานิพนธ์ (ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยศลิปากร.  
เอน็เทรนนิ่ง. (2561). คน Gen Y คืออะไร ท าไมองค์กรต่างๆ ควรตอ้งเจียระไนคน Gen Y. สืบค้นจาก, 
        https://www.entraining.net/article/คน-Gen-Y-คืออะไร-ท าไมองค์กรต่างๆ-ควรต้องเจยีระไรคน-Gen-Y/ 
Amabile, T. A., Conti, R., Lazenby, J.,, Coon, H., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for  
        creativity. Academy of Management, 39: 1154-1184. 
Amabile, T. M., Hadley, C.N. and Kramer, S.J,. (2002). Creativity under the gun. Harvard Business Review,  
        80: 52-61. 
Bangkokbanksme. (2563). แค่เข้าใจการท างานคน Gen Y ธุรกิจก็ไปไกลได้อีกเยอะ. สืบค้นจาก, 
        https://www.bangkokbanksme.com/en/gen-y-learn-behavior 
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd Edition). New York: John Wiley & Sons.  
Pitaloka, E., & Sofia, I. P. (2014). The affect of work environment, job satisfaction, organization commitment  
        on OCB of internal auditors. International Journal of Business, Economics and Law, 5(2): 10-18. 
 

https://www.entraining.net/article/คน-Gen-Y-คืออะไร-ทำไมองค์กรต่างๆ-ควรต้องเจียระไรคน-Gen-Y/
https://www.bangkokbanksme.com/en/gen-y-learn-behavior

