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Abstract 
         This research aimed to study levels of characteristics and organizational culture as perceived 
by teachers from different age groups; find predictor variables of the characteristics of teachers from 
different age groups affecting organizational culture; and propose performance support values for 
teachers from different age groups in school organizational culture in Yala Primary Educational Service 
Area Office (YPESAO). The sample was 195 teachers from schools in YPESAO. Four Likert-scale research 
questionnaires were used to the different age groups of the sample: a baby-boomer questionnaire 
with the reliability of .843, an X-generation questionnaire with the reliability of .859, a Y-generation 
questionnaire with the reliability of .786, and an organizational culture perception questionnaire with 
the reliability of .940. The key informants were 11 principals and teachers. The data analysis methods 
used were Mean, Standard Deviation, Stepwise Multiple Regression and content analysis.  
 The findings revealed that 1) the teacher characteristics of the baby-boomer generation was 
overall at the highest level. The characteristics of the X generation and of the Y generation were 
overall equally at a high level. 2) The teachers’ perception on the organizational culture was overall 
at a high level. 3) Career experience and professional knowledge of the baby-boomer-generation 
teachers made them well-adjusted and at ease in the organizational culture whilst the teachers of 
the X generation had outstanding adaptability and friendliness, and the Y generation showed great 
thinking process skills and friendliness. These characteristics of the three generations working together 
affected the school organizational culture as shown statistically at the level of 0.01. 4) Promoting the 
values of sharing and colearning among teachers from different age groups should be continuously 
encouraged in school, positive outlook and admiration, and reasonable caution based on facts.  
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บทคัดยอ 
          วัตถุประสงคในการวิจัยครั ้งนี ้เพื ่อศึกษาระดับคุณลักษณะและการรับรู ว ัฒนธรรมองคการของครู 
ที่หลากหลายกลุมวัย หาตัวแปรพยากรณคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุมวัยที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ 
และนำศึกษาคานิยมการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูที ่มีความหลากหลายกลุมวัยในวัฒนธรรมองคการของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา (สพป.ยะลา) กลุมตัวอยางเปนครูสังกัด สพป.ยะลา 
จำนวน 195 คน เครื่องมือเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาตามแบบของ Likert จำนวน 4 ฉบับ จำแนก
ตามคุณลักษณะกลุมวัย ซึ่งแตละฉบับมีคาความเชื่อมั่น 843, .859 และ .786 ตามลำดับ และแบบสอบถามการ
รับรูวัฒนธรรมองคการ มีคาความเชื่อมั่น .940 และ ผูรวมสนทนากลุมมี จำนวน 11 คน ใชเอกสารประกอบการ
สนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
และวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะของครูกลุมเจเนอเรช่ันเบบ้ีบูมเมอรส (GenBB) โดยภาพรวมอยูในระดบั
มากที่สุด  คุณลักษณะของครูกลุมเจเนอเรชั่น X (Gen X) และ Y (Gen Y) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ครูมี
การรับรูวัฒนธรรมองคการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) คุณลักษณะดานมีความรูและประสบการณของครู 
Gen BB คุณลักษณะของครู Gen X ปรับตัวไดดีและเปนกันเอง คุณลักษณะของครู Gen Y เนนกระบวนการคิด
และปรับตัวไดดี สงผลตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คานิยม
การสงเสริมการปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุมวัยในวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน ประกอบดวย  
(1) การปรับ Mindset ของครูทุกกลุมวัย (2) มองหาและชื่นชมในขอดี (3) ใชขอเท็จจริงในการตักเตือนอยาง 
เปนเหตุเปนผล 

คำสำคัญ: คานิยมการสงเสริม, กลุมหลากหลายวัย,  เจเนอเรช่ัน,  วัฒนธรรมองคการ 
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บทนำ 
        ปจจุบันทุกองคการไมวาจะเปนองคการ
ขนาด เล ็ กหร ือขนาดใหญ   ประกอบด  วยคน
หลากหลายวัยทำงานผสมคละเคลากันไป กอนอ่ืน
ตองทำความเขาใจความตางในเรื่องวัยประกอบดวย 
5 วัย ได แก  ว ัยว ัฒนธรรมเร ิ ่มย ุคเร ิ ่มต น (the 
traditional generation) (เกิดกอนป 1945) กลุม 
เบบ้ีบูมเมอรส (Baby Boomers) เกิดชวงป 1946-
1964 บุคลากรกลุมเจเนอเรช่ันเอ็กซ (Generation X) 
เกิดชวงป 1965-1980 และบุคลากรกลุมเจเนอเรช่ัน
วาย (Generation Y) เกิดชวงป 1981-1995 และ
เชื ่อมโยงไปยังผู ท ี ่ เก ิดหลังป 1995 (born after 
1995) (Weinstein, 2020) ตางใชวิถีชีวิตที่แตกตาง
ก ันท ั ้ งในความคิด เจตคต ิ  ม ีท ักษะที ่ชำนาญ 
Mindset ในการมองโลก สงผลถึงการใชชีวิตในการ
ทำงานในองคการท่ีแตกตางกัน (Toseli, 2019)  
 ในองคการหน่ึง ๆ  มักมีเรื่องความหลากหลาย
ของบุคลากรการทำงานที่มีวัยแตกตางเปนเรื่องรอง
จากวัตถุประสงคในการทำงาน แมความหลากหลาย
ของบุคลากรในเรื่องความแตกตางของวัยไมใช
ปญหาในการบริหาร โดยเฉพาะความหลากหลาย
เรื ่องของวัยหรืออายุที ่เจอบอยในองคการหนึ่ง ๆ 
กลับกลายเปนขอไดเปรียบของแตละอายุมาใชใน
การทำงานใหเกิดประโยชน เชน ใชความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของคนรุนใหมทำงานดานการตลาด 
ที่เขาใจผูบริโภคมากกวาผูอาวุโสที่มีประสบการณ 
เชนกัน คนรุนใหมในองคกรหากเขาใจคนที่ทำงาน
มานานมีประสบการณ และมุมมองการคิดอยาง 
แยบยลมากกวาองคการที่มีเพียงคนกลุมเดียวกัน
ทั้งหมด ดวยความหลากหลายดังกลาวทำใหเห็น
ความคิดเห็นและการชวยเหลือเก้ือกูลในหลากหลาย
ที ่ เป นประโยชนในการทำงานและแกองค การ 
(Lecker & Mauldin, 2020) อย  างไรก ็ตามการ
ทำงานในองคการเดียวกันแตมีคนกลุมวัยที่แตกตาง
กัน แตกตางของคนกลุ มวัยที ่ตางกัน ซึ ่งมีบุคลิก 
ความคิด ทักษะ เจตคติตอการทำงานตางกันยอม
สงผลตอการทำงาน โดยเฉพาะความสัมพันธของ
บุคลากรที่มีวัยตางกันกลับสงผลตอความสุข ความ
ผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานใหลดลงได  

 จากการสังเคราะหงานวิจัย และบทความ
วิชาการเก่ียวกับชองวางของกลุมวัยของ Heng  and 
Yazdanifard (2013) Giange (2013) และ Lockley 
(2020) พบความแตกตางของกลุมวัยและการทำงาน
รวมกันมีจุดออนบางประการเชน กลุมเบบี้บูมเมอรส 
เนนและยึดมั ่นในความเปนระเบียบ ทุมเทในงาน 
มออนดานเทคโนโลยี ซึ ่งจะแตกตางกันคนกลุม 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ ซึ่งใหคุณคากับการทำงานเร็วแต 
ไมมีแนวโนมการทำงานลวงเวลา สวนบุคลากรกลุม
เจเนอเรชั่นวาย รักในความเปนอิสระ ไมสนใจการ
ทำงานเปนทีมเหมือนคนรุนอื ่น ๆ ใชเวลาในการ
ทำงานมากโดยเฉลี่ย ตอสัปดาหนอยกวาคนรุนกอน 
แตตองการกาวหนาในหนาที ่อยางรวดเร็ว และมี
แนวโนมจะลาออกหากทำงานครบสองปหากพบวา
ทักษะของตนเองไม ได ร ับการพัฒนาตามที ่ตน
ปรารถนา จากวิถีชีวิตของคนสวนใหญของแตละ
กลุมวัยลวนสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององคการ  
 โรงเรียนทุกโรงเรียนตางมีครูที ่ม ีกลุ มวัย 
ที่แตกตางกันโดยมีจำนวนมากขึ้นทุกป ดวยระเบียบ
ขององคการท่ีกำหนดใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตองทำงานรวมกันในองคการได ครู และโรงเรียน 
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเปนท่ีตั้ง 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2564) 
หลายองคกรจึงไมค ุย และไมนำประเด็นเหล าน้ี 
เขาสูกระบวนเจรจากันอยางจริงจัง  โดยบอกวาเรา 
สามารถอยู รวมกันได ทั ้ง ๆ ที ่จากการสังเกตและ
ขอมูลสัมภาษณของครูในโรงเรียนในเรื่องดังกลาว 
กลับทำใหความสัมพันธของครูลดนอยลง หรือลด
ความสัมพันธระหวางกัน ดวยเพราะสาเหตุของความ
ไม ลงรอยทางความค ิด (Cognitive dissonance)  
ของคนแตละกลุมวัย ความอคติระหวางคนในแตละ 
กลุมวัย จึงไมเลือกที่จะพูดคุย (Harber, 2011) ยอม
จำนนกับขอขัดของใจ และอดทนทำงานทามกลาง
ความตางของกลุมวัย แตต องดำเนินงานภายใน
องคการเดียวกันที่มีขอกำหนดและอยูภายใตเงื่อนไข
ที่องคการไดสรางขึ ้นมานานตั้งแตกอตั ้งโรงเร ียน  
โดยมีเปาหมายขององคการ แนวทางการปฏิบัติงาน
ขององคการท้ังท่ีกำหนดเปนระเบียบลายลักษณอักษร 
และไมไดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทั้งสองอยาง
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ดำเนินงานภายใตความคานิยมที ่แทบมองไมเห็น 
จนกลายเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน  

นักวิชาการเรียกสิ่งเหลาน้ีวาเปน “วัฒนธรรม
องค การ” (Organizational Culture) ซ ึ ่ งแต ละ
องคการจะมีเอกลักษณทั้งสิ้น วัฒนธรรมในองคการ
เปนสิ่งยึดเหนี ่ยวใหทุกคนในองคการอยู ร วมกัน
ภายใตแบบแผนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เปน
เสมือนเครื่องมือช้ีนำสมาชิกใหมีความเช่ือ คานิยมใน
ทิศทางเดียวกัน และสรางความเขมแข็งในองคการ 
ดังนั ้นวัฒนธรรมองคการจึงเปรียบเสมือนสังคม 
ที ่ช วยใหสมาชิกในองคการรวมตัวก ัน (ชวลิต  
เก ิดทิพย , 2563) ซึ ่งเราสามารถแบงว ัฒนธรรม
องคการอยางงาย ๆ ไดเปนสองอยาง (Chism, 2018)  
คือ วัฒนธรรมองคการที่มองเห็นได เชน สภาพทาง
กายภาพ อาคาร สัญลักษณ และพฤติกรรมตาง ๆ  
ไมวาการแขงขัน การปฏิบัติตนของกลุม เปนตน และ
วัฒนธรรมองคการที่ไมสามารถมองเห็น เชน ความ
เขาใจท่ีแตกตางกัน คานิยม ความเช่ือ ความคิด อคติ 
เปนตน เราจึงเห็นความทับซอนระหวางบุคลิกภาพ
ของกลุมวัยที ่แตกตางกัน กับวัฒนธรรมองคการท่ี 
ลงตัว ในทางตรงกันขามคือ ความไมลงรอยระหวาง
วัฒนธรรมองคการกับบุคลิกภาพของกลุมวัยที่มีการ
ตอตานตั้งแตยอมจำนนไปถึงระดับการแสดงออก
อยางชัดเจน  

วัฒนธรรมองคการลวนมีผลตอประสิทธิผล
และประสิทธิภาพขององคการและตัวบุคคลใน
สถานที ่ทำงานสมาชิกยึดถือร วมกัน พฤติกรรม
เหลานี ้ย อมสงผลตอการทำงานและความสำเร็จ 
ของงาน (นฤมล ส ุ นสว ัสดิ์, 2549) องคการที ่มี
วัฒนธรรมเขมแข็งและมีสภาพที่พึงปรารถนาจะมี
สวนชวยโนมนาวใหบุคคลในองคการมีความเปน
เอกภาพมุ งสู ว ัตถุประสงคขององคการ สามารถ
แกปญหาและพัฒนาองคการไปสูความสำเร็จไดสูง 
(สมใจ ล ักษณะ , 2549) จ ึ งม ีความเช ื ่ อก ันว า 
วัฒนธรรมองคการจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองคการ คุณภาพของงาน รวมท้ัง 
ย ังม ีผลตอค ุณภาพชีว ิตและความเป นอยู ของ
พนักงานอีกดวย (นิติพล ภูตะโชติ, 2556)   

คุณลักษณะและบุคลิกภาพของคนในองคกร
ที่แตกตางกันตามวัยดังที่ไดกลาวในตอนตนนับเปน

ปจจัยหลักที ่สงเสริมการทำงานและความสำเร็จ 
ของงานได แตดวยความแตกตางดังกลาวกลับ 
ม ีผลกระทบต อกระบวนการทำงาน (Heng & 
Yazdanifard, 2013) ก ล ไ ก ก า รท ำ ง า นภาย ใน
องคการหนึ่ง ๆ ที่มีคนบุคลิกตางกัน ยอมกอใหเกิด
กลุมโดยตามความสนใจภายในใตองคการเดียวกัน 
อาจจะสงผลตอการขับเคลื ่อนองคการใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั ้งใจไวได (Schetagne, 2000) ดังน้ัน
การบริหารงานในองคการจึงมีความจำเปนที่จะตอง
มีการบริหารคนทามกลางความแตกตาง อีกท้ัง
สภาพโครงสรางและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา อันมีผลมาจากปจจัยเศรษฐกิจ 
สังคมการเมือง และเทคโนโลยี การเปดรับวัฒนธรรม
จากต างชาต ิ เข ามา ทำให บ ุคล ิกภาพรวมท้ัง
คุณลักษณะของบุคลากรมีความแตกตางทางดาน
ความคิด ความสามารถ บุคลิกภาพ คุณลักษณะและ
วิถีชีวิต สงผลทำใหแนวคิดเกี่ยวกับคนหลากหลาย
กลุมวัยกับการทำงานอยูในองคการที่มีวัฒนธรรม
องคการเดียวกันกลายเปนประเด็นที่หลายองคการ
กำลังใหความสนใจ ในการปฏิบัติงานขององคการให
มีประสิทธิภาพดีขึ้น และพัฒนาองคการมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานสูงข้ึนเชนกัน (Lecker & Mauldin, 
2020; Toseli, 2019)  

สถานศึกษาหลายแหงในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เปนองคการ
ทางการศึกษาที่มีการกอตั้งมาเปนเวลานาน สั่งสม
วัฒนธรรมองคการที่มีความเปนเอกภาพ ในแตละ
สถานศึกษาประกอบดวยครูที ่มีความหลากหลาย
กลุมวัยทำงานดวยกัน ตั้งแตครูกลุม Baby Boomers 
ครูกลุม Generation X และครูกลุม Generation Y 
บุคลากรทุกกลุ มลวนแลวแตมีเจตคติ ค าน ิยม
แตกตางกัน หากมีความแตกตางกับคานิยมหลัก 
ขององคการยอมเปนประเด็นที่นำไปสูความขัดแยง 
ดังนั้น ผูบริหารควรศึกษาคุณลักษณะ และกำหนด
คานิยมหลักในการทำงาน เพื่อใหดำรงอยูภายใต
วัฒนธรรมองคการเดียวกัน และเปนหนาที ่ของ
ผู บริหารในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการให
แข็งแกรงยิ ่งขึ ้น ดังที ่นักวิชาการหลายทาน เชน 
Shahzad, Luqman, Khan and Shabbir (2012) 
และ BusinessBalls (2017) กลาวไดวา ประสิทธิภาพ
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ของสถานศึกษาจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพของวัฒนธรรม
องคการภายในสถานศึกษา สถานศึกษาที่มีรูปแบบ
วัฒนธรรมที่เข็มแข็ง สงผลใหสถานศึกษาดำเนิน
กิจกรรมทางการศึกษา อยางไรก็แลวแตบุคลิกภาพ
ของครูยอมมีสวนตอวัฒนธรรมองคการไดเชนกัน   

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคานิยมสงเสริม
การปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุมวัย
เพื่อเพิ่มเสริมสรางวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา  เพ่ือเปนประโยชนกับครู ผูบริหารสถานศกึษา 
และสถานศึกษาใหนำผลวิจัยไปสูการประยุกตใชใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื ่อศึกษาระดับคุณลักษณะพนักงาน
หลากหลายกลุมวัยของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลาจำแนกศึกษาระดับ 
ตามคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุมวัยของครู 
ท้ัง 3 กลุมเจเนอเรช่ัน 

 2. เพ ื ่อศ ึกษาระดับการร ับร ู ว ัฒนธรรม
องคการของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา  

  3. เพื ่อหาตัวแปรพยากรณคุณลักษณะ
พนักงานหลากหลายกลุมวัยที ่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการตามการรับรู ของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา จำแนกศึกษา 
หาต ัวแปรพยากรณตามค ุณล ักษณะพนักงาน
หลากหลายกลุมวัยของครูท้ัง 3 กลุมเจเนอเรช่ัน 

 4. เพื ่อนำเสนอคานิยมการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานของครูที่มีความหลากหลายกลุมวัยเพ่ือ
เพิ ่มเสริมสรางวัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา  
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยผสมวิธี ไดแก  

1) วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการ
วิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ครูในสถานศึกษาขนาด 5 
(จำนวนนักเร ียน 500 - 1499 คน) และขนาด 6 

(จำนวนนักเรียน 1500 - 2499 คน) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปการศึกษา 
2561 จำนวน 377 คน หาขนาดกลุมตัวอยาง ตาม
หลักการคำนวณของ Yamane (องอาจ นัยพัฒน, 
2548) จำนวน 195 คน เลือกกลุ มตัวอยาง โดย
วิธีการสุ มแบบแบงชั ้นภูมิอยางมีสัดสวน โดยใช
จำนวนในแตละกลุมวัยเปนเกณฑในการกำหนด
สัดสวน และทำการสุ มตัวอยางครูในแตละกลุม
พนักงานหลากหลายกลุมวัยที่กำหนดไว ผูวิจัยสราง
เครื ่องมือเอง โดยสังเคราะหจากเอกสารวิชาการ 
และงานวิจ ัยคุณลักษณะของแตละกลุ มวัยจาก
นักวิชาการตาง ๆ เครื ่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
เช ิงปร ิมาณเปนแบบสอบถามเปนมาตราส วน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ 
ของ Likert scale ได แก  แบบสอบถามเกี ่ยวกับ
คุณลักษณะของครูกลุม Baby Boomers แบบสอบถาม
เกี ่ยวกับคุณลักษณะของครูกลุ ม Generation X  
และแบบสอบถามเก ี ่ยวก ับค ุณล ักษณะของครู  
กลุม Generation Y และแบบสอบถามเกี่ยวกับการ 
รับรู ว ัฒนธรรมองคการ มีคาความเชื ่อมั ่น 843, 
.859,.786 และ .940 ตามลำดับ วิเคราะหขอมูล 
โดยหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวแปร
พยากรณของคุณลักษณะครูหลากหลายกลุ มวัย 
ที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา โดยวิธ ีสร างสมการพยากรณโดยวิธ ีการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

2) วิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ 
ผูใหขอมูลสำคัญ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 
7 ทาน และครู จำนวน 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 12 ทาน 
คุณสมบัติผู ใหขอมูลเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญที ่มีครูที ่ทั้งสามกลุมเจเนอเรช่ัน 
และทั ้งผู ใหขอมูลสำคัญทั ้ง 12 ทาน มีคุณสมบัติ 
ท ี ่ อย ู  ในกล ุ  มว ัยสามเจเนอเรช ั ่น ได  แก  กลุ ม  
Baby Boomers กล ุ  ม  Generation X และกลุ ม
Generation Y ในส ัดสวนที ่ ใกล เค ียงก ัน ใช ว ิ ธี
วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยแบงเปน 4 ตอนตามวัตถุประสงค

การวิจัย ดังน้ี 
 ตอน ท่ี  1  ผลการว ิ เ ค ร า ะห  ร ะ ดั บ
คุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุมวัยของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา จำแนกตามภาพรวมและรายดานของแตละ
ระดับคุณลักษณะของกลุมเจเนอเรชั่น ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะ 
ของกลุ มเจเนอเรชั ่นเบบ้ีบูมเมอรสของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา  
โดยภาพรวมและรายดาน ปรากฏดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  

คาเฉลี่ย (X̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของครูกลุม Baby Boomers 

ดาน คุณลักษณะกลุม Baby Boomers  X̅ S.D. ระดับคุณลักษณะ 

1 ความจงรักภักด ี 4.28 .517 มาก 
2 มุงมั่นและทุมเท 4.61 .478 มากท่ีสุด 
3 มีความรูและประสบการณ 4.29 .464 มาก 
4 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 4.69 .471 มากท่ีสุด 
5 มนุษยสัมพันธ 4.68 .414 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 .330 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 1 พบวา ครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา มีคุณลักษณะ
ของกลุม Baby Boomers โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที ่ส ุด เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานมนุษยสัมพันธและดาน
มุงมั่นและทุมเท อยูในระดับมากที่สุด ดานมีความรู
และประสบการณและดานความจงรักภักดี อยู ใน

ระดับมาก ทั้งนี้ดานปฏิบัติตามกฎระเบียบมีคาเฉลี่ย
สูงกวาขออ่ืน ๆ 

2. ผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะของ
กลุมเจเนอเรชั ่นเอ็กซของครู สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา โดยภาพรวมและ
รายดาน ปรากฏดังตาราง 2

 
ตาราง 2  

คาเฉลี่ย (X̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของครูกลุม Generation X  

ดาน คุณลักษณะ กลุม Generation X  X̅ S.D. ระดับคุณลักษณะ 

1 สรางสรรคและชอบอิสระ 4.06 .497 มาก 
2 ปรับตัวไดดีและเปนกันเอง 4.35 .522 มาก 
3 กลาเสี่ยง 4.34 .538 มาก 
4 สนใจเทคโนโลย ี 4.16 .704 มาก 
5 รักษาสมดุลชีวิตการทำงานและครอบครัว 4.21 .626 มาก 

รวม 4.22 .467 มาก 
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 จากตาราง 2 พบวา ครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา มีคุณลักษณะ
ของ กลุม Generation X โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยู
ในระดับมากเชนเดียวกัน โดยดานปรับตัวไดดีและ
เปนกันเอง มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ๆ 

3. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุม
เจเนอเรชั ่นวายของครู สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา โดยภาพรวมและ 
รายดาน ปรากฏดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  

คาเฉลี่ย (X̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณลักษณะของครูกลุม Generation Y  

ดาน คุณลักษณะ กลุม Generation Y X̅ S.D. ระดับคุณลักษณะ 

1 เช่ือมั่นในตนเอง 4.15 .549 มาก 
2 มีทักษะหลากหลายและเกงเทคโนโลย ี 3.93 .593 มาก 
3 ไมผูกพันตอองคการ 3.45 .792 ปานกลาง 
4 มีเปาหมายและพัฒนาตนเอง 4.42 .485 มาก 
5 เนนกระบวนการคิดและปรบัตัวไดด ี 4.25 .573 มาก 

รวม 4.06 .421 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบวา ครูสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา มีคุณลักษณะ 
ของกลุม Generation Y โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานมี
เปาหมายและพัฒนาตนเอง ดานเนนกระบวนการ
คิดและปรับตัวไดดี ดานเชื่อมั่นในตนเอง และดาน 
มีทักษะหลากหลายและเกงเทคโนโลยี อยูในระดับ

มาก สวนดานไมผูกพันตอองคการ อยู ในระดับ 
ปานกลาง ทั้งนี้ ดานมีเปาหมายและพัฒนาตนเอง  
มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ๆ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการรับรู
วัฒนธรรมองคการของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดาน ปรากฏดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  

คาเฉลี่ย (X̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการของครู  

การรับรู
วัฒนธรรม
องคการ 

ระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
Baby Boomers  Generation X  Generation Y   รวม 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 

1.การกำหนด
เปาหมายที่
ชัดเจน 

4.37 .485 มาก 4.37 .393 มาก 4.27 .499 มาก 4.32 .457 มาก 

2.การเสริมพลัง
ในการปฏิบัติงาน 
3.การเปนสวน
หนึ่งขององคการ 

4.33 .486 มาก 4.35 .524 มาก 4.08 .660 มาก 4.22 .599 มาก 
 

4.24 
 

.472 
 

มาก 
 

4.33 
 

.499 
 

มาก 
 

4.13 
 

.614 
 

มาก 
 

4.23 
 

.559 
 

มาก 

4.การทำงานเปน
ทีม 

4.33 .537 มาก 4.31 .457 มาก 4.20 .558 มาก 4.26 .516 มาก 
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การรับรู
วัฒนธรรม
องคการ 

ระดับการรับรูวัฒนธรรมองคการ 
Baby Boomers  Generation X  Generation Y   รวม 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ 

5.การยึดมั่นใน
กฎ 

4.43 .524 มาก 4.38 .477 มาก 4.32 .515 มาก 4.35 .500 มาก 

6.การสนับสนุน
และใหรางวัล 

4.14 .519 มาก 4.30 .519 มาก 4.11 .579 มาก 4.19 .553 มาก 

7.การประสาน
ความรวมมือ 

4.27 .513 มาก 4.40 .515 มาก 4.25 .547 มาก 4.31 .532 มาก 

รวม 4.29 .405 มาก 4.35 .407 มาก 4.19 .474 มาก 4.27 .443 มาก 

  

 จากตาราง 4 พบวา ครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษายะลา ร ับรู
ว ัฒนธรรมองคการ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ดานการยึดมั่นในกฎ  
มีคาเฉลี ่ยสูงกวาขออื ่น ๆ และเมื ่อพิจารณาเปน 
รายดานจำแนกตามความหลากหลายกลุมวัยของครู 
พบวา ครูกลุม Baby Boomers มีการรับรูวัฒนธรรม
องคการดานการยึดมั ่นในกฎ มีค าเฉลี ่ยสูงกวา 
ขออื ่น ๆ ครูที ่ม ีกลุ ม Generation X มีการรับรู
วัฒนธรรมองคการดานการประสานความรวมมือ  
มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ๆ ครูท่ีมีกลุม Generation Y 

มีการรับรู วัฒนธรรมองคการดานการยึดมั่นในกฎ 
คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ๆ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหตัวพยากรณ
ของคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุ มวัยท่ี
สงผลตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรู ของครู 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา จำแนกการศึกษาตามคุณลักษณะของกลุม
เจเนอเรชั่น ดังน้ี 

1. ผลการว ิ เคราะห ต ัวพยากรณของ
คุณลักษณะกลุมเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรสที่สงผล 
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรู ของครู สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  

 

ตาราง 5  

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise) ของคุณลักษณะของครูกลุม Baby Boomers ท่ีสงผล
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู  

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 S.E.b F Sig 
XBB3 .704 .495 .472 .29402 21.600 .000** 

  ** P < .01 

 จากตาราง 5 พบวา คุณลักษณะของครูกลุม 
Baby Boomers มีความรูและประสบการณ (XBB3) 
ม ีค าส ัมประส ิทธ ิ ์พห ุค ูณ (R) เท าก ับ .704 คา
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ (R2) เทากับ .495 หรือ
รอยละ 49.5 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในการสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการ 

ตามการร ับรูของครู ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา ผ ู ว ิจ ัยไดนำกลุม 
ตัวแปรมาสรางสมการถดถอย เพื่อคำนวณหาคา
สัมประสิทธิ ์การถดถอยที่อยู ในรูปคะแนนดิบ (B) 
และที่อยูในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) ปรากฏดัง
ตาราง

 

 

ตาราง 4 (ตอ) 
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ตาราง 6  

คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคณูของคุณลักษณะครูกลุม Baby Boomers ท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการตาม 

การรับรูของครู  
ตัวแปร คะแนนดิบ คะแนน   

มาตรฐาน t Sig 
 B Std.Error β   

คาคงท่ี (constant) 1.657 .570  2.907 .008 
มีความรูและประสบการณ (XBB3) .614 .132 .704 4.648 .000 

 

จากตาราง 6 เมื ่อนำคุณลักษณะของครู
กลุม Baby Boomers เขาสูการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ พบวา มีตัวพยากรณสงผลตอวัฒนธรรม
องคการตามการรับรู ของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาคือ ดานมีความรู
และประสบการณ (B =.614, 132, .704, P= .000) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .01 ซึ่งสามารถสราง
สมการพยากรณในร ูปคะแนนด ิบและคะแนน
มาตรฐานไดดังน้ี 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ∧

Y = 1.657 +.614 (XBB3) หร ื อการร ับรู
วัฒนธรรมองคการ = 1.657 +.614 (ดานมีความรู
และประสบการณ) 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

∧

Z =.704 (XBB3) หรือ การรับรู วัฒนธรรม
องคการ = .704 (ดานมีความรูและประสบการณ)  
 จะเห็นไดวาเมื่อนำตัวแปรพยากรณ เขาสู
สมการพยากรณ โดยมีค าส ัมประส ิทธ ิ ์ของตัว

พยากรณในรูปคะแนนดิบ (B) เทากับ .614 มีคา

สัมประสิทธิ ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 
.704 มีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
(a) เทากับ 1.657 (R) เทากับ .704 คาสัมประสิทธ์ิ
ก า ร พ ย า กร ณ  ( R Square)  เ ท  า ก ั บ  .495 ค า
ประสิทธิภาพในการพยากรณที่ปรับแลว (Adjusted 
R Square) เทากับ .472 และคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ (Standard Error) เทากับ 
.29402 แสดงวา ค ุณล ักษณะกลุ มเจเนอเรช่ัน 
เบบี้บูมเมอรสดานมีความรูและประสบการณ สงผล
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรู ของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลการวิเคราะหตัวพยากรณของครู
ค ุณล ั กษณะกล ุ  ม  Generation X ท ี ่ ส  ง ผลต อ
ว ัฒนธรรมองคการตามการร ับร ู ของคร ู ส ังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  

 

ตาราง 7  
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) ของคุณลักษณะของครูกลุมGeneration X ที่สงผล
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู 

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 S.E.b F Sig 
XX2 .559 .313 .304 .33975 35.521 .000** 

    ** P < .01 

จากตาราง 7 พบวา คุณลักษณะของครู
กลุม Generation X ดานปรับตัวไดดีและเปนกันเอง 
(XX2) มีคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ (R) เทากับ .559 คา
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ (R2) เทากับ.313 หรือ 
รอยละ 31.3 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในการสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการตาม

การรับรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา  ผูวิจัยไดนำกลุมตัวแปรมาสราง
สมการถดถอย เพื่อคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยที่อยู ในรูปคะแนนดิบ (B) และที่อยู ในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) ปรากฏดังตาราง 8 
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ตาราง 8  
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของครู Generation X ที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการตามการ
รับรูของครู  

ตัวแปร คะแนนดิบ คะแนน   
มาตรฐาน t Sig 

 B Std.Error β   

คาคงท่ี (constant) 2.448 .321  7.633 .000 
ปรับตัวไดดีและเปนกันเอง (XX2) .436 .073 .559 5.960 .000 

 
จากตาราง 8 เมื ่อนำคุณลักษณะของครู

กลุม Generation X เขาสูการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ พบวา มีตัวพยากรณสงผลตอวัฒนธรรม
องคการตามการร ับร ู ของคร ู ส ังก ัดสำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลาคือ ดาน
ปรับตัวไดดีและเปนกันเอง (B =.436, .073, .559, 
P= .000) อย างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่  .01 ซึ่ ง
สามารถสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานไดดงัน้ี 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ∧

Y = 2.448 +.436 (XX2) หร ือ การร ับรู
ว ัฒนธรรมองคการ = 2.448 +.436 (ดานปรับตัว 
ไดดีและเปนกันเอง) 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

∧

Z =.559 (XX2) หรือ การรับรู ว ัฒนธรรม
องคการ = .559 (ดานปรับตัวไดดีและเปนกันเอง)  
 จะเห็นไดวา เมื่อนำตัวแปรพยากรณ เขาสู
สมการพยากรณ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการแปร

พยากรณในรูปคะแนนดิบ (B) เทากับ .436 มีคา

สัมประสิทธิ ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 
.559 มีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
(a) เทากับ 1.657 (R) เทากับ = .559 คาสัมประสิทธ์ิ
ก า ร พ ย า กร ณ  ( R Square)  เ ท  า ก ั บ  .313 ค า
ประสิทธิภาพในการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted 
R Square) เทากับ .304 และคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ (Standard Error) เทากับ 
.33975 แสดงวา คุณลักษณะของกลุมเจเนอเรช่ัน
เอ็กซด านปรับตัวไดด ีและเปนกันเอง สงผลตอ
ว ัฒนธรรมองคการตามการร ับร ู ของคร ู ส ังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ผลการว ิ เคราะห ต ัวพยากรณของ
ค ุณล ักษณะกล ุ ม เจ เนอเรช ั ่นวายท่ีส  งผลตอ
ว ัฒนธรรมองคการตามการร ับร ู ของคร ู ส ังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  

 
ตาราง 9  
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise) ของคุณลักษณะของครูกลุม  Generation Y ท่ีสงผล 
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา  

ตัวแปร R R2 Adjusted R2 S.E.b F Sig 

XY5 .411 .169 .160 .43402 18.128 .000** 

   ** P < .01 
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จากตาราง 9 พบวา คุณลักษณะของครู
กลุม Generation Y ดานเนนกระบวนการคิดและ
รับตัวไดด ี(XY2) มีคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ (R) เทากับ 
.411 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ.169 
หรือรอยละ 16.9 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ในการสรางสมการพยากรณวัฒนธรรมองคการ

ตามการรับรู ของครู ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา ผู วิจัยไดนำกลุมตัว
แปรมาสร างสมการถดถอย เพื ่อคำนวณหาคา
สัมประสิทธิ ์การถดถอยที่อยู ในรูปคะแนนดิบ (B) 
และที ่อยู ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) ปรากฏ 
ดังตาราง 10

 
ตาราง 10  
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณคุณลักษณะของครู Generation Y ท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคการ ตามการรับรู 
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

 
จากตาราง 10 เมื่อนำคุณลักษณะของกลุม

เจเนอเรช่ันวายเขาสูการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
พบวา มีตัวพยากรณสงผลตอวัฒนธรรมองคการตาม
การรับรูของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา คือ ดานเนนกระบวนการคิดและ
ปรับตัวไดดี (B =.340, .080, .411, P= .000) อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสามารถสรางสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ไดดังน้ี 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ∧

Y = 2.743 +.340 (XY5) หร ือ  การร ับรู
ว ัฒนธรรมองค การ = 2.743 +.340 (ด านเนน
กระบวนการคิดและปรับตัวไดดี) 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

∧

Z =.411 (XY5) หรือ การรับรู ว ัฒนธรรม
องคการ = .411 (ด านเนนกระบวนการคิดและ
ปรับตัวไดดี)  
 จะเห็นไดวา เมื่อนำตัวแปรพยากรณ เขาสู
สมการพยากรณ โดยมีคาส ัมประสิทธิ ์ของแปร
พยากรณในรูปคะแนนดิบ (B) เทากับ 340 มีคา

สัมประสิทธิ ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 
.411 มีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

(a) เทากับ 2.743 (R) เทากับ = .411 คาสัมประสิทธ์ิ
ก า ร พ ย า กร ณ  ( R Square)  เ ท  า ก ั บ  .169 ค า
ประสิทธิภาพในการพยากรณท่ีปรับแลว (Adjusted 
R Square) เทากับ .160 และคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ (Standard Error) เทากับ 
.43402 แสดงวา คุณลักษณะของกลุมเจเนอเรช่ัน
วายดานเนนกระบวนการคิดและปรับตัวไดดีสงผล
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรู ของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณคานิยมการ
สงเสริมการปฏิบัติงานของครูท่ีมีความหลากหลาย
กลุมวัยในวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 

จากผลการวิจัยในตอนที่ 2 -3 สรุปขอมูล
วิจ ัยและแบบสัมภาษณใหแก ผ ู  ใหข อมูลสำคัญ 
ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. เรียนรูจุดยืนของแตละกลุมวัย  
 1.1 เรียนรูการใชสื่อสังคมออนไลนท่ี

หลากหลาย เพ่ือเปนสื่อเน้ือหาของสาร 

ตัวแปร คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน t Sig 
 B Std.Error β   

คาคงท่ี (constant) 2.743 .343  8.008 .000 
เนนกระบวนการคิดและปรบัตัว

ไดดี (XY5) 
.340 .080 .411 8.258 .000 
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 1.2 ไมควรดวนตัดสินอะไรวาผิดหรือ
ถูก เพราะเกณฑการตัดสินใจแตละกลุมวัยมีมุมมอง
ตางกัน 

 1.3 เปดใจยอมรับเร ื ่องตาง ๆ เชน 
ความหลากหลายทางเพศ การกำหนดเวลาการ 
สงงาน คุณภาพของงาน 

 1.4 ปรับ Mindset ของคนทุกกลุมวัย 
โดยหากิจกรรมตาง ๆ   

2. มองหาและช่ืนชมในขอดี  
 2.1 เป ดโอกาสใหเขาใหแสดงฝมือ

ความสามารถของเขาเต็มท่ี โดยสงเสริมใหครูพัฒนา
ตนเอง และสรางความสำเร ็จ และพรอมชื ่นชม
ความสำเร็จในทุกโอกาส 

 2.2 รู จักสุขนิยมในรูปแบบที่ตางกัน 
โดยแลกเปลี ่ยนกันในกลุ มที ่มีความหลากหลาย 
มากข้ึน 

  2.4 สรางความมั่นคงในงาน แตนิยาม
ความมั ่นคงของคนหลากหลายวัยมีความมั ่นคง
แตกตางกัน เชน องคการมั่นคง และสรางรายไดสูง
และเพียงพอในการใชจายโดยเปดโอกาสใหเขาหา
รายไดนอกเวลา  

 2.5 ปรับการนิเทศในโรงเรียน เปลี่ยน 
เปน PLC, KM แทน 

3. ใชขอมูลขอเท็จจริงในการอบรมตักเตือน
อยางเปนเหตุผล 

 3.1 สรางกิจกรรมเร ื ่องเลาเร าพลัง 
ของแตละคนในกลุมเล็ก ๆ ทั้งเรื่องงาน หรือไมใช
เรื่องงาน 

 3.2 สรางนักเลาเรื ่องและนักเทศท่ี 
เขากับคนในทุกกลุมวัยสื่อสารในเรื่องคานิยมใหม ๆ 
เชน Work life balance หรือWork life integration 
โดยมองคุณคาบางอยางที ่อยู บนการตอรองของ 
แตละองคกร 

 3.3 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหคนรุน
ใหม  ในองค การพ ูด และแสดงความสามารถ 
โดยเฉพาะการนำเสนองานดานการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบใหมๆ เชน เทคโนโลยี หรือสื่อสังคม
ออนไลน โดยมีคนที่เขายอมรับเปนพี่เลี้ยงตั้งคำถาม
เพ่ือโนมนาวใหเขากับวัฒนธรรมองคการ  

  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง คานิยมการสงเสริม

การปฏิบัติงานของครูท่ีมีความหลากหลายกลุมวัยใน
วัฒนธรรมองคการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา กลุมวัยท่ีสงผล
ตอวัฒนธรรมองคการตามการรับรูของครู สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา  
มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

จากผลการวิจัยพบวา ครูสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลามีคุณลักษณะ
ของกลุมเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรส โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด โดยดานปฏิบัติตามกฎระเบียบมี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออื่น ๆ แสดงวา คุณลักษณะของ
กลุมเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรสของครูในสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา ยึดมั ่นในกฎระเบียบ ขอบังคับและคำสั่งท่ี
องคการกำหนดขึ้นอยางเครงครัด ปฏิบัติงานตาม
กฎระเบ ียบอยางสม ่ำเสมอ สะทอนให  เห ็นวา 
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มีความสำคัญใน 
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของ Bennett, 
Pitt and  Price (2012) แ ล ะ  Bell and Narz 
(2007, อางถึงใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552)  
ที่กลาววา คุณลักษณะสำคัญของประชากรกลุมน้ี 
มีลักษณะนิสัยมุ งมั ่นกับการทำงาน ทุ มเทใหกับ
องคกรอยางมาก ทำงานหนัก และใหความสำคัญกับ
ผลงานแมวาจะตองใชความพยายามและเวลานาน
กวาจะประสบความสำเร็จ มีความภักดีตอองคกรสูง  

คุณลักษณะกลุมเจเนอเรช่ันเบบ้ีบูมเมอรส 
ดานมีความรูและประสบการณ สงผลตอวัฒนธรรม
องคการตามการรับรู ของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ
การศึกษาของ พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ (2558) ท่ี
ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรตางวัย: กรณีศึกษา
บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบวา 
คุณลักษณะเบบี้บูมเมอรสดานมีประสบการณและ
ดานมีความรู  ความสามารถ สงผลตอระดับความ
ผูกพันตอองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ คุณลักษณะ
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กลุมเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอรส เปนกลุมที่มีอายแุละ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวากลุมเจเนอเรช่ัน
เอ็กซและเจเนอเรชั่นวาย การผานระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ียาวนาน ยอมมีความรูและประสบการณ 
จนเกิดความเชี่ยวชาญในการทำงาน ทำใหผลการ
ปฏิบัติงานออกมาดี อีกทั้งกลุมเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอรสม ีบ ุคคลท่ีท ุ มเทให ความสำค ัญก ับการ
ปฏิบัติงาน ดังท่ี รัชฎา อสิสนธิสกลุล และออยอุมา 
รุงเรือง (2548) กลาววา คนวัยทำงานรุนเบบี้บูมส 
ยึดมั่นใหความสำคัญตอผลลัพธ สูงาน ชอบทำงาน 
แมวาจะตองใชเวลานานถึงจะประสบความสำเร็จ 
สงผลใหการปฏิบัติงานของครูเจเนอเรชั ่นเบบ้ี- 
บูมเมอรสมีประสิทธิภาพ  

จากผลการวิจัยพบวาครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา มีคุณลักษณะ
ของกลุม Generation X โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยดานปรับตัวไดด ีและเปนกันเอง มีคา 
เฉลี ่ยสูงกวาขออื ่น ๆ แสดงวาคุณลักษณะของครู
กลุ ม Generation X ของครูสังกัดสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา มีการเปดใจ 
ยอมรับและปรับเปลี ่ยนแนวคิดตามสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงได สามารถรับมือและจัดการกับปญหา
น้ันได เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันทั้งภายในและภายนอกองคการอยูเสมอ 
สะทอนให เห ็นว า คร ูกล ุ ม Generation X เปน 
กลุมท่ีมีการปรับตัวตอสภาพการเปลี ่ยนแปลงใน 
ปจจุบันไดเปนอยางดี สอดคลองกับแนวคิดของ 
Wong Gardiner, Lang and Coulon (2008) และ 
Gursoy, Maier and Chi (2008, อางถึงใน เดชา 
เดชะวัฒนไพศาล, 2552) และ Lockley (2020) ท่ี
กลาววา คนเจนเนอเรชั ่นน้ีมีอ ุปนิส ัยชอบเสี ่ยง  
ทาทาย ชอบทำอะไรใหมๆ ปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงไดดี มีความยืดหยุน และชอบความ 
เปนอิสระ  

คุณลักษณะกลุม Generation X ปรับตัว
ไดดีและเปนกันเอง สงผลตอวัฒนธรรมองคการ 
ตามการรับรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 สอดคลองกับการศึกษาของ  
พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ (2558) ที ่ได ศ ึกษา

คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพัน 
ต อองค การของบ ุคลากรต างว ัย: กรณ ีศ ึกษา 
บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
พบวา คุณลักษณะ Generation X ดานปรับตัวไดดี 
ส งผลตอระดับความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเปนเชนน้ี
อาจเปนเพราะครูท่ีมีคุณลักษณะกลุม Generation X 
สามารถรับมือกับโอกาสที่เขามาไดเปนอยางดี ดังท่ี 
Glass (2007) และ Gursoy et al. (2008, อางถึงใน  
เดชา เดชะวัฒนไพศาล, กฤษยา นุมพยา, จีราภา 
นวลลักษณ และชนพัฒน ปลื้มบุญ, 2557) กลาววา 
ประชากรกลุมนี้ใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ 
ความรูและความสามารถตนเองอยู เสมอ เพื ่อให 
ทันยุค ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลง และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงานเปนอยางดี กอใหเกิดการ
พัฒนาความรูความสามารถของตน ตลอดจนทักษะ
ใหมๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะนำไปใชประโยชนตอ
องคการ สงผลใหการปฏิบัติงานออกมาดี ในขณะท่ี 
Yazdanifard (2013) และ Giange (2013) ใหความ
ค ิดเห ็นว าคน Generation X ใหค ุณค าก ับการ
ทำงานเร็ว แตยังมีการแบงคนกลุมนี ้ในตอนปลาย 
วาแมเขาจะทุมเทใหกับงานแตกลับไมมีแนวโนม 
การทำงานลวงเวลา 

จากผลการวิจัยพบวา ครูสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา มีคุณลักษณะ
ของกลุม Generation Y โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยดานมีเปาหมายและพัฒนาตนเอง มีคา 
เฉลี ่ยสูงกวาขออ่ืน ๆ แสดงวา คุณลักษณะของ 
กลุม Generation Y ของครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลา  
มีการตั ้งเปาหมายการทำงานอยางชัดเจนและมี 
การปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน ฃเพื่อมุงสูเปาหมายน้ัน 
ตองการไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
ชอบความรู เพิ ่มเติมมาเพิ่มพูนความรู และพัฒนา
ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงาน ดังที่ Yazdanifard 
(2013) Giange (2013) และเดชา เดชะวัฒนไพศาล 
(2552) มีความเห็นสอดคลองวา คนในกลุ มน้ีให
ความสำคัญกับกระบวนการคิดมากกวาการทองจำ 
รักในความเปนอิสระ ใหความสนใจกับผลสำเร็จ 
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ของงานหรือความทาทายของงานมากกวาวิธีการ
ทำงาน มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาปรับ
ใชเพื ่อแกปญหาตาง ๆ ไดดี เปดใจยอมรับและ
ปร ับต ัวให  เข าก ับสถานการณท ี ่แตกต างและ
หลากหลายในแงมุมตาง ๆ ชอบความทาทายใหมๆ 
มั ่นใจในตัวเองสูง จนไมสนใจการทำงานเปนทีม
เหมือนคนรุนอ่ืน ๆ 

ค ุณล ักษณะกล ุ  ม  Generation Y โดย 
ดานเนนกระบวนการคิดและปรับตัวไดดี สงผลตอ
วัฒนธรรมองคการตามการรับรู ของครูในสถาน- 
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถม 
ศึกษายะลา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .01 สอดคลอง 
กับการศึกษาของ พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ (2558) 
ท่ีไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความ
ผูกพันตอองคการของบุคลากรตางวัย: กรณีศึกษา
บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบวา 
คุณลักษณะ Generation Y มีทักษะหลากหลาย
และดานมองโลกในแงดี  สงผลตอระดับความผูกพัน
ตอองคการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะ คุณลักษณะ 
Generation Y ดานเนนกระบวนการคิดและปรับตัว
ไดดี มีความสามารถในการใชเหตุผลทางอารมณ
ผสมกับเหตุผลเชิงตรรกะ ท่ีตั ้งอยู บนฐานขอมูล
ตองการเรียนรู ประสบการณที ่หลากหลาย และ
พรอมเรียนรูใหมๆ ตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปรับตัวใหเขากับสถานการณที ่แตกตางและ
ความหลากหลายในแงมุมตาง ๆ ตลอดจนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีโอกาสไดปฏิบัติงาน
หลายอยาง กลายเปนคานิยมในการทำงานของกลุม
เจเนอเรชั ่นวาย ดังท่ี ปรารถนา ศรนุว ัตร และ
ประจวบ เพ่ิมสุวรรณ (2557) ไดศึกษาปจจัยของคน
รุนเจเนอเรช่ันท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคการ พบวา ปจจัยคานิยมในการทำงานสงผล 
ตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ 

คานิยมที่ควรสงเสริมการปฏิบัติงานของ
ครูท่ีมีความหลากหลายกลุมวัยในวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียน ไดแก การสงเสริมใหเรียนรูจุดยืนของ
แตละกลุมวัย การมองหาและช่ืนชมในขอดี และการ
ใชขอมูลขอเท็จจริงในการอบรม ตักเตือนอยางเปน
เหตุผล คานิยมองคการเปนปจจัยพ้ืนฐานสำคัญของ

องคการที่จะสรางคุณคาเพื ่อปรับทัศนคติ เปลี่ยน
พฤติกรรมใหคนในองคการมีแนวคิด แนวปฏิบัติ 
ในทิศทางที่พองตองกัน งานวิจัยเรื ่อง Different 
generations’ attitudes towards works and 
management in the business organizations 
ของ Valickas and Jakstaite (2017). ไดกลาวถึง
เหตุที่ทัศนคติคนสามกลุมวัยแตกตางกันคือ ความ
รับผิดชอบงานของตน ระยะเวลาในการจางงาน 
แรงจูงใจ สภาพแวดลอมที่ทำงาน และภาวะผูนำ 
ที่แตละวัยตองการ ดวยเหตุนี ้จึงทำใหการทำงาน
แตกตางกันไป งานวิจัยนี้สามารถอธิบายผลวิจัยใน
ครั ้งนี ้ไดอยางชัดเจนวา แมรากฐานของทัศนคติ
ตางกันไป แตหามีคานิยมการเรียนรูความแตกตาง 
หาจุดชื ่นชมกันสามารถเปลี ่ยนทัศนคติ พรอม 
สรางคานิยมของครูในองคการไดเชนกัน นอกจากน้ี 
ยังม ีงานวิจ ัยเร ื ่อง Organizational values and 
generational values: a cross cultural study 
วิจัยโดย Miller and Yu (2003) พบวา การสราง
คานิยมระหวางกลุมวัยระหวางคานิยมบุคคลกับ
คานิยมองคการมีความแตกตางกันสิ้นเชิง หากสอง
สิ่งนี ้ไมรับการแกไขสงเสริมก็จะเกิดความขัดแยง 
ในองคการ แตสิ่งสำคัญคือความเชื่อของผูนำ และ
สมาชิกในองคการสิ่งน้ีจะสงผลคานิยมได นอกจากน้ี
งานวิจัยนี้ยังพบวา การสรางคานิยมกลุมวัยในภาค
การศึกษาตางจากภาคเอกชนของประเทศตะวันตก
และประเทศไตหวัน พบวา กลุ มวัยที ่ต างกันใน
ไตหวันโดยเฉพาะภาคการศึกษาสวนใหญจะให
ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง มีความเปนอิสระใน
การทำงาน มีสวนรวมในการทำงาน และสังคมการ
ยอมรับ มีศักดิ์ศรี และอำนาจไปดวยกัน ดังนั้นผล
การคานิยม การใชขอเท็จจริงในการอบรม ตักเตือน
อยางเปนเหตุผล นาจะเปนคานิยมท่ีคนในสังคมไทย 
รวมถึงประเทศในตะวันออกยังตระหนักมาก สำหรับ
ผูวิจัยมีความเห็นวา สังคมไทยใหความเคารพและให
เกียรติกันระหวางครูทุกกลุมวัย และครูกับนักเรียน
แมรูปแบการตักเตือนจะไมแข็งกราวเหมือนแตกอน 
แตยังมีวิธีการแนะนำ สอนงาน และมีกิจกรรม PLC 
มาใชในโรงเรียน ซึ่งทำใหครูที ่มีความหลากหลาย
กลุมวัยเกิดคานิยมท้ังสามใหเกิดข้ึนได 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ขอเสนอแนะระดับสถานศึกษา 
   1.1 องคการควรสรางคานิยมใหสมาชิกใน

องคการยอมรับความแตกตาง หรือใหมีความเขาใจ
อีกฝายที่เปนกลุมเจเนอเรชั่นอื่น ๆ เนื่องจากแตละ
เจเนอเรชั่นมีความแตกตางกันหลายดาน ทั้งในดาน
ความคิด คานิยม และลักษณะนิสัย จะสามารถ 
ลดปญหาการทำงานและสามารถทำงานรวมกันใน
องคการได ควรเปดใจใหกวาง โดยมองจุดเดนของ
แตละกลุมเจเนอเรช่ัน  

1.2 สถานศึกษาควรตระหนักถึงความ
แตกตางของคุณลักษณะพนักงานหลากหลายกลุม
วัย ควรมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมในการทำงาน
ที ่เหมาะสมกับพนักงานหลากหลายกลุ มวัย และ
พิจารณาจังหวะเวลาและโอกาสในการรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนอยางไมเปนทางการ เชน การใชเรื ่อง 
เลาเราพลัง การใชกิจกรรม World café เพื ่อให
บุคลากรแตละกลุมวัยช่ืนชมและแสดงจุดยืน หรือ
คานิยมท่ีตนมี   

1.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรมอบหมาย
งานแตละกลุมวัยใหสอดรับการคุณลักษณะของกลุม 
เชน กลุม Generation Baby Boomers ผูบริหาร
อาจจะสรางวัฒนธรรมองคการใหกลุมเจเนอเรชั่นน้ี
เปนที่ปรึกษาหรือเปนโคชใหกับบุคลากรเจเนอเรช่ัน

อื่น ๆ ในการปฏิบัติงานแตควรเปดใจกวาง กลุม 
Generation X ผูบริหารสถานศึกษาควรการสงเสรมิ
ความสามารถในการปฏิสัมพันธระหวางเจเนอเรช่ัน
ใหเปนมาตรฐานองคการ ไมว าจะเปนดานการ
ส ื ่อสารภายในทีมงาน การทำงานรวมกัน และ 
กลุม Generation Y ผูบริหารควรมอบหมายใหกลุม 
เจเนอเรชั ่นวายมีบทบาทหนาที ่ ในการผ ู สร าง
นวัตกรรมใหมๆ การเพิ่มพูนความหลากหลายของ
หนาที ่และความรับผิดชอบ เพื ่อสรางโอกาสใน 
เจเนอเรชั่นวายไดแสดงฝมือในการทำงาน สงเสริม
อิสระในการคิดและลงมือปฏิบัติจริง  

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาใหครอบคลุมสถานศึกษาท้ัง 

3 ขนาด ไดแกสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื ่อให
สามารถเปรียบเทียบระหวางกลุมตาง ๆ ไดชัดเจน
ขึ้น หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะเจเนอเรชั ่นดวย
กันเองท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางกัน 

2.2 ควรศึกษาแรงจูงใจในการสรางคานิยม
ในการทำงานรวมกันระหวางกลุมวัยเพื่อสงผลตอ
วัฒนธรรมองคการ  

2.3 ควรออกแบบกิจกรรมที่สรางคานิยม
ในการปฏิบัติงานของครูท่ีมีความหลากหลายกลุมวัย
ในโรงเรียน โดยนำกิจกรรมดังกลาวไปทดลองใชใน
สถานศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติงานของครูที่มี
ความหลากหลายกลุม 
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