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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ม่งุ เน้ นการสร้ างคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือสาคัญที่ทนั สมัยมีความแตกต่างจาก
เครื่องมืออื่นที่ม่งุ เน้ นคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายเท่านั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวาย 2)
ศึกษาระดับของคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวาย และ 3) สร้ างคุณลักษณะใหม่ของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่าง
เจนเนอร์เรชั่นวายยุ คประเทศไทย 4.0 ในงานวิจัย นี้ประกอบด้ วยนัก ศึกษาชั้ นปี ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย เอกชนแห่ งหนึ่ง จานวน 390 คน
เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีความน่าเชื่อถือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจด้ วยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะแต่ละด้ านและหมุน
แกนปัจจัยด้ วยวิธี Varimax
ผลการวิจัย พบว่า จานวน 50 ตัวแปร สามารถสร้ างคุณลักษณะแต่ละด้ านได้ ท้งั สิ้น 10 คุณลักษณะ ค่าความแปรปรวน ร้ อยละ 58.883
และค่าความถ่วงนา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.32-0.89 ระดับความสาคัญของคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายแสดงค่ าเฉลี่ยแต่ละ
คุณลักษณะอยู่ท่รี ะดับมาก เรียงจากมากสุด ดังนี้ 1) ปฏิบัติอย่ างมีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี 2) นักสร้ างความปรองดองกันที่เฉียบคม 3) ทัศนคติ
เชิงบวก 4) ความกระตือรือร้ น 5) มองเห็นคุณค่าผู้อ่นื 6) สื่อสารอย่างสุภาพ 7) เปิ ดสู่เครือข่ายทางสังคม 8) ความเป็ นตัวตนกับทีม 9)
ยอมรับความคิดใหม่ และ 10) จาเป็ นต้ องมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
สุดท้ ายคณะผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 จัดเป็ นต้ นแบบคุณลักษณะทีช่ ่ ือว่ า “P-ER-S-O-N-A-L-I-N” เป็ นประโยชน์ทางทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ สามารถนาไปทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ในงานวิจั ย
อนาคตและประยุกต์ใช้ สาหรับการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนานักศึกษาเจนเนอร์เรชั่นวายก่อนเป็ นบัณฑิต ในช่ วงปั จฉิมนิเทศ
และโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายในองค์การ คณะผู้วิจัยได้ เสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้ อมในขั้นตอน
การฝึ กอบรม โดยนาผลของคุณลักษณะที่สร้ างใหม่ และสอดคล้ องกับยุคประเทศไทย 4.0 นี้ สาหรับนักศึกษาเจนเนอร์เรชั่นวายก่อนเป็ น
บัณฑิตและพนักงานเจนเนอร์เรชั่นวายที่เพิ่งเข้ าทางานในองค์การด้ วย
คาสาคัญ: การวิเคราะห์คุณลักษณะเจนเนอร์เรชั่นวาย ทัศนคติเชิงบวก เจนเนอร์เรชั่นวาย ยุคประเทศไทย 4.0
Abstract
This research study investigated the establishment of Generation-Y characteristics in Thailand 4.0 Era which are differentiated
from other studies focusing on the type of Generation-Y characteristics. The objectives of this research were: (1) to study the
Generation-Y characteristics; (2) to examine new Generation-Y characteristics; and (3) to create alternative Generation-Y
characteristics in Thailand 4.0 Era. The samples of this research were 390 fourth-year students in a private university. The study
used the questionnaires with five-rating scales with content validity, reliability of data collection and data analysis by applying
descriptive statistics and exploratory factor analysis by using the principal component analysis method and orthogonal rotation with
the Varimax method.
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The study found that 50 variables could construct 10 characteristics composed of variance = 58.883% and the factors loading
range at 0.32-0.89. Regarding the priority level of characteristic of Generation Y in Thailand 4.0, each characteristic means as
follows: 1) Need for Affiliation 2) Smart Harmonizer 3) Positive Attitude 4) Enthusiasm 5) Look for Appreciation 6) Respectful
Communication 7) Open to Social Network 8) Identity with Team 9) Accept New Ideas and 10) Need for Social Interaction.
Finally, the researchers analysed the results and modified the new Generation-Y characteristics called “P-E-R-S-O-N-A-LI-N” beneficial, theoretically and practically, to the testing of confirmatory factor analysis in future research, including the learning
and development programme for Generation-Y students before graduation and Generation-Y employees during orientation. The
research also proposed a guideline of training preparation by presenting the new Generation-Y characteristics in accordance with
Thailand 4.0 Era for Generation-Y students before becoming graduates and employees.
Keywords: Analysis of Generation-Y Characteristics, Positive Attitude, Generation-Y, Thailand 4.0

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
รัฐ บาลวางแผนโครงสร้ างเศรษฐกิจ ขับ เคลื่ อนด้ ว ย
นวั ต กรรม เรี ย กว่ า Value–Based Economy รองรั บ ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ตั้งแต่ ปี 2560–2579 สอดคล้ องตาม
วิสยั ทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ส่งผลให้
องค์การต่างๆ ต้ องปรับโครงสร้ างพื้นฐานให้ เป็ นมาตรฐาน
สากล โดยมุ่ ง เน้ น พั ฒ นาความรู้แ ละศั กยภาพขีด ความ
สามารถของบุ ค ลากรให้ มี ค วามช านาญในงานอาชี พ
สามารถคิดค้ น กระบวนการผลิตและสร้ างผลิตภัณ ฑ์เชิง
นวั ต กรรมมากขึ้น ตอบสนองยุ ค ประเทศไทย 4.0 โดย
นั ก วิ จั ย ให้ ความเห็ น ว่ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพขี ด ความ
สามารถจะต้ องทาคู่ขนานกับการวางตัวให้ เป็ นที่ยอมรับ
แก่ สังคมซึ่ งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ างความส าเร็จ ของ
องค์ ก าร (Van Ness and Seifert, 2016) โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งวัยทางานรุ่นใหม่ ท่ีเพิ่ งจบจากสถาบันการศึกษา
และพนักงานรุ่นใหม่ท่ที างานอยู่ในองค์การ ผลวิจัย พบว่า
คนรุ่น ใหม่ ป็ นวั ย ที่มี ค วามมั่ น ใจในตั ว เองสูง บางคนมี
ความก้ า วร้ า วในการแสดงความคิ ด เห็ น ทางสื่ อ ต่ า งๆ
(Tassanaananchai, 2014) จึ ง มี ค วามจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง
สาหรับสถาบันการศึกษาที่จะต้ องนาข้ อมูล คุณลักษณะที่
ทันสมัยน่าเชื่อถือเป็ นข้ อมูลพัฒนาหลักสูตรและอบรมใน
กิจกรรมปั จฉิมนิเทศก่อนส่งบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ส่วน
องค์การที่จะรับบุคลากรวัยนี้เข้ าทางานจะต้ องมีแนวทาง
พั ฒ นาคู่ ข นานกับ งานอาชี พ และมีข้ อ มู ล คุ ณ ลั กษณะที่
เหมาะสมสอดคล้ องกับอุตสาหกรรมยุคประเทศไทย 4.0
เพื่อสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขันและความน่าเชื่อถือ
ให้ เป็ นที่ยอมรับแก่ลูกค้ าทั้งจากภายในและต่ างประเทศ
(Shinn, 1986)
สถาบันการศึกษาและองค์การเริ่มให้ ความสาคัญ ใน
การพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะของบุ ค ลากรเจนเนอร์ เรชั่ น วาย

นอกเหนือจากความเก่งด้ านความรู้ เนื่องจากกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วายกาลังมีอตั ราแนวโน้ มเพิ่มจานวนมากขึ้นมีอายุระหว่าง
17-37 ปี เจนเนอร์เรชั่นวายส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เพิ่งจบ
การศึกษาจะมีอายุระหว่ าง 20-28 ปี บางคนมีวุฒิภาวะ
ไม่พร้ อมจะอยู่ร่วมกับสังคมในการทางาน และบางคนกาลัง
จะได้ รับการวางแผนอาชีพให้ ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ งระดับสูง
มีหน้ าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนองค์การต่อไปในอนาคต
ผู้เกี่ยวข้ องจึงจาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยน
คุณ ลักษณะของเจนเนอร์เรชั่น วาย เพื่ อลดปั ญ หาความ
ขัดแย้ งและลดช่องว่างระหว่างวัยในองค์การทาให้ สามารถ
ทางานร่วมกับวัยต่างๆ ได้ อย่างราบรื่น (Mannheim, 1952)
การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะเป็ นเรื่ อ งการสร้ า งภาพลั ก ษณ์
เจนเนอเรชั่นวายให้ ร้ จู ักการวางตัวที่ดีเมื่อต้ องปรากฏกาย
เป็ นตัวแทนและชื่อเสียงขององค์การ จากงานวิจัยคุณลักษณะ
เจนเนอเรชั่นวาย พบว่ า คนวัยนี้จะมีโลกส่วนตัวสูงและ
ชอบแสดงออกทางสื่อโซเชียลมากกว่ าเผชิญ หน้ ากัน ใน
ปัจจุบนั มีประชากรเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยประมาณ
18 ล้ านคน และจะเพิ่มจานวนมากขึ้น (Amornpipat and
Sorod, 2017) ทาให้ สถาบันการศึกษาและองค์การต่างๆ
จาเป็ นต้ องวางแผนพัฒนาคุณลักษณะของเจนเนอร์เรชั่น
วายควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่าง
เป็ นระบบ ยิ่งกว่านั้นมีนักวิจัยกล่าวถึง คุณลักษณะด้ านการ
ทางานเชิงรุกในงานให้ บริการที่มผี ลต่อความสาเร็จในการ
ทางาน โดยเฉพาะการสื่อสารของเจนเนอร์เรชั่นวายและ
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าอย่ างน่ าประทับใจ ทาให้ ลูกค้ า
กลับมาใช้ บริการอย่างต่อนื่องบรรลุผลตามเป้ าหมายของ
องค์ การ (Songsoonthornwong and Pasunon, 2016)
นอกจากนั้นการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ ในปั จจุบนั จะเป็ น
เรื่องคุณลักษณะในกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายเท่านั้น ทาให้
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความจาเป็ นที่จะต้ องศึกษาคุณลักษณะ
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สถาบันการศึ กษาก่อนเป็ นบัณ ฑิต และวัยเริ่มทางานใน
องค์การต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยนาประเด็นสาคัญจาก
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล ในงานวิจัยครั้งนี้
อย่างเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
คุ ณ ลัก ษณะและการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพกับ การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ
โดยทั่วไปคุณลักษณะ (Characteristic) เป็ นเรื่องแรก
ในการทาวิจัยและนามาต่อยอดทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงลึกซึ่งใช้ ในสาขาจิตวิทยา โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยใน
การสร้ างเครื่องมือการวิจัยสอดคล้ องกับยุ คสมัย และใช้
ประโยชน์ ท างด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง จบเป็ น
บัณ ฑิต ใหม่ และบุ ค ลากรเพิ่ งเข้ าทางานใหม่ ในองค์การ
เริ่มตั้งแต่ Holland (1973) ได้ ทดสอบการปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะของนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษาและเริ่ม
เข้ าทางานกับสถานที่ทางานใหม่ พบว่า การพัฒนาคุณลักษณะ
จะใช้ ต่อยอดด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ที่ปรับเปลี่ยนเชิงบวกสอดคล้ องกับความสามารถในการ
วัตถุประสงค์การวิจยั
ปรับตัวต่ อ สถานที่ท างานใหม่ ต่ อมาในปี 1980 Myers
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวาย Briggs ได้ ทาการศึกษาคุณลักษณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ชื่ อโครงการ Myers Briggs Type Indicatior (MBTI) ที่
ยุคประเทศไทย 4.0
มุ่งเน้ นคุณลักษณะของพนักงานและความสอดคล้ องกับ
2. เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์
สภาพแวดล้ อมในการทางานกับองค์การซึ่งจะเห็นผลจริง
เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0
3. เพื่อสร้ างคุณลักษณะใหม่ ของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น ได้ ในระยะเวลาสั้น ในเวลาต่อมามีการพัฒนาแบบสอบถาม
ที่มุ่งเน้ นทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ และพบว่าจะเห็น
วายยุคประเทศไทย 4.0
ผลจริงได้ จะต้ องใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างนาน เนื่องจากจะต้ อง
ปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็ นค่อยไปที่เรียกว่า Big Five ของ
การทบทวนวรรณกรรม
Jung ในปี 1990 เปรียบทียบกับ MBTI เพื่อสร้ างองค์ประกอบ
การพัฒนาคุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายยุค ของเครื่องมือในแบบสอบถามด้ านคุณลักษณะให้ ทนั สมัย
ประเทศไทย 4.0 มีความจาเป็ นอย่างมากที่จะช่วยให้ คน เหมาะสมกับองค์การสมัยใหม่ (Cohen, Ornoy and Karen,
ในกลุ่ ม นี้ ท างานร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืน จนเป็ นที่ย อมรั บ ในสัง คม 2013) การพัฒนาคุณลักษณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เที ย บเท่ า กั บ การสร้ างผลงาน (Van Ness and Seifert, มีการทาวิจัย โดยใช้ วิธีการพยากรณ์ รูปแบบคุณ ลักษณะ
2016) โดยที่งานวิจัยทางด้ านการศึกษาองค์ประกอบเพื่อ และบุค ลิกภาพจากค่ าสหสัม พั นธ์ระหว่ างคุ ณ ลัก ษณะที่
สร้ างคุณลักษณะใหม่ในกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศ เป็ นส่วนบุคคลและตัวแปรตามสถานการณ์ และต่ อยอด
ไทย 4.0 เริ่มต้ นตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 คณะผู้วิจัยจึงสนใจ ด้ านบุคลิกภาพเพื่อให้ ตวั แปรด้ านคุณลักษณะและบุคลิกภาพ
ทาวิจัยเรื่องนี้เพื่อใช้ ศึกษาด้ านคุณลักษณะ ระดับความสาคัญ เป็ นที่ย อมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง โดยสร้ า งแบบสอบถาม
ของคุณลักษณะ และสร้ างคุณลักษณะใหม่อย่างน่าเชื่อถือ คุณ ลักษณะและบุ ค ลิกภาพจากการวิเคราะห์ ปั จจัย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ และ สร้ างคาศัพท์ใหม่ท่มี ีช่ ือเสียงและเป็ นที่ยอมรับ คือ หัวข้ อ
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ สองส่วนงาน คือ ส่วนงานวิจัย ทางด้ านบุคลิกภาพ Big Five ที่สามารถใช้ ครอบคลุมสาขา
ในอนาคตสาหรับทดสอบยืนยันเครื่องมือเพื่อทาวิจัยเชิงลึก อื่ น ๆ (Soto, John, Gosling and Potter, 2011) ต่ อ มา
และส่ วนงานพั ฒ นาหลั กสูต รการอบรมกลุ่ มเจนวายใน ในปี 1984 คอสตาและแม็ค แครได้ ส ร้ างแบบสอบถาม

ของเจนเนอร์ เรชั่ น วายกับยุ ค ประเทศไทย 4.0 เพิ่ มขึ้น
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเชิงยืนยัน และใช้ เป็ น
เครื่องมือที่น่าเชื่อถือในเชิงลึกต่อไป และยิ่งกว่านั้นสามารถ
นาผลคุณลักษณะที่พบใหม่ในงานวิจัยนี้ พิ จารณาจัดทา
หลั ก สูต รการอบรมและพั ฒ นาเจนวายเพื่ อ กระตุ้ น ให้
เจนวายที่มคี ุณลักษณะเป็ นตัวเองได้ ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ
ให้ เป็ นที่ ย อมรั บ แก่ สัง คม ผลการวิ จั ย นี้ สามารถน าไป
เตรี ย มความพร้ อ มของสถาบั น การศึ ก ษา และพั ฒ นา
พนักงานใหม่ ของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายตามที่องค์การ
มุ่ งห วั ง ( Ofori, Gyau, Dawson, Asaah, Tchoundjeu
and Jamnadass, 2014) โดยให้ มีความเป็ นผู้นาสอดคล้ อง
กับยุคประเทศไทย 4.0 ตั้งแต่ปี 2560-2564
จากเหตุผลที่กล่ าวข้ างต้ น ทาให้ ค ณะผู้วิจัย สนใจทา
วิจัยด้ านการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น
วายสอดคล้ องกับยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือ
การวิจัยรองรับงานวิจัยทางด้ านนี้ในอนาคต
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ด้ านการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ ออาชี พ (Occupational
Personality Questionnaire) และในปี 1985 มีการพัฒนา
แบบสอบถามเพิ่มเติมจาก Big Five เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือ
เก็บข้ อมูลด้ านบุคลิกภาพตามสถานการณ์ท่เี รียกว่า Revised
Neo Personality Inventory (McCrae and Costa, 2004)
นับว่าเป็ นสิ่งท้ าทายแก่นักวิจัย Franziska, Gorkan, Reece
and Tomas (2014) ที่กล่ าวว่ า นักวิจัยทาการศึกษาเพื่ อ
ทดสอบแบบเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง และทาการวิเคราะห์
ปั จ จั ย (Factor Analysis) จากข้ อ ค าถามที่ ผ้ ู ตอบแบบ
สอบถามใช้ ค้นหาปั จจัยมูลฐานทางด้ านบุคลิกภาพจนกระทั่ง
ปี 2009 จึ ง ใช้ แบบสอบถามนี้ ทดสอบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคลิกภาพจนเป็ นที่ยอมรับทั่วไป
จากที่ ก ล่ า วข้ างต้ นแสดงให้ เห็ น ว่ า การวิ เ คราะห์
คุ ณ ลั กษณะและการพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพมี ค วามจ าเป็ นที่
จะต้ องมีการพัฒนาอย่ างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยที่มีช่ ือเสียง
หลายท่านจะศึกษาเฉพาะทางด้ านบุคลิกภาพตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และนามาจัดกลุ่ม
ให้ ทัน สมั ย โดยทางปฏิบั ติ การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพจะใช้
ระยะเวลานานกว่าจะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพได้ ตามที่มุ่งหวัง
ส่วนการวิเคราะห์ทางด้ านคุณลักษณะเจนวายยังไม่มนี ักวิจัย
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเหมือนกับทางด้ านบุคลิกภาพ ซึ่ง
ทางด้ านคุณลักษณะนั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในระยะเวลา
ที่รวดเร็วกว่าทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากเป็ น
เรื่องพื้นฐานที่ปฎิบัติได้ ง่าย และเป็ นเรื่องเฉพาะส่วนตัว
จึงทาให้ คณะผู้ วิจัยสนใจศึกษาด้ านนี้ เพื่ อ นาผลการจัด
คุ ณ ลั กษณะไปสร้ า งเป็ นเครื่ องมื อ ทางการวิ จั ย เชิ งลึ ก ที่
เกี่ยวข้ องกับ บุค ลิก ภาพและยุ ค ประเทศไทย 4.0 ต่ อไป
คณะผู้วิจัยต้ องการศึกษางานวิจัยนี้ด้วยวิธี การวิเคราะห์
คุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายในยุคประเทศไทย
4.0 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็ นประโยชน์
ในการนาคุณลักษณะที่ผ่านการวิเคราะห์น้ ใี ช้ สาหรับศึกษา
ระดับความสาคัญตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
เจนเนอร์เรชันวาย
่
เจนเนอเรชั่น หรือเรียกย่อว่ า เจน หมายถึง การแบ่ ง
กลุ่มตามรุ่นอายุ โดยกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย หรือเรียกย่อว่ า
เจนวาย คือ กลุ่มอายุระหว่าง 17-37 ปี มีความคล่องตัว
ที่จะเรียนรู้ส่งิ ใหม่ๆ และมีทกั ษะการนาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ ในชีวิตประจาวัน (Rikulsurakan, 2011) เจนวายจะมา
แทนที่บุคลากรวัยเกษียณในอนาคต เป็ นวัยกาลังเจริญพันธุ์
และเริ่มทางานทาให้ สงั คมให้ ความสาคัญกับความแตกต่าง

ด้ านคุณลักษณะของเจนวายกับเจนอื่นๆ เนื่องจากเจนวาย
เกิดมาในยุ คการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคมที่เข้ าสู่
ยุคดิจิตอล นักวิจัยให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
เจนวายแต่ละพื้นที่ในโลกว่ามีลักษณะคล้ ายคลึงกัน คือ มี
โลกส่วนตัวกับความเป็ นตัวของตัวเองสูง (Paitoonpong,
2017) ส่วนหนึ่งเกิดจากการปลูกฝังจากพ่ อแม่ร่นุ เบบี้บูม
ที่มีฐานะดี (พ.ศ.2468-2503) และครูเจนเอ๊กซ์ (พ.ศ.
2504-2524) ทั้งสองเจนเนอร์เรชั่นปลูกฝังให้ เจนวาย
ต้ องค้ นหาตัวเองและเรียนในสิ่งที่ตนรัก/ชอบ ประกอบกับ
มีข้อมูลข่าวสารแบบไร้ พรมแดนที่จะสนับสนุนให้ เจนวาย
ปรับการทางานให้ ประสบผลสาเร็จได้ อย่างรวดเร็ว เจนวาย
ชอบอิสระไม่ต้องการอยู่ในองค์การที่ใช้ ระยะเวลานานที่จะ
ก้ าวขึ้นสู่ตาแหน่งสูงขึ้น เจนวายจะให้ ความสาคัญกับตัวเอง
สูง จึงแสดงความคิดเห็น ทางสื่อสังคมที่อาจรุนแรงผ่ าน
บทบาททางโพสต์ค ลิป ทาให้ เจนเอ๊กซ์แ ละเบบี้บูมรู้สึก
วิตกกังวลในการแสดงออกเชิงลบของเจนวายที่อาจส่งผล
กระทบต่อสังคม จึงควรให้ ความรู้และอบรมเจนวายให้ มี
วิจารณญาณการแสดงความเห็นเชิงเหตุผลมากกว่าอารมณ์
ก่อนที่จะส่งข้ อความสู่สาธารณะ การให้ ความรู้ด้านคุณลักษณะ
การแสดงออกโดยนาจุดเด่นเชิงบวกของแต่ละเจนออกมา
แสดงศักยภาพมากที่สดุ เป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญ โดย
ควรศึ ก ษาการปรับ เปลี่ ย นคุ ณ ลั ก ษณะ เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า ง
ระหว่างวัยของเจนวายที่มีอายุระหว่าง 20-28 ปี กับวัยอื่น
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากเจนวายเป็ นวัยที่จะต้ องเข้ าสังคม
มากขึ้น (Samutachak, 2015)
จากเหตุผลข้ างต้ น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะ
ของกลุ่มเจนวายยุคประเทศไทย 4.0 เนื่องจากเจนวายใน
ปัจจุบนั มีจานวนคิดเป็ น 27-28% หรือ 1 ใน 3 (ประมาณ
18 ล้ านคน) ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งจะมี
จานวนเพิ่ มมากขึ้นและเป็ นกลุ่มรองรับกลยุ ทธ์ป ระเทศ
ไทย 4.0 ในอนาคต (2560-2579) ที่มุ่งเน้ นความคิด
สร้ างสรรค์มีความท้ าทายสามารถทากิจกรรมหลายอย่ าง
ได้ ในเวลาเดียวกัน คณะผู้วิจัยจึงให้ ความสนใจกลุ่มเจนวาย
ที่จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเพื่อสร้ างการยอมรับ
ในการทางานกับวัยอื่นๆ อย่างมีความสุข
ยุคประเทศไทย 4.0 และแนวคิด ทฤษฎี Schwab
ประเทศไทย 4.0 เป็ นนโยบายหลักของรัฐบาลระดับ
สากลเกิดจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครั้งที่ 4 ในประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจ ระดั บ โลก เช่ น เกษตรกรรมที่ใ ช้ เทคโนโลยี
เรียกว่ า Smart Farming แรงงานในอนาคตจะเป็ นคนรุ่นใหม่
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ที่จะต้ องทางานหลากหลายได้ จนเกษียณ รวมทั้งสามารถ
ทดแทนวัยเกษียณอายุในอนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นั ก เศรษฐศาสตร์ ไทย กล่ า วว่ า การเปลี่ ย นแปลงสู่ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ของธุรกิจใหม่จะเป็ นแบบก้ าวกระโดด
และปั ญหาที่ประเทศไทยและทั่วโลกกาลังเผชิญ คือ เจนวาย
จะต้ องติด ตามความรู้ หรือความก้ าวหน้ าของโลก หรือ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติต่อการดาเนินชีวิตกับความ
แตกต่างรอบทิศ และให้ ความร่วมมือแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
กับวัยที่แตกต่ างกันได้ ส่วนแนวคิด ทฤษฎีของ Schwab
(2016) ได้ กล่าวถึง เจนวายระดับสากลในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ว่าจะต้ องมีหน้ าที่ความเป็ นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ
ของคนรุ่นใหม่ท่มี ีความกระตือรือร้ น มีจินตนาการใหม่ๆ
และสามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีขยายมิตรภาพเพิ่ มขึ้น
และที่สาคัญ จะต้ อ งปรับ เปลี่ยนตนเองให้ ส อดคล้ องกับ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ านอุต สาหกรรมเพื่ อสร้ างความ
ยั่งยืนของธุรกิจ คณะผู้วิจัยได้ นาวรรณกรรมที่ทบทวนนี้
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ของการวิจัยครั้ งนี้ในการ
อภิปรายผลการวิจัยต่อไป
ความสาคัญของคุณลักษณะของเจนวายยุคประเทศ
ไทย 4.0
รั ฐ บาลและองค์ ก ารต่ า งๆ จ าเป็ นต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการท างาน สิน ค้ า/บริ การให้ สอดคล้ องกับ ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการสร้ างรายได้ จากระดับปานกลาง
สู่รายได้ ระดับสูงในปี 2579 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ใหม่ น้ ี มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทักษะและอาชีพ เท่ านั้ น ดังนั้ น
การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่มีโลกส่วนตัวสูงของเจนวาย
มิให้ แสดงออกอย่างก้ าวร้ าวผ่านสื่อทางสังคมมากขึ้น อาจ
ส่งผลกระทบต่ อ ความรับผิดชอบและจิ ตส านึ กด้ านการ
สร้ างความสงบสุข แก่สังคมรอบข้ างและการสร้ างรายได้
ขององค์การ ดังนั้น จึงควรให้ ความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะ
ทั้งงานอาชีพ คู่ ข นานกับ การพั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะ เพื่ อ ให้
เจนวายเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าและสังคม จึงเป็ นการเตรียม
ความพร้ อมเจนวายตั้ ง แต่ ร ะดั บ พื้ นฐานในระยะแรกสู่
ความเป็ นผู้นาคุณภาพทางธุรกิจ ในระยะยาวและอนาคต
(Thakur and Walsh, 2013)
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจใช้ วิธวี ิทยาเชิงปริมาณ
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เชิงสารวจ
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แบบวัดคุณลักษณะของกลุ่มเจนวายยุคประเทศไทย 4.0
คณะผู้วิจัยกาหนดวิธกี ารวิจัย ดังต่อไปนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัย
เอกชนที่มี ช่ ือ เสีย งแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นนั ก ศึ ก ษาเจนวายที่
สามารถเป็ นตัวแทนกลุ่มเจนวายรุ่น ใหม่ ท่ีมีตัวตนสูง มี
ความอดทนน้ อย มีผ้ ปู กครองเจนเอ็กซ์ท่มี ีฐานะดีให้ อสิ ระ
สูงในการดูแลตนเอง จึงทาให้ คณะผู้วิจัยสนใจศึกษากลุ่มนี้
ในด้ านคุณ ลักษณะการวางตัว จากรั้วมหาวิทยาลั ยสู่การ
เป็ นพนักงานเจนวายในองค์การต่ างๆ ในปี 2560 เป็ น
ต้ นไป คณะผู้วิจัยกาหนดขนาดตัวอย่ างโดยอ้ างอิงเกณฑ์
การวิเคราะห์คุณลักษณะของคอมเลย์และลี (Comrey and
Lee, 1992) จานวนกลุ่มตัวอย่ างเท่ ากับ 400 คน และ
ตอบกลับแบบสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 390 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธีวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ และเครื่ อ งมื อ แบบ
สอบถามความคิดเห็นของเจนวายจากกลุ่มนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ในขอบเขตคุณ ลักษณะของเจนวายยุ คประเทศไทย
4.0 โดยดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับประเด็นปัญหาทางด้ านคุณลักษณะของเจนวาย
ยุคประเทศไทย 4.0 และปรับเครื่องมือให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดและทฤษฎี คณะผู้วิจัยใช้ ทฤษฎี คุณลักษณะของ
เจนวายสอดคล้ องกับยุ ค ประเทศไทย 4.0 เป็ นพื้ นฐาน
แนวคิดในการสารวจเพื่อสร้ างเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ คือ
The Fourth Industry Revolution Processing of Connected
People ของ Schwab (2016) ได้ แก่ 1) ชอบพบปะผู้คนและ
ขยายเพิ่มมากขึ้น (Meet People & Human Augmentation)
2) สร้ า งสั ม พั น ธภาพ (Relationship) 3) มี ค วามเป็ น
เจ้ าของธุรกิจ (Ownership) 4) ผู้มคี วามกระตือรือร้ นมาก
(Great Enthusiast) 5) การมี ส่ ว นร่ ว ม (Engaging) 6)
ความเห็น อกเห็น ใจ (Compassion) 7) การร่ วมมื อกัน
(Cooperation) 8) ยึ ด คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม (Moral
and Ethical Boundaries) 9) การยอมรั บ (Adopter)
10) การจิตนาการ (Imagination) 11) การตีค่ากิจกรรม
รอบตัวออกมาเป็ นตัวเลข (Quantified Self)
ขั้น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาและก าหนดกรอบแนวทางการ
สร้ างแบบสอบถาม และรายละเอียดของแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล แบบสอบถามประกอบด้ วย 3 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเบื้องต้ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
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ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา ส่วนที่ 2 ข้ อมูลส่วนตัว ได้ แก่
ครอบครัว ประสบการณ์ท่ไี ด้ รับการฝึ กทักษะด้ านคุณลักษณะ
การเข้ าสังคม ความถี่และกิจกรรมในการออกงานสังคม
ประเภทต่ างๆ โดยลั กษณะค าถามเป็ นแบบเลื อ กตอบ
(Checklist) และส่วนที่ 3 เป็ นคาถามวัดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสอดคล้ องในบริบทประเทศไทย 4.0 คณะผู้วิจัย
กาหนดคาถามจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี
และบทความที่เกี่ยวข้ องทาให้ ได้ ประเด็นข้ อคาถาม ลักษณะ
ค าถามเป็ นปลายปิ ดเพื่ อ ใช้ ห าองค์ ป ระกอบเชิ งส ารวจ
คุณลักษณะจานวนทั้งสิ้น 50 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ น
แบบมาตราส่ว นประมาณค่ าตามวิ ธีของลิ เคิร์ท (Likert
Scale) แบ่งออกเป็ นมาตร 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ (5)
มาก (4) ปานกลาง (3) น้ อย (2) และน้ อยที่สดุ (1)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คณะผู้วิจัยตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยนี้ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. การหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content
Validity) คณะผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
นาแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาด้ านความเหมาะสม
ของเนื้ อหาและภาษาที่ใช้ (Wording) ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเนื้อหาแต่ ละข้ อค าถามที่ค ณะผู้ วิจัยสร้ างขึ้น
และตรงตามวัต ถุป ระสงค์การวิจัย ครั้งนี้ และหาค่ าดัช นี
ความสอดคล้ อง (The Index of Item Objective Congruence:
IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าข้ อคาถามนั้น ๆ มี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Rattanakad and Lincharoen,
2017)

2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบ
สอบถามที่ผ่านการปรับ ปรุงจากผู้ท รงคุณ วุฒิ จากข้ อ 1.
ปรับปรุงแก้ ไขและทดสอบจานวน 30 ชุดที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ จริง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นในข้ อคาถามของแบบสอบถาม
โดยใช้ วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์พบว่ า แบบสอบถามมีค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.942 ซึ่งมีค่า
เข้ าใกล้ 1 แสดงว่ า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงมาก
เพียงพอ
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลความหมายของค่าคะแนน
ตามเกณฑ์ของ Best (1981) คือ ระดับมากที่สดุ (4.515.00) ระดับมาก (3.51-4.50) ระดับปานกลาง (2.51
-3.50) ระดับน้ อย (1.51-2.50) และระดับ น้ อ ยที่สุด
(1.00-1.50) ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์คุณลักษณะ (Characteristics Analysis)
ทดสอบด้ วยค่าสถิติ Bartlett’s test of Sphericity และผล
การทดสอบค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy) เท่ากับ 0.94 มีค่ามากกว่า 0.50
และเข้ าใกล้ 1.0 แสดงว่า ข้ อมูลเหมาะสมที่จะใช้ เทคนิค
การวิเคราะห์ คุณลักษณะ ส่วนผลทดสอบ Bartlett’s Test
of Sphericity ทดสอบสมมติฐานมีค่า Chi-Square เท่ากับ
8,332.262 และมีนัยสาคัญเท่ากับ 0.00 แสดงว่า ยอมรับ
ค่ าทั้ง 50 ข้ อ ว่ ามี ค วามสัม พั น ธ์กัน เหมาะสมที่จ ะน ามา
วิเคราะห์คุณลักษณะ (Harman, 1976) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่า Bartlett’s test of Sphericity
KMO and Bartlett's Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
df
Sig.
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05

.938
8332.262
1225
.000

3. การวิ เ คราะห์ Scree Plot ได้ จากคั ด เลื อ ก
Eignevalues ที่มีค่ามากกว่ า 1 ดังผลการพล็อตกราฟ
รูปที่ 1
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รูปที่ 1 Scree Plot สาหรับกาหนดองค์ประกอบพฤติกรรรมบุคลิกภาพ

จากรูปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การสกัดคุณลักษณะ
ได้ ท้งั สิ้น 11 คุณลักษณะ สามารถนาไปสรุปผลร่วมกับการ
ใช้ หลักการหมุนแกนเพื่ อให้ ม่ันใจในผลการจัดคุณลักษณะ
ใหม่น้ ี
4. การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ใช้ วิธี
วิเคราะห์ คุณลักษณะหลัก (Principal Component Analysis)
โดยใช้ ห ลั กการหมุ น แกนปั จ จั ยให้ ตั้งฉาก (Orthogonal
Rotation) ด้ วยวิธีการ Varimax with Kaizer Normalization
กาหนดเกณฑ์พิจารณาค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1
(Hair, Black, Babin and Anderson, 2010) และคานวณ
ค่านา้ หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรข้ อ
คาถามด้ วยการหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation)
ให้ ตั้ งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้ วยวิ ธี ว าริ แ มกซ์
(Varimax Rotation) เพื่อให้ ได้ ตวั แปรสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
ของเจนวายชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีการคัดเลือกตัวแปรข้ อ
คาถามเข้ าร่วมในองค์ประกอบที่มีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
มากกว่า 0.50 ขึ้นไป (Pongwichai, 2009) และค่านา้ หนัก

องค์ประกอบของตัวแปรข้ อคาถาม และพิจารณาเพิ่มเติม
น้าหนั ก องค์ ป ระกอบจะต้ อ งมี ค่ า ไม่ น้ อยกว่ า 0.30 จึ ง
กาหนดจานวนข้ อในคุณลักษณะอย่างน้ อย 3 ตัวแปรขึ้นไป
เป็ น 1 องค์ประกอบเพื่อความถูกต้ องตามหลักการจัดกลุ่ม
จึ ง ตั้ ง ชื่ อ คุ ณ ลั ก ษณะใหม่ อ ย่ า งเหมาะสม (Sririganont,
2012) สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรข้ อ
คาถามทั้งสิ้นร้ อยละ 58.883 ดังแสดงในตารางที่ 2
ผลการวิจยั
ผลการวิจัยการวิเคราะห์ คุณลักษณะของกลุ่มเจนวาย
ยุ ค ประเทศไทย 4.0 สามารถสรุป ผลตามวั ต ถุป ระสงค์
ดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณ ลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่น
วายของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนแห่ ง หนึ่ ง ในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าไอเกนและร้ อยละความแปรผันของวิธี Principal Component Analysis และการหมุนแกนองค์ประกอบแบบวิธวี าริแมกซ์
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
Component
% of Cumulative
% of
Cumulative
% of
Cumulative
Total
Total
Total
Variance
%
Variance
%
Variance
%
1
15.666 31.331 31.331
15.666 31.331
31.331
5.069
10.138
10.138
2
1.988 3.977
35.308
1.988
3.977
35.308
3.525
7.051
17.189
3
1.767 3.534
38.842
1.767
3.534
38.842
2.822
5.644
22.833
4
1.614 3.228
42.070
1.614
3.228
42.070
2.740
5.480
28.313
5
1.384 2.768
44.837
1.384
2.768
44.837
2.729
5.458
33.771
6
1.338 2.675
47.513
1.338
2.675
47.513
2.551
5.102
38.873
7
1.268 2.535
50.048
1.268
2.535
50.048
2.484
4.968
43.841
8
1.184 2.369
52.417
1.184
2.369
52.417
2.239
4.478
48.319
9
1.124 2.247
54.664
1.124
2.247
54.664
2.238
4.476
52.796
10
1.076 2.153
56.817
1.076
2.153
56.817
1.895
3.790
56.585
11
1.033 2.067
58.883
1.033
2.067
58.883
1.149
2.298
58.883
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จากตารางที่ 2 จากการสกัดคุณลักษณะเพื่อจัดกลุ่ม
คุณลักษณะตามปัจจัยที่สมั พันธ์กนั และจาแนกคุณลักษณะ
ที่ไม่ สัม พั น ธ์กัน ด้ วยหลั กการวิเคราะห์ คุ ณ ลักษณะหลั ก
(Principal Componet Analysis) และก าหนดให้ แต่ ล ะ
คุณลักษณะเป็ นอิสระต่อกัน โดยใช้ การหมุนแกนปัจจัยรอบ
ในการสกัดคุณลักษณะจานวน 25 รอบ และใช้ เกณฑ์การ
พิจารณาปั จจัยค่ า Eignevalues ต้ องมากกว่ า 1 แสดงค่ า
Total Variance Explained สามารถจัดคุณลักษณะได้ ท้งั สิ้น
11 คุณลักษณะโดยมีค่าน้าหนักคุณ ลักษณะที่ 1 มีความ
สาคั ญ ที่ สุ ด ค่ า แปรปรวนของชุ ด ข้ อ มู ล เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
10.138 คุณลักษณะที่ 2 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
7.051 คุณลักษณะที่ 3 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
5.644 คุณลักษณะที่ 4 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
5.480 คุณลักษณะที่ 5 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
5.458 คุณลักษณะที่ 6 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ

5.102 คุณลักษณะที่ 7 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
4.968 คุณลักษณะที่ 8 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
4.478 คุณลักษณะที่ 9 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
4.476 คุณลักษณะที่ 10 ค่าแปรปรวนของชุดข้ อมูลร้ อยละ
3.790 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ ระดับคุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอร์
เรชั่นวายในยุคประเทศไทย 4.0 จากข้ อมูลทางสถิตเิ บื้องต้ น
เช่น ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ทั้ง 11 คุ ณ ลั กษณะมีค่ าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3.82–4.16 อยู่ ใน
เกณฑ์ม ากทุ ก ตัว แปร และส่ วนบี่ ย งเบนมาตรฐานมี ค่ า
ตั้งแต่ .625–1.625 โดยจาแนกแต่ ละคุณ ลักษณะ และ
ปัจจัยย่อยสามารถวิเคราะห์ระดับความสาคัญของคุณลักษณะ
ของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0 ดังแสดง
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 องค์ประกอบคุณลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายยุคประเทศไทย 4.0
Factor
ระดับ
Mean
S.D.
Loading
ความสาคัญ
คุณลักษณะที่ 1 ทัศนคติเชิงบวก
(Eigenvalues = 15.666 และ % variance = 31.331)
1. มีใจรักในการพัฒนาตนเอง
.685
4.01
.747
มาก
2. ได้ รับคาสั่งสอนด้ านจริยธรรมและคุณธรรม
.673
4.12
.746
มาก
3. สนใจฝึ กทักษะด้ านคุณลักษณะที่ดีจนเป็ นนิสยั
.657
4.02
.774
มาก
4. ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะอย่างต่อเนื่อง
.636
4.02
.757
มาก
5. รักการเรียนรู้และปฏิบัติตามมารยาทสังคม
.634
4.09
.769
มาก
6. ยิ้มแย้ มแจ่มใสและทักทายผู้อ่นื ได้ แม้ ว่าตัวเองจะรู้สกึ หดหู่
.573
4.00
.767
มาก
7. เปลี่ยนแปลงตนเองให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
.544
4.00
.743
มาก
8. พร้ อมรับฟังคาแนะนาในการปรับปรุงตนเอง
.536
4.03
.711
มาก
คุณลักษณะที่ 2 ความกระตือรือร้น
(Eigenvalues = 1.988 และ % variance = 3.977)
1. กระตือรือร้ นที่จะทางานให้ สาเร็จตามเป้ าหมาย
.692
4.14
.625
มาก
2. กระฉับกระเฉงในการทางาน
.685
4.09
.658
มาก
3. เป็ นแบบอย่างในการทางานอย่างมุ่งมั่นทาให้ ผ้ อู ่นื ให้ การสนับสนุน
.615
3.95
.731
มาก
4. พร้ อมรับงานเพิ่มมากขึ้น
.546
4.14
.743
มาก
5. มุ่งมั่นกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
.517
3.96
.760
มาก
6. สามารถนาเสนองานต่อหน้ าชุมชนและเป็ นแบบอย่างในความกระตือรือร้ น
.407
3.85
.745
มาก
7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและคิดว่าการทางานรวดเร็วจะสร้ างการยอมรับแก่
.389
3.94
.705
มาก
ผู้อ่นื ได้
คุณลักษณะที่ 3 สื่อสารอย่างสุภาพ
(Eigenvalues = 1.767 และ % variance = 3.534)
1. สามารถสื่อสารสร้ างความสมานฉันท์ระหว่างทีม
.564
3.95
.708
มาก
2. สามารถเจรจาต่อรองเพื่อประสานประโยชน์ของทีม
.547
3.90
.759
มาก
3. มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อเป็ นผู้นากิจกรรมได้ เป็ นอย่างดี
.512
3.83
.762
มาก
4. สามารถสื่อสารโน้ มน้ าวจูงใจทีมให้ ร่วมทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
.500
3.86
.743
มาก
และให้ เกียรติทมี แสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
5. มีความสุภาพอ่อนน้ อมกับคนทุกรูปแบบ
.452
4.10
.750
มาก
6. ให้ ความสาคัญกับการฝึ กทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
.446
4.08
.721
มาก
องค์ประกอบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
องค์ประกอบ

Factor
ระดับ
Mean
S.D.
Loading
ความสาคัญ
(Eigenvalues = 1.614 และ % variance = 3.228)
.635
4.08
.692
มาก
.623
4.16
.720
มาก

คุณลักษณะที่ 4 นักสร้างความปรองดองที่เฉียบคม
1. ให้ ความสาคัญกับการปรับตนเองให้ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็ นสุข
2. สามารถเจรจายุติข้อขัดแย้ งได้ เป็ นส่วนมาก
3. หลีกเลี่ยงการสร้ างความขัดแย้ งไม่สร้ างสรรค์ท่กี ระทบต่อมหาวิทยาลัย
.537
4.01
.749
มาก
และครอบครัวตนเอง
4. ความขัดแย้ งเป็ นสิ่งท้าทายสร้ างสรรค์
.528
4.10
.746
มาก
5. ฝึ กฝนทักษะการประนีประนอม
.427
4.02
.717
มาก
6. กล้ ารับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากตัวเอง
.407
4.05
.737
มาก
คุณลักษณะที่ 5 เปิ ดสู่เครือข่ายทางสังคม
(Eigenvalues = 1.384 และ % variance = 2.768)
1. ติดตามข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการวางตัวทันสมัยอยู่เสมอ
.628
3.92
.738
มาก
2. ศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายให้ ขยายเพิ่มมากขึ้น
.606
3.86
.754
มาก
3. มีแนวคิดที่จะพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นเครือข่ายระหว่างชุมชน สังคม และ
.553
3.98
.725
มาก
ตัวนักศึกษา
4. มีความรับผิดชอบต่อเครือข่ายสังคมหากข้ อมูลผิดพลาดเกิดขึ้นจากตนเอง
.323
3.97
.682
มาก
คุณลักษณะที่ 6 จาเป็ นต้องมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม
(Eigenvalues = 1.338 และ %variance = 2.675)
1. สามารถเข้ าหาผู้อ่นื ก่อนเสมอในทุกเหตุการณ์
.686
3.84
.838
มาก
่
2. มีความมั่นใจทีจะติดต่อกับผู้คนได้ ทกุ รูปแบบ
.657
3.82
.812
มาก
3. พร้ อมพัฒนาตนเองด้ วยการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
.476
3.89
.739
มาก
เพื่อเรียนรู้คนรอบข้ างและปรับตัวเข้ ากับสังคมกลุ่มใหญ่ได้
4. พร้ อมฝึ กทักษะด้ านปฏิสมั พันธ์กบั ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว
.374
3.97
.768
มาก
คุณลักษณะที่ 7 ยอมรับความคิดใหม่
(Eigenvalues = 1.268 และ % variance = 2.535)
1. สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ เสมอ
.679
3.86
.763
มาก
2. ให้ ความร่วมมือและปฏิบัติตามโครงการใหม่ๆ ของรัฐบาล
.612
3.87
.807
มาก
เพื่อสร้ างประสบการณ์แก่ตนเอง
3. ปรับตัวกับสิ่งแวดล้ อมใหม่ๆ ด้ วยการฝึ กงานท้ าทายโดยใช้ ประโยชน์
.499
3.94
.737
มาก
จากการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี
4. มีความยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับคนหลากหลายในแต่ละเจนเนอร์เรชั่น
.462
3.88
.774
มาก
คุณลักษณะที่ 8 มองหาคุณค่าผูอ้ ื่น
(Eigenvalues = 1.184 และ % variance = 2.369)
1. ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะตอบสนองความพึงพอใจของสังคมได้ เป็ นอย่างดี
.588
3.98
.700
มาก
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
.550
4.02
.699
มาก
3. พยายามปฏิบัติตนให้ เป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ อู ่นื
.528
3.96
.781
มาก
4. ปรับปรุงให้ มีคุณลักษณะที่ดีโดดเด่นและน่าเชื่อถือ
.498
3.95
.782
มาก
คุณลักษณะที่ 9 ความเป็ นตัวตนกับทีม
(Eigenvalues = 1.124 และ % variance = 2.247)
1. ตรงต่อเวลาในการนัดหมายทุกครั้งมิให้ ทมี รอนาน
.698
3.93
.782
มาก
2. คานึงถึงคนส่วนใหญ่มากกว่าเรื่องส่วนตัว
.626
3.90
.764
มาก
3. ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ นทีมโดยสารวจประเมินปัญหาอุปสรรค
.544
3.88
.741
มาก
ข้ อผิดพลาดตนเองและแก้ ไขทันทีลดความขัดแย้ งในทีม
คุณลักษณะที่ 10 ปฏิบตั ิอย่างมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
(Eigenvalues = 1.076 และ % variance = 2.153)
1. เป็ นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
.756
3.73
.867
มาก
2. ชอบพบปะและมีเพื่อนหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
.483
3.95
.724
มาก
3. สามารถสร้ างมิตรภาพกับคนแปลกหน้ าได้
.470
3.84
.715
มาก
4. เห็นความจาเป็ นที่ต้องเรียนรู้กาลเทศะและการวางตัวในสังคมต่างๆ
.895
4.12
1.625
มาก
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จากตารางที่ 3 ผลการวิจั ยพบระดับความสาคัญ
ของคุณ ลักษณะของเจนวายยุ คประเทศไทย 4.0 อยู่ ใน
ระดั บ มากเรี ย งตามล าดั บ ความส าคั ญ ที่ เจนวายแสดง
ความเห็น ดังนี้ 1) ปฏิบัติอย่ างมีมนุ ษ ย์สัมพั น ธ์ท่ีดี 2)
นักสร้ างความปรองดองที่เฉี ยบคม 3) ทัศนคติเชิงบวก
4) ความกระตือรือร้ น 5) มองเห็นคุณค่าผู้อ่นื 6) สื่อสาร
อย่ างสุภ าพ 7) เปิ ดสู่เครือข่ายทางสังคม 8) ความเป็ น
ตัวตนกับทีม 9) ยอมรับความคิดใหม่ และ 10) จาเป็ น
ต้ องมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
3. เมื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะของกลุ่มเจนวาย ผลการ
วิ จั ย โดยรวมจากคุ ณ ลั ก ษณะที่ คั ด เลื อ กครอบคลุ ม ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 จานวน 50 ข้ อ พบว่า มี 11 คุณลักษณะ
ค่ า ความถ่ ว งน้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading)
เท่ากับ 0.32-0.90 คัดเลือกค่าถ่ วงนา้ หนักตั้งแต่ 0.50
ขึ้น ไป มี จ านวน 40 ข้ อ ส่ ว นอีก จ านวน 10 ข้ อ ค่ าถ่ ว ง
นา้ หนักตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป ผลแสดงการจัดกลุ่มคุณลักษณะ
เป็ นไปตามหลักการจึงตั้งชื่อคุณลักษณะได้ ส่วนคุณลักษณะ
1. Positive Attitude
ทัศนคติเชิงบวก
3. Respectful Communication
สือ่ สารอย่างสุภาพ
5. Open to Social Network
เปิ ดสู่เครือข่ายทางสังคม
7. Accept New Ideas
ยอมรับความคิดใหม่
9. Identity with Team
ความเป็ นตัวตนกับทีม

ที่ 11 คือ การเข้ าสังคมโดยมีเพียง 1 คุณลักษณะเท่านั้น
และมี ค่ า ถ่ ว งน้ า หนั ก เท่ า กั บ 0.895 ท าให้ คณะผู้ วิ จั ย
ทบทวนวรรณกรรมยืนยันที่จะไม่ ตัดตัวแปรนี้ เนื่องจาก
เป็ นทักษะที่เจนวายจาเป็ นต้ องเรียนรู้กาลเทศะ และการ
วางตนในการเข้ าสังคม เพื่อลดความเป็ นคนมีโลกส่วนตัว
สูงด้ วยการฝึ กทักษะมารยาทการพบปะผู้คนประเภทต่างๆ
จึงรวมเข้ ากับคุณลักษณะที่ 10 คือ มนุษย์สมั พันธ์ดี สามารถ
สนับสนุนให้ การเข้ าสังคมได้ ดีกบั ผู้อ่นื ที่เพิ่งรู้จักกัน (Kelley
and Stahelski, 1970)
ดังนั้น คณะผู้วิจัยนาผลสรุปการจัดคุณลักษณ์และ
ตั้งชื่ อ ใหม่ ในงานวิ จั ย นี้ ว่ า P-E-R-S-O-N-A-L-I-N
จาก ต ารางที่ 3 โด ย ที่ Michael and Shoda (1995)
แสดงผลคุณลักษณะโครงสร้ างเป็ นระบบเรียงจากส่วนตัว
สู่การเข้ าสังคมกับโลกภายนอกและ Allport (1937) ได้ ใช้
คาคุณศัพท์ คาวิเศษ หรือ กลุ่มวลีในคุณลักษณะนอกเหนือ
จากคานามซึ่งใช้ ใน Big Five เพื่ อให้ ได้ ความหมายของ
คุณลักษณะสอดคล้ องตามผลลัพธ์มากที่สดุ ดังรูปที่ 2

P
E
R
S
O
N
A
L
I
N

2. Enthusiasm
ความกระตือรือร้ น
4. Smart Harmonizer
นักสร้ างความปรองดองที่เฉียบคม
6. Need for Social Interaction
จาเป็ นต้ องมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
8. Look for Appreciation
มองหาคุณค่าผู้อื่น
10. Need for affiliation
ปฎิบัติอย่างมีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี

รูปที่ 2 Characteristics of Gen Y in Thailand 4.0 Era

จากรูป ที่ 2 แสดงการตั้งชื่อใหม่ จากการจัด กลุ่ ม
คุณลักษณะจานวนทั้งสิ้น 10 คุณลักษณะของกลุ่มเจนวาย
ยุคประเทศไทย 4.0 จากข้ อมูลในตารางที่ 3 โดยสรุปผล
ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของแต่ละคุณลักษณะ ดังนี้
คุณลักษณะที่ 1: P-Positive Attitude คือ ทัศนคติ
เชิ งบวก ค่ า Eigenvalues เท่ากับ 15.666 อธิบายความ
แปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ 31.331 ประกอบด้ วย

8 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) มีใจรักในการพัฒนาตนเอง 2) ได้ รับ
คาสั่งสอนให้ มีจริยธรรมและคุณธรรม 3) สนใจฝึ กทักษะ
ด้ านคุณลักษณะที่ดีจนเป็ นนิสยั 4) ให้ ความสาคัญกับการ
พั ฒ นาคุ ณ ลั กษณะอย่ างต่ อเนื่ อง 5) รักการเรียนรู้แ ละ
ปฏิบัติตามมารยาทสังคม 6) ยิ้มแย้ มแจ่ มใสและทักทาย
ผู้อ่ นื ได้ แม้ ว่าตัวเองจะรู้สึกหดหู่ 7) เปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และ 8) พร้ อมรับฟังคาแนะนา
ในการปรับปรุงตนเอง ตามลาดับ
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คุณลักษณะที่ 2: E-Enthusiasm คือ ความกระตือ
รื อ ร้น มี ค่ า Eigenvalues เท่ า กั บ 1.988 อธิ บ ายความ
แปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ 3.977 ประกอบด้ วย
7 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) กระตือรือร้ นที่จะทางานให้ สาเร็จตาม
เป้ าหมาย 2)กระฉับกระเฉงในการทางาน 3) เป็ นแบบอย่าง
ในการทางานอย่ างมุ่งมั่นทาให้ ผ้ ูอ่ นื ให้ การสนับสนุ น 4)
พร้ อมรับงานเพิ่มมากขึ้น 5) มุ่งมั่นกับการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 6) สามารถนาเสนองานต่อหน้ าชุมชนและเป็ น
แบบอย่างในความกระตือรือร้ น 7) ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค
และคิดว่าการทางานรวดเร็วจะสร้ างการยอมรับแก่ผ้ อู ่นื ได้
ตามลาดับ
คุณ ลั กษณะที่ 3: R-Respectful Communication
คือ สื่อสารอย่างสุภาพ มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.767
อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ 3.534
ประกอบด้ วย 6 ข้ อย่ อย ได้ แก่ 1) สามารถสื่อสารสร้ าง
ความสมานฉันท์ระหว่างทีม 2) สามารถเจรจาต่อรองเพื่อ
ประสานประโยชน์ ของทีม 3) มีการพั ฒ นารูป แบบการ
สื่อสารเพื่ อเป็ นผู้ นากิจกรรมได้ เป็ นอย่ างดี 4) สามารถ
สื่อสารโน้ มน้ าวจูงใจทีมให้ ร่วมทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย
และให้ เกีย รติทีมแสดงความเห็น และมีส่ วนร่ วมในการ
ปฏิบัติงาน 5) มีความสุภาพอ่อนน้ อมกับคนทุกรูปแบบ
6) ให้ ความส าคั ญ กั บ การฝึ กทัก ษะการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามลาดับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 4: S-Smart Harmonizer คื อ นัก
สร้า งความปรองดองที่ เ ฉี ย บคม มี ค่ า Eigenvalues
เท่ากับ 1.614 อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะได้
ร้ อ ยละ 3.228 ประกอบด้ ว ย 6 ข้ อย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ให้
ความสาคัญกับการปรับตนเองให้ อยู่ ร่วมกับสังคมอย่ าง
เป็ นสุข 2) สามารถเจรจายุตขิ ้ อขัดแย้ งได้ เป็ นส่วนมาก 3)
หลีกเลี่ยงการสร้ างความขัดแย้ งไม่ สร้ างสรรค์ท่ีกระทบต่ อ
มหาวิทยาลัยและครอบครัวตนเอง 4) ความขัดแย้ งเป็ นสิ่ง
ท้ าทายสร้ างสรรค์ 5) ฝึ กฝนทักษะการประนีประนอม 6)
กล้ ารั บผิ ดชอบหากมี ค วามผิ ด พลาดเกิ ดขึ้ นจากตั วเอง
ตามลาดับ
คุณลักษณะที่ 5: O-Open to Social Network คือ
เปิ ดสู่ เ ครื อ ข่ า ยทางสัง คม มี ค่ า Eigenvalues เท่ า กั บ
1.384 อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ
2.768 ประกอบด้ วย 4 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) ติดตามข่าวสาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการวางตัวทันสมัยอยู่ เสมอ
2) ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายให้ ขยายเพิ่ มมากขึ้น 3) มี
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แนวคิด ที่จะพึ่ งพาอาศั ย กัน อย่ างเป็ นเครื อ ข่ ายระหว่ า ง
ชุมชน สังคม และตัวนักศึกษา 4) มีความรับผิดชอบต่ อ
เครื อ ข่ ายสัง คมหากข้ อ มู ล ผิ ด พลาดเกิด ขึ้ นจากตนเอง
ตามลาดับ
คุณลักษณะที่ 6: N-Need for Social Interaction
คือ จาเป็ นต้องมีปฎิสมั พันธ์ทางสังคม มีค่า Eigenvalues
เท่ากับ 1.338 อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะได้
ร้ อยละ 2.675 ประกอบด้ วย 4 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) สามารถ
เข้ าหาผู้อ่นื ก่อนเสมอในทุกเหตุการณ์ 2) มีความมั่นใจที่
จะติดต่ อกับผู้คนได้ ทุกรูปแบบ 3) พร้ อมพั ฒ นาตนเอง
ด้ วยการแสวงหาความรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ศึ กษาเรียนรู้
พฤติกรรมคนและปรับตัวเข้ ากับสังคมกลุ่ มใหญ่ ได้ 4)
พร้ อมฝึ กทักษะด้ านปฏิสมั พันธ์กบั ทั้งภายในและภายนอก
ครอบครัว ตามลาดับ
คุณลักษณะที่ 7: A-Accept New Ideas คือ ยอมรับ
ความคิ ดใหม่ มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.268 อธิบาย
ความแปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ 2.535 ประกอบด้ วย
4 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้
เสมอ 2) ให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ิตามโครงการใหม่ๆ
ของรัฐบาลเพื่ อสร้ างประสบการณ์แก่ตนเอง 3) ปรับตัว
กับสิ่งแวดล้ อมใหม่ด้วยการฝึ กงานท้ าทายโดยใช้ ประโยชน์
จากการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี 4) มีความยืดหยุ่นในการ
อยู่ร่วมกับคนหลากหลายเจนเนอร์เรชั่นตามลาดับ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ 8: L-Look for Appreciation คื อ
มองหาคุณค่าผูอ้ ื่น มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.184 อธิบาย
ความแปรปรวนของตุณลักษณะได้ ร้อยละ 2.369 ประกอบด้ วย
4 ข้ อย่ อย ได้ แก่ 1) ปรับเปลี่ยนคุณ ลักษณะตอบสนอง
ความพึ งพอใจของสังคมได้ เป็ นอย่ างดี 2) รับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อ่ นื 3) พยายามปฏิบัติตนให้ เป็ นที่ยอมรับ
แก่ผ้ ูอ่นื 4) ปรับปรุงคุณลักษณะที่ดีให้ โดดเด่นและความ
น่าเชื่อถือตามลาดับ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ 9: I-Identity with Team คื อ
ความเป็ นตัวตนกับที ม มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.124
อธิบ ายความแปรปรวนของคุ ณลั กษณะได้ ร้ อยละ 2.247
ประกอบด้ วย 3 ข้ อ ย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) ตรงต่ อ เวลาในการ
นัดหมายทุกครั้งมิให้ ทมี รอนาน 2) คานึงถึงคนส่วนใหญ่
มากกว่าเรื่องส่วนตัว 3) ให้ ความสาคัญกับการทางานเป็ น
ทีมโดยสารวจประเมินปั ญหาอุปสรรคข้ อผิดพลาดตนเอง
และแก้ ไขทันทีลดความขัดแย้ งในทีมตามลาดับ
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คุณลักษณะที่ 10: Need for Affiliation คือ ปฏิบตั ิ
อย่ า งมี ม นุ ษย์ส ั ม พัน ธ์ ที่ ดี มี ค่ า Eigenvalues เท่ า กั บ
1.076 อธิบายความแปรปรวนของคุณลักษณะได้ ร้อยละ
2.153 ประกอบด้ วย 4 ข้ อย่อย ได้ แก่ 1) เป็ นสมาชิกของ
ชมรมหรือสมาคมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) ชอบพบปะและมี เพื่ อ นหลากหลายเพิ่ ม มากขึ้ น 3)
สามารถสร้ างมิตรภาพกับคนแปลกหน้ าได้ 4) เห็นความ
จาเป็ นที่ต้องเรียนรู้กาละเทศะและการวางตัวในงานสังคม
ต่างๆ
การอภิปรายผลการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของกลุ่ม
เจนเนอร์เรชั่นวายยุ คประเทศไทย 4.0 และสุดท้ ายเพื่ อ
สร้ างคุณลักษณะใหม่ของกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายยุคประเทศ
ไทย 4.0 ผลการวิจัย พบว่ า คุณลักษณะมีความสัมพั นธ์
กันและมีค่านา้ หนักองค์ประกอบและข้ อคาถามสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ในระดับมาก และมีระดับความสาคัญ
ที่นักศึกษากลุ่มเจนวายที่ศึกษาให้ ความสนใจด้ านคุณลักษณะ
อยู่ในระดับมากทุกคุณลักษณะ โดยไม่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดจน
น่ าวิตกกังวล สามารถนาผลการวิจั ยนี้ใช้ ต่อยอดงานวิจัย
อนาคตต่อไปและนาผลของคุณลักษณะใหม่จัดทาหลักสูตร
การอบรมและพัฒนาเจนวายตรงกับงานวิจัยของ Peabody
and Goldberg (1989) ที่กล่าวว่า การสร้ างคุณลักษณะใหม่
เป็ นสิ่งจ าเป็ นเพื่ อให้ สอดคล้ อ งตามแต่ ล ะสถานการณ์
สามารถน าผลการวิจัย ใช้ เป็ นเครื่องมือต่ อ ยอดการวิจั ย
และจั ด ท าหลั ก สู ต รการอบมรม และพั ฒ นาพนั ก งาน
เช่ น เดี ย วกั บ Big Five ที่ น าผลดั ง กล่ า วใช้ ใ นงานด้ า น
จิตวิทยาและจัด ทาหลั กสูตรพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์การ
ประสบผลส าเร็จ โดยผลการวิจั ยนี้ พบคุ ณ ลั กษณะใหม่
จานวนทั้ง สิ้น 10 คุ ณ ลั กษณะ และแต่ ล ะคุ ณ ลัก ษณะมี
ความสอดคล้ องกัน บรรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ ท่ีกาหนดไว้
ทุกข้ อ คณะผู้วิจัยได้ นาแนวคิดทฤษฎี The Fourth Industry
Revolution Processing of Connected People ของ Schwab
(2016) เป็ นพื้นฐานแนวคิดในการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้
และใช้ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ คุ ณ ลั กษณะทางสถิติ ข้ัน สูง
สามารถอภิปรายผลการสร้ างคุณลักษณะใหม่ ของเจนวาย
ยุคประเทศไทย 4.0 เปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างกับแนวคิด ทฤษฎีของ Schwab ยุคอุตสาหกรรม
4.0 ดังนี้

คุณ ลักษณะใหม่ ท่ีงานวิจัยนี้ ค้ น พบ คือ คุณ ลั กษณะ
ความกระตือรือร้น มีความเหมือนกับแนวคิดทฤษฎีของ
Schwab แสดงว่ า ยุ ค อุต สาหกรรม 4.0 ระดับโลก และ
ระดับประเทศไทย 4.0 มีความจาเป็ นที่จะต้ องมีคุณลักษณะ
ความกระตือรือร้น คณะผูว้ ิจัยจึงได้ ต้งั ชื่อตรงกัน และมี
ความเห็นตรงกันว่ า หากมีความกระตือรือร้ นจะสามารถ
ยืนหยัดต่อปั ญหาและอุปสรรครอบด้ านทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองจนบรรลุผลสาเร็จในการทางานทั้งยุค
อุตสาหกรรม 4.0 และยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งสอดคล้ อง
กับ Jung (1971) ที่ว่ามนุษย์ท่ปี ระสบความสาเร็จจะต้ อง
มีคุณ ลักษณะความกระตือรือร้ นที่จะเร่ งทางานให้ สาเร็จ
ซึ่งเจนวายจะต้ องสร้ างพลังแข็งขันทางานเชิงรุกนี้ภายใต้
สภาวะกดดัน (Bekker, 2015) สอดคล้ องกับการทางาน
ในยุ ค 4.0 ที่มีก ารแข่ งขัน ทั้งในและนอกประเทศอย่ าง
รุนแรง คุณลักษณะการยอมรับความคิดใหม่ โดยมีความเห็น
ตรงกันกับ Schwab ที่ว่า คุณลักษณะการจินตนาการเป็ น
เรื่องความคิดสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการทาธุรกิจยุค
4.0 ที่เป็ นยุคเทคโนโลยีก้าวหน้ าผนวกกับต้ องมีความคิด
สร้ า งสรรค์ ใ นการท าธุ ร กิ จ แต่ มี บ างส่ ว นที่ ไ ม่ ต รงกั น
เนื่ องจาก Schwab ตั้ งชื่ อว่ า จิ น ตนาการ (Imagination)
เป็ นเพียงความคิดใหม่ท่อี าจนาไปสร้ างผลงานไม่ได้ โดย
ในผลของงานวิจัยนี้ มุ่ งเน้ น ความคิดใหม่ ท่ีจะต้ องน าไป
สร้ างผลงานได้ และมีแนวคิดตรงกับงานวิจัย Lash (2012)
ที่กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นผู้นาที่เปิ ดรับความคิด
ใหม่ ๆ จะต้ องสามารถน าไปทาประโยชน์ ต่ อ ผลงานที่มี
คุณ ภาพแก่องค์การได้ คุณลักษณะความเป็ นตัวตนกับ
ที ม โดยมีความเห็น ตรงกัน บางส่วนกับ Schwab เฉพาะ
เรื่องความร่วมมือกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้เน้ นความเป็ นตัวตน
กับทีมและความร่วมมือกัน และมีแนวคิดตรงกับงานวิจัย
Douglas (2007) ที่กล่ าวว่ า คุณ ลักษณะการแสดงออก
เชิงบวกของตัวตนเป็ นจุดเริ่มต้ นของการสร้ างความสามัคคี
และความร่ วมมือในทีมให้ มีจิตอาสาทางานร่วมกับทีมได้
ทุกระดับ คุณลักษณะปฎิสมั พันธ์ทางสังคม โดยมีความเห็น
ตรงกันกับ Schwab เฉพาะส่วนที่เป็ นการสร้ างสัมพันธภาพ
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเน้ นยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะต้ องผนึก
กาลังทางธุรกิจให้ แข็งแกร่งเพื่ อสร้ างความได้ เปรียบทาง
การแข่ ง ขั น ยุ ค ประเทศไทย 4.0 และมี แ นวคิ ด ตรงกั บ
งานวิจัย Greene and Burleson (2008) ที่กล่ าวว่ า การ
บริหารการติดต่อทางสังคมที่ตอบสนองเชิงบวกต่อกันนั้น
จาเป็ นต้ องฝึ กทักษะเชื่อมโยงกับการสื่อสารทางภาษากาย
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น้าเสียง และค าพูด อย่ างถูกกาลเทศะจะลดผลกระทบที่
อาจก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่องค์การและสังคม คุณลักษณะ
ปฏิ บตั ิ อย่างมีมนุ ษย์สมั พันธ์ที่ดี โดยมีความเห็นตรงกับ
Schwab ที่ต้งั ชื่อว่า การสร้ างสัมพันธภาพ (Relationship)
เป็ นการแสดงออกด้ า นมนุ ษ ย์ สัม พั น ธ์ท่ีดี ต่ อ ผู้ อ่ ืน ย่ อ ม
ได้ รับมิตรไมตรีตอบสนองกลั บมาอย่ างแท้ จริง โดยผล
การวิจัยนี้จะเน้ นลงไปถึงการปฏิบัติอย่ างมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี จึงตั้งชื่อแตกต่างกันกับ Schwab และมีแนวคิดตรงกับ
งานวิจัย Ariani (2015) ที่กล่ าวว่ า มนุ ษย์สัมพั นธ์ท่ีดีมี
บทบาทสาคัญในการทางานร่วมกัน และปฏิบัติดีต่อกัน กับ
วัยต่างๆ เพื่ อให้ ได้ รับความร่ วมมือ และสร้ างบรรยากาศ
ที่ดีในการทางาน และมีแนวคิดตรงกับงานวิจัย Prakash,
Singh and Yadav (2016) ที่กล่ าวว่ า กายภาพที่แสดงออก
ให้ มี เสน่ ห์ น่ ายกย่ องนั บ ถือจากสัง คมเป็ นเรื่ องของการ
วางตัวที่ดีและมีกาละเทศะในแต่ ละกิจกรรมต่ างๆ ทาง
สังคม หากมีมนุ ษย์สัมพั นธ์ท่ดี ีย่อมเป็ นผู้ชอบเข้ าสัมคม
และท้ าทายที่จะพบกับคนแปลกหน้ าเป็ นประโยชน์ท้งั ด้ าน
ส่วนตัวและหน้ าที่การงานโดยเฉพาะการทาธุรกิจยุคใหม่
คุณลักษณะมองหาคุณค่าผูอ้ ื่น โดยมีความเห็นตรงกันกับ
Schwab ที่ว่า เป็ นการสร้ างการยอมรับด้ วยการสร้ างมิตรภาพ
อันยั่งยืนก่อให้ เกิดความเข้ าใจกันเป็ นการสร้ างบรรยากาศ
ที่ดีในการทางานยุ ค 4.0 และผลวิจัยนี้มุ่งเน้ น ศึกษาการ
มองหาคุณค่าผู้อ่นื จึงตั้งชื่อแตกต่างกับ Schwab ที่ใช้ เชื่อว่า
การยอมรับ (Adopter) ซึ่งผลการวิจัยนี้ตรงกับ Marewski,
Pohl and Vitouch (2010) ที่กล่าวว่า การมองเห็นคุณค่า
ผู้อ่ ืนเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้ องเรียนรู้ และฝึ กทักษะให้ มองใน
ส่วนที่ดขี องคนอื่นและมองข้ ามส่วนที่เป็ นลบไปบ้ างจะเป็ น
แนวทางที่ดใี นการสร้ างบรรยากาศการทางานที่มคี วามสุข
ส่วนผลการวิจัยนี้ได้ พบความแตกต่างจากทฤษฎีของ
Schwab ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็ นระดับโลกและเป็ น
สังคมวงกว้ างที่มีการเลี้ยงดูเจนวายแบบให้ อสิ ระทางด้ าน
ความคิด และการปฏิบัติต่ างๆ แตกต่ างจากผลของการ
วิจัยนี้ ที่มุ่ งเน้ น คุ ณ ลักษณะเจนวายยุ ค ประเทศไทย 4.0
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและการเลี้ ยงดูเจนวายจากบิดาและ
มารดาหรือผู้ปกครองที่เป็ นเจนเอ็กซ์ในประเทศไทย และ
มีการจากัดกรอบทางด้ านความคิดและการปฏิบตั ใิ นความ
เป็ นไทย จึงทาให้ ผลของการวิจัยพบคุณลักษณะทางด้ าน
ทัศ นคติ เ ชิ ง บวก แต่ ที่ ไ ม่ พ บในทฤษฎี Schwab โดย
Jones (1953) มี ค วามเห็ น ตรงกับ ผลของการวิ จั ย นี้ ที่
กล่ าวว่า ทัศนคติเชิงบวกเป็ นสิ่งแรกที่สามารถเริ่มต้ นได้
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ก่อนและจาเป็ นต้ องสร้ างให้ เจนวายเกิดการยอมรับก่อน
จึงจะสามารถพัฒนาเจนวายอย่างได้ ผล ซึ่งผลของงานวิจัย
นี้มุ่งเน้ นเฉพาะคุณลักษณะที่เป็ นทัศนคติเชิงบวกต่อการ
ปรับตัวก่อนเป็ นบัณฑิตของเจนวายและเจนวายที่เพิ่งเข้ า
ทางานใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 และมิได้ เน้ นเจนวายที่
เป็ นผู้ประกอบการเหมือนกับของ Schwab โดยงานวิจัยนี้
มีความเห็นตรงกับ Arkoff (1958) as cited in Na-Nan
(2011) ที่กล่ าวว่ า ควรให้ ความรู้และความเข้ าใจในการ
ปรับตัวด้ านคุณลักษณะของเจนวายยุคประเทศไทย 4.0
ก่อนเป็ นบัณฑิตและเจนวายที่เพิ่งเข้ าทางาน สื่อสารอย่าง
สุภาพ ทฤษฎีของ Schwab กล่ าวเฉพาะประเด็นกว้ างๆ
ในหั ว ข้ อ การชอบพบปะผู้ ค นและขยายให้ เพิ่ ม มากขึ้ น
แตกต่ างจากผลของการวิจั ย นี้ ที่มุ่ งเน้ น การสื่อสาร โดย
เริ่มต้ นจากตนเองในระดับพื้ นฐานและปฏิบัติได้ ง่ายต่ อ
การสร้ างการยอมรับ ซึ่งตรงกับงานวิจัย Fielding (2014)
ที่ก ล่ าวว่ า ผู้ ส่ ือสารอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพนั้ น จ าเป็ นต้ อ ง
ศึกษาเรียนรู้จากตนเองก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้จากผู้อ่นื
ได้ เพื่ อน ามาวางแผนการสื่อสารให้ ได้ รับความร่ วมมื อ
นักสร้ างความปรองดองที่เฉี ยบคม ทฤษฎีของ Schwab
มุ่งเน้ นเฉพาะด้ านความเห็นอกเห็นใจซึ่งแตกต่างจากผล
ของการวิจัยนี้ท่มี ่งุ เน้ นการสร้ างความปรองดองที่เฉียบคม
โดยผลของการวิจัยนี้มีความเห็นตรงกับงานวิจัย Murphy
(2010) ที่กล่าวว่า ผู้สร้ างความปรองดองจาเป็ นต้ องเป็ น
ผู้มเี จตคติให้ อภัยผู้อ่นื ได้ โดยเฉพาะการทางานในยุค 4.0
ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงจะต้ องลดความขัดแย้ ง จึงทาให้
การสร้ างความปรองดองเป็ นเรื่องส าคัญ มากกว่ าความ
เห็น อกเห็ น ใจกัน เปิ ดสู่ เครื อ ข่ า ยทางสัง คม แนวคิ ด
ทฤษฎีของ Schwab มุ่งเน้ นด้ านการตีค่ากิจกรรมรอบตัว
ออกมาเป็ นตัวเลขทางธุรกิจที่จะต้ องสร้ างผลกาไร ซึ่งผล
ของการวิจัยนี้มุ่ งเน้ น การเปิ ดสู่เครือข่ ายทางสังคม ซึ่งมี
ความเห็นตรงกับ Boyd and Ellison (2008) ที่กล่ าวว่ า
การสร้ างเครือข่ายทางสังคมก่อให้ เกิดการแบ่งปั นความรู้
และธุรกิจอย่างไร้ ขีดจากัด เป็ นการช่วยเหลือกันทางธุรกิจ
ส่งผลต่อการทาธุรกิจที่ย่งั ยืนในยุค 4.0 มากกว่าการมุ่งทา
ก าไรอย่ า งเดี ย ว สุ ด ท้ าย Schwab ได้ เน้ นเจนวายที่ มี
คุณ ลั กษณะเป็ นเจ้ าของธุรกิจและคุ ณ ลักษณะด้ านหลั ก
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งในผลของการวิจัยนี้ไม่ได้ เน้ นทั้ง
สองคุณลักษณะดังกล่าว
จากผลของการวิจัยคณะผู้วิจัยสรุปได้ ว่า การวิเคราะห์
คุณ ลักษณะของเจนวายในยุ คประเทศไทย 4.0 มีความ
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เหมือนกันและตั้งชื่อตรงกันกับแนวคิดทฤษฎีของ Schwab
เพียง 1 คุณลักษณะ คือ ความกระตือรือร้ น และคุณลักษณะ
ที่มี ค วามเหมื อ นกัน ในประเด็น ส าคั ญ บางส่ ว นเท่ า นั้ น
คณะผู้วิจัยจึงตั้งชื่อแตกต่างกันจานวน 5 คุณลักษณะ คือ
1) การยอมรับความคิดใหม่ 2) ความเป็ นตัวตนกับทีม
3) ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 4) ปฏิบตั ิอย่างมีมนุษย์สมั พันธ์
ที่ดี 5) มองหาคุณค่าผู้อ่นื และส่วนที่ผลของการวิจัยพบ
ความแตกต่ า งในแนวคิ ด ทฤษฎี Schwab จ านวน 3
คุณลักษณะ คือ 1) สื่อสารอย่างสุภาพ 2) นักสร้ างความ
ปรองดองที่เฉี ยบคม 3) เปิ ดสู่เครือข่ ายทางสังคม และ
สุดท้ ายส่วนที่ไม่พบในแนวคิด ทฤษฎีของ Schwab เพียง
1 คุณลักษณะ คือ ทัศนคติเชิงบวก ตามบริบทที่แตกต่าง
กันในเชิงลึกระหว่างระดับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ
ยุ ค ประเทศไทย 4.0 ที่เจนวายจะต้ อ งได้ รับ การพั ฒ นา
ด้ านนี้ เพื่อสร้ งการยอมรับในการตอบสนองคุณลักษณะ
ด้ านอื่น ๆ และผลการวิจัยพบคุณลักษณะของ Schwab ที่
ไม่มใี นงานวิจัยนี้ คือ ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม และการ
เป็ นเจ้ าของธุรกิจ ที่ควรพิจารณานาไปต่อยอดทาวิจัยต่อไป
ในอนาคต ส่ ว นด้ านการตี ค่ า กิจ กรรมรอบตั ว ออกเป็ น
ตัวเลขนับว่าเป็ นเรื่องซับซ้ อนที่ควรจะนามาพิจารณาอย่าง
ถ่ อ งแท้ ก่ อ นจะท าวิ จั ย เพื่ อใช้ ในยุ ค ประเทศไทย 4.0
งานวิ จั ย นี้ มุ่ งเน้ น น าผลการจั ด คุ ณ ลั กษณะใหม่ ต ามยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ของกลุ่มเจนวายก่อนเป็ นบัณ ฑิตและ
เจนวายที่เพิ่ งเข้ าท างานในองค์ก ารต่ างๆ น าเสนอเป็ น
แนวทางสร้ างหลักสูตรคุณลักษณะของเจนวายอย่างต่อเนื่อง
จะช่ วยให้ เจนวายสามารถปรับตัวเข้ าสังคมในการทางาน
และปรับตัวสอดคล้ องกับยุ ค ประเทศไทย 4.0 ได้ อย่ าง
เกิดประสิทธิผล และนาคุณลักษณะที่แตกต่างจากทฤษฎี
ของ Schwab ประยุ กต์แ ละต่ อยอดการวิ จัย เมื่อเจนวาย
เป็ นผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 ในอนาคต
ข้อเสนอแนะของการวิจยั
คณะผู้ วิ จัย น าเสนอผลการวิจั ย นี้ เฉพาะคุ ณ ลั กษณะ
ของเจนวายในยุ ค ประเทศไทย 4.0 เนื่ อ งจากสามารถ
ปรับ เปลี่ ย นได้ ง่ายกว่ าการปรั บ เปลี่ ย นบุ ค ลิ ก ภาพและ
พฤติกรรม ตามลาดับ หากสถาบันการศึกษาและองค์การ
ต่างๆ เริ่มต้ นปรับเปลี่ยนคุณลักษณะพื้นฐานของเจนวาย
จะช่วยให้ เจนวายยอมรับการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและ
ปฏิ บั ติ จ นเป็ นที่ ย อมรั บ และชื่ น ชมจากสัง คมรอบข้ า ง
จะเป็ นกาลังใจที่ดีทาให้ เจนวายยอมรับการพัฒนาตนเอง

สู่ระดับบุคลิกภาพและพฤติกรรม ตามลาดับ ซึ่งเป็ นสิ่งที่
ผู้ เกี่ย วข้ อ งมุ่ ง หวั ง ไว้ ดั ง นั้ น การน าเสนอผลการวิ จั ย นี้
จึ งเป็ นการเริ่ ม ต้ น ปรั บ เปลี่ ย นคุ ณ ลั กษณะของเจนวาย
ที่ต้ องการเห็น ผลอย่ างรวดเร็ว โดยสามารถปฏิบัติ จ าก
ในส่วนของตนเองที่ง่ายที่สุดสู่ภายนอกอย่ างเห็นผลจริง
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนเจนวายทางด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ
จาเป็ นต้ องฝึ กฝนทักษะที่ค่อนข้ างใช้ ระยะเวลายาวนาน
ในการสั่งสมประสบการณ์ เนื่องจากเป็ นเรื่องของอารมณ์
ความคิดที่ปฏิบตั มิ าตั้งแต่เด็กทาให้ มคี วามยากลาบากที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็วอาจทาให้ เจนวายไม่ยอมรับ
และไม่ให้ ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงตามที่ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
มุ่งหวัง ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้ องจึงจาเป็ นจะต้ องเริ่มต้ นจากสิ่งที่
เจนวายยอมรับโดยการปฏิบัติคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวเอง
อย่างง่ายๆ และเห็นผลรวดเร็วจากการฝึ กทักษะคุณลักษณะ
เบื้องต้ น (Kuratko, 2007)
คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะผลของการวิจัยนี้ใช้ ประโยชน์
ทางตรง คือ นาผลจากการสร้ างคุณลักษณะใหม่ดาเนินการ
ทาองค์ประกอบเชิงยืน ยัน เครื่องมือทางสถิติ เพื่ อใช้ ใน
งานวิจัยในอนาคตและทาวิจยั เชิงลึกต่อไป ส่วนผลของการ
วิจั ยนี้ ที่คณะผู้ วิจัยมิได้ มุ่ งเน้ น เช่ น เดีย วกับ Schwab คือ
ด้ านความเป็ นเจ้ าของธุรกิจของเจนวาย และคุณธรรมและ
จริยธรรมการทาธุรกิจยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่นักวิจัยควร
พิจารณานาไปทาวิจัยในอนาคตโดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
ยุคประเทศไทย 4.0 และประโยชน์ทางอ้ อม โดยสามารถ
นาคุณลักษณะใหม่น้ ีดาเนินการจัดทาหลักสูตรการอบรม
และพั ฒ นาบุ ค ลากรตามสถานการณ์ เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อมนักศึกษาเจนวายในสถาบันการศึกษาและองค์การ
ที่รับพนักงานเจนวายเข้ าทางาน โดยขอเสนอเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ด า้ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ
สาหรับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดทาหลักสูตรปรับเปลี่ยน
คุณ ลั กษณะของเจนวายสู่ต ลาดแรงงานอย่ างมีคุ ณ ภาพ
สอดคล้ องกับยุคประเทศไทย 4.0 จากผลการวิจัยทาให้
คณะผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ ว่า P-E-R-S-O-NA-L-I-N โดยสามารถนาไปพิจารณาจัดทาแนวทางการ
อบรมเตรียมความพร้ อมแก่นักศึกษาเจนวายสอดคล้ อ ง
ตามสถานการณ์ โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติเพื่ อให้ เกิดผล
สาเร็จจาเป็ นต้ องเริ่มจากตนเองซึ่งเป็ นสิ่งที่ง่ายจนถึงการ
เข้ าร่ วมสังคมกับผู้อ่ ืนซึ่งเป็ นสิ่งที่ค่อนข้ างยากลาบากใน
เจนวายบางคน โดยจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนอย่างเป็ นระบบ
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และปรับคุณลักษณะจากตนเองก่อนเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
(Wood, Gardner and Harms, 2015) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
พั ฒ นาด้ าน P-O-Y: P-Positive Attitude (ทัศ นคติเชิ ง
บวก) O-Open To Social Network (เปิ ดโลกสู่เครือข่าย
ทางสังคม) ทั้งสามองค์ประกอบ P-O-Y นี้มีความสาคัญ
ที่จะต้ องตรียมความพร้ อมตั้งแต่ เริ่มต้ นก่อนเป็ นบัณฑิต
เพื่ อลดความวิตกกังวล โดยให้ ความรู้และความเข้ าใจใน
คุณลักษณะเบื้องต้ น แก่เจนวายในการเปิ ดใจและปรับตัว
ให้ เข้ ากับบุคคลประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ลาดับต่อมา
จะต้ องให้ เจนวายลงมือปฏิบัติจริงในโครงการฝึ กงานของ
นักศึกษาตามองค์การต่างๆ โดยต้ องมีการประเมินและ
ติดตามผลอย่ า งเป็ นระบบ เพื่ อสร้ างความมั่นใจในการ
เข้ าสัม คมแก่ นั กศึ กษาก่ อนเข้ าท างานจริ ง ขั้น ตอนที่ 2
พั ฒ น าด้ าน R-N-T: R-Respectful Communication
(สื่ อ สารอย่ า งสุ ภ าพ ) N-Need for Social Interaction
(ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม) และ N-Need for Affiliation
(ปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ท่ี ดี ) ภายหลั ง จากผ่ า น
ขั้นตอนที่ 1 จาเป็ นต้ องฝึ กอบรมเจนวายในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนนี้จะต้ องอาศัยระยะเวลาพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้ านบุคลิกภาพการวางตัว ภาษากาย และการ
สื่อ สาร จึ ง ควรจั ด อบรมและพั ฒ นาทัก ษะแก่ นั ก ศึ กษา
เจนวายทั้งในห้ องเรี ย นและนอกสถานที่อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ นักศึกษาเจนวายได้ ฝึกทักษะทางด้ านมารยาททาง
สังคมและมารยาทการใช้ ส่อื ทางสังคมจนชานาญ ขั้นตอน
ที่ 3 พั ฒ นาด้ าน S-L-I: S-Smart Harmonizer นักสร้ าง
ความปรองดองที่ เ ฉี ย บคม L-Look for Appreciation
(การยอมรับและเห็นคุณค่าผู้อ่ นื ) I-Identity with Team
(ความเป็ นตัวตนกับทีม) การฝึ กฝนทักษะเหล่ านี้จะช่ วย
ลดความขัด แย้ ง จากความใจร้ อนของนั กศึ กษาเจนวาย
และที่ส าคัญ การปรับ เปลี่ย นแนวคิด ให้ คิด ถึงประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่ าส่ ว นตัว โดยมีจิ ต อาสาและมีน้าใจกับ
เพื่อนที่ยากลาบากอย่างมีเหตุผล สถาบันการศึกษาควรจัด
กิจกรรมให้ เจนวายอยู่ร่วมกับกลุ่มต่างๆ และทางานร่วมกัน
เป็ นทีมอย่างตระหนักรู้ในคุณค่ามนุษย์ สร้ างความปรองดอง
และสมานฉันท์และเสียสละช่ วยเหลือผู้เดือดร้ อนอย่ างมี
เหตุผลและจริงใจ จะเป็ นเสน่ห์ตดิ ตัวแก่นักศึกษาเจนวาย
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ อย่างเห็นผล
ขั้น ตอนที่ 4 พั ฒ นาด้ าน E-A: E-Enthusiasm (มีค วาม
กระตื อรือร้ น ) A–Accept New Idea (ยอมรับ ความคิ ด
ใหม่ ) สามารถใช้ กับ การท างานยุ ค ประเทศไทย 4.0 ที่
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จะต้ องคิดสิ่งใหม่และทางานอย่ างสร้ างสรรค์โดยใช้ เวลา
น้ อยแต่ ได้ ผลงานที่มีคุ ณ ค่ ามาก จาเป็ นต้ อ งให้ เจนวาย
ลงมื อปฏิบั ติคู่ ข นานกับทางด้ านทฤษฎี ควรมีการจู งใจ
ด้ วยการจั ด ประกวดและมอบเกีย รติบัต รและรางวัล แก่
นั ก ศึ ก ษาเจนวายที่มี ค วามกระตื อ รือ ร้ น เปิ ดรั บ สิ่ง ใหม่
อย่างท้ าทายโดยเฉพาะการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ประดิษฐ์
ผลงานใช้ ประโยชน์ได้ จริง ภายใต้ กติกาจะต้ องประพฤติ
และมีคุณลักษณะที่ดี ทางานเสร็จตามเวลากาหนด จะเป็ น
การกระตุ้น ให้ เจนวายที่มีโลกส่ วนตัว สูงได้ ป รับ เปลี่ ย น
คุณลักษณะตามสถานการณ์จริง
ข้ อ เสนอแนะที่ เป็ นป ระโยชน์ ต่ อฝ่ ายพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก าร ในการน าประเด็น จาก
ผลการวิจัยด้ านคุณลักษณะของเจนวายเป็ นแนวทางจัดทา
หลักสูตรการอบรมและพั ฒ นาเจนวาย และจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้ างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจ
และรองรับประเทศไทย 4.0 คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทาง
จัดทาแผนการฝึ กอบรมรูปแบบที่เรียกว่า P-E-R-S-ON-A-L-I-N Training Roadmap ดั ง นี้ แผนการอบรม
ด้ าน P-Positive Attitude (ทัศนคติเชิงบวก) ฝ่ ายพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้ พนักงาน
เจนวายใช้ ทศั นคติเชิงบวกต่องาน สังคม และองค์การ โดย
มีกิจกรรมร่ วมกันกับฝ่ ายบริหารอย่ างสม่ าเสมอเป็ นการ
เปิ ดใจรับฟั งความเห็นกันและกัน และเปิ ดโอกาสให้ เจน
วายปรับตัวทางานในสิ่งท้ าทายเชิงบวกก่อให้ เกิดทัศนคติท่ี
ดีในการทางานของพนักงานเจนวาย แผนกิจกรรมสร้ าง
แรงจูงใจด้ าน E-Enthusiasm (ความกระตือรือร้ น) พนักงาน
เจนวายต้ องการความก้ าวหน้ าอย่ างก้ าวกระโดด ดังนั้ น
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นต้ องใช้ แรงจูงใจผลักดัน
ให้ พ นั กงานเจนวายเกิด พลั งกระตือรือ ร้ น เชิ งรุกพั ฒ นา
ตนเอง และสร้ างประโยชน์แก่องค์การในยุคประเทศไทย
4.0 เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นาอาชี พ แบบก้ า วกระโดดใน
อนาคต (Career Development) อย่างเหมาะสม แผนการ
อบรมด้ าน R-Respectful Communication (สื่อสารอย่ าง
สุภาพ) จาเป็ นต้ องพัฒนาและอบรมให้ ความรู้และทักษะ
จนช านาญในการสื่อสารอย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพโดยมี การ
ประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ์ เพื่อสื่อสารให้ ได้ รับความ
ร่วมมือที่ดีต่อกัน แผนการอบรมและจัดกิจกรรมองค์การ
ด้ าน S-Smart Harmonizer (นั ก สร้ า งความปรองดองที่
เฉียบคม) เป็ นทักษะหนึ่งของการสร้ างความประนีประนอม
เพื่ อทาให้ เกิด ความสงบสุข ในองค์การจากความรักใคร่
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ปรองดองและช่วยเหลือกัน ผู้บริหารควรสร้ างบรรยากาศ
การเปิ ดใจรับฟั งกัน จะทาให้ การทางานเกิดความเข้ าอก
เข้ าใจ และมีความสามัคคีกนั ในการทางาน แผนการอบรม
และจัดทากิจกรรมด้ าน O-Open to Social Network (เปิ ด
สู่เครือข่ายทางสังคม) จัดฝึ กอบรมทักษะการสร้ างเครือข่าย
ทั้งในและนอกองค์การด้ านการแบ่งปั นความรู้แก่กนั และ
ช่วยเหลือกัน เช่น แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้ านคุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ า ที่ทาให้ พนักงาน
ทุกคนมีความรู้และความเข้ าใจสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
อย่างสนุกสนาน และนาข้ อมูลบอกต่อแก่ลูกค้ าอย่างถูกต้ อง
และมั่นใจ และสามารถกระตุ้นจู งใจให้ ลูกค้ าบอกต่ อกัน
แบบปากต่ อปากเป็ นเครือข่ ายโดยมิต้ องเสียงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาราคาแพง แผนการจัดกิจกรรมด้ าน
N-Need for Social Interaction (จาเป็ นต้ องมีปฏิสมั พันธ์
ทางสัง คม) ฝ่ ายพั ฒ นาบุ ค ลากรควรจั ด กิจ กรรมสร้ า ง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ ในองค์การและลูกค้ า เช่น
งานประจาปี ของพนักงาน และงานขอบคุณลูกค้ า เพื่อให้
พนั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ องมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ก่ อ ให้ เกิ ด
สัมพันธภาพที่ดีในการทางานและทาธุรกิจกับลูกค้ าอย่าง
เป็ นพันธมิตรที่ดตี ่อกัน แผนการสร้ างทีมด้ าน A-L-I-N:
A-Accept New Idea (ยอมรั บ ความคิ ด ใหม่ ) และ LLook for Appreciation (ยอมรับและเห็นคุณค่าผู้อ่นื ) IIdentity with Team (ความเป็ นตัวตนกับ ทีม ) N-Need
for Affiliation (ปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ) ซึ่ ง
คุ ณ ลั กษณะทั้ง 4 ด้ าน จะท าให้ เกิด การท างานร่ ว มกัน
อย่ างมี ค วามสุข จาเป็ นจะต้ องจั ด กิจ กรรมให้ พนั กงาน
ทุ กระดับมีกิจกรรมร่ ว มกัน เช่ น งานสังสรรค์ กิจกรรม
โครงการ (Project) เพื่ อสร้ างความคุ้ นเคยให้ ทุ ก คน
ทางานร่วมกับแผนกต่างๆ ทาให้ เกิดความเข้ าอกเข้ าใจกัน
สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเห็ น ได้ ว่ า การวิ เคราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค้ น พบใน
งานวิ จั ย นี้ เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมาก ห ากฝ่ ายพั ฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์นามาเป็ นแนวทางการพั ฒ นาและสร้ าง
กิจ กรรมโดยน าเสนอต่ อ ผู้ บ ริห ารระดั บ สูงให้ ส นั บสนุ น
อย่ างเป็ นรูปธรรมโดยมี แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย
อ้ างอิงน่าเชื่อถือจะทาให้ ผ้ บู ริหารเข้ าใจแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามคุณ ลักษณะข้ างต้ น คู่ขนานกับการสร้ างผล
กาไรแก่ อ งค์ ก ารจะช่ ว ยน าพาให้ เจนวายท างานร่ ว มกับ
ผู้ อ่ ืน อย่ างมีค วามสุข พร้ อมใช้ พ ลั ง กระตื อรื อร้ น ท างาน
ตามที่องค์การมุ่งหวัง

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ครั้งต่อไป
สาหรับข้อเสนอแนะงานวิจยั ที่ควรจัดทาต่อไป
1. ควรนาคุณลักษณะใหม่ จากผลของการวิจัยทาการ
วิเคราะห์เชิงยืนยันในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรนาคุณลักษณะด้ านการสร้ างทัศนคติเชิงบวก
และความกระตือรือร้ นต่อยอดการทาวิจัยในด้ านการสร้ าง
นวัต กรรมหรือความคิด ใหม่ ๆ แก่เจนวายจะทาให้ เกิด
ประโยชน์ ร องรั บ ประเทศไทย 4.0 ที่ มุ่ ง เน้ นแนวคิ ด
นวัตกรรมในสินค้ าหรือบริการขององค์การ
3. คุณลักษณะที่ 5 คือ เปิ ดโลกสู่เครือข่ายทางสังคม
ตัวแปรย่อย คือ ความรับผิดชอบต่อเครือข่ายสังคม หาก
ข้ อมูลมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตนเอง ในงานวิจัยนี้
พบว่ า คุณ ลักษณะนี้มีค่าน้าหนักองค์ประกอบน้ อยที่สุด
(0.323) จึงควรนามาศึกษาเชิงลึกเพื่อค้ นหาเหตุผลที่จะ
ทาให้ เจนวายกลับมาสนใจเพิ่มมากขึ้น
4. ควรน าปั จจั ย ย่ อ ยของแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น
เครื่องมือในการวิจัยเชิงลึกในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการ
วิจัยครั้งต่อไป
5. ควรนาคุณลักษณะที่งานวิจัยนี้มไิ ด้ ม่งุ เน้ นเช่นเดียวกับ
ทฤษฎีของ Schwab ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ กับ
เจนวายที่เป็ นผู้ประกอบการ คุณธรรม และจริยธรรมใน
ยุ คประเทศไทย 4.0 และปรับคุ ณ ลั กษณะให้ เป็ นระดับ
อุตสาหกรรม 4.0 แข่งขันกับระดับสากล/โลก
6. ควรต่ อยอดผลการวิจัยนี้สู่การพั ฒ นาบุคลิกภาพ
ของเจนวายยุคประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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