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เจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวสัดิการ ความสมดุลชีวิตและงาน 
และการเปน็สมาชิกที่ดขีององค์การ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

Generations and Welfare Needs 
Balance of Life and Work, and Being Good Organization Members 

: A Case Study of Saint Louis College 
      อภิญญา อยู่ประเสริฐ* 

         Apinya Yooprasert* 
          ชูเกียรติ จากใจชน** 
         Chukiat Chakchaichon** 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลของชีวิต   
และงาน และการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในแต่ละเจนเนอเรชั่น กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ านวน 115 คน 
เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย
พบว่า ความต้องการใช้สวัสดิการในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ความสมดุลของชีวิตและงานด้านการเงินมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยที่เจนเนอเรชั่นบีมีความสมดุลของชีวิตและงานด้านการเงินมากกว่าเจนเนอเรชั่นวาย และในส่วน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านพฤติกรรมให้ความร่วมมือมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ 0.05 โดยที่เจนเนอเรชั่นบี มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอ
เรชั่นวาย และด้านพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ที่เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่มากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย 
 
ค าส าคัญ : เจนเนอเรชั่น  สมาชิกท่ีดีขององค์การ  ความสมดุลชีวิต 
 
Abstract 
 The objective of this research was to compare the welfare needs, balance of life and 
work, and being a good member of the Saint Louis College staff in various generations. The 
samples were 115 academic staffs and support personnel working in Saint Louis College.   
 
 

    * นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
    * Graduate students Applied Psychology Saint Louis College 
    ** อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
    ** Advisor: Associate Professor Saint Louis College 
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The statistics used to analyze data was one-way ANOVA. The results showed that the 
welfare needs of each generation of personnel were not different at 0.05 level of 
significance.  The balance of life and finance of each generation of personnel was different 
at 0.05 level of significance, which the generation of baby boomers had more the balance of 
life and finance than the generation Y. The cooperative behavior of each generation of 
personnel was different at 0.05 level of significance. Which the generation of baby boomers 
behaved more cooperatively than the generations X and Y. The sense of responsibility of 
each generation of personnel was different at 0.05 level of significance, which the generation 
of baby boomers had better sense of responsibility than the generations X and Y. 
 
Keywords : Generation, Good Organization Members, Balance of Life 
 
บทน า 
 สภาพทางสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้แต่ละองค์การต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การ อีกทั้งบุคลากรที่มีความหลากหลายในกลุ่มอายุหรือแต่ละเจนเนอเรชั่นมักมีลักษณะที่
แตกต่างกันไป ความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มอายุนั้นไม่ได้เกิดจากวัยที่แตกต่างกันเพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็นความแตกต่างที่เกิด จาก “รุ่นคน” หรือ “เจนเนอเรชัน” ที่ต่างกัน กล่าวคือ คนที่เกิด ในยุคที่ต่างกันจะ
เติบโตมาในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ท าให้คนที่เกิดและเติบโต มาต่าง
ยุคต่างสมัยมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป ท าให้การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management)       
ของบุคลากรในองค์การที่มีความไม่เหมือนกันของภูมิหลัง บุคลิกภาพ มุมมอง คุณค่า ความเชื่อ ซึ่งมีความ
หลากหลายอัน ได้แก่ อายุ เพศ ร่างกาย เชื้อชาติ ผิวสี ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์ ความคิด ความชอบ และความสนใจ (วชิระ ชนะบุตร, 2553, น. 47) ฉะนั้นการ
ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามและการที่
บุคลากรในองค์การจะเกิดความรู้สึกร่วมกับองค์การและพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ องค์การ
จ าเป็นจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขวัญและก าลังใจดังกล่าวนั้น
นอกจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ดังนั้นใน
ปัจจุบันทุกองค์การ จึงพยายามที่จะจัดสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมให้แก่บุคลากรทุกคน (จิตราพัชร์  กีรตินันท
เจตน์, 2556)  
 ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการผลักดันให้องค์การสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนประสบผลส าเร็จในการท างานคือ ความสมดุลของชีวิตและงานของบุคลากร (Work and 
Life) เป็นสิ่งที่ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์ งานและชีวิตเปรียบเสมือนหน้าของเหรียญทั้งสองด้านที่จะต้อง
มีควบคู่กันไปบุคคลวัยท างานจะต้องจัดสรรแบ่งเวลาใน 24 ชั่วโมงให้งานและชีวิตอย่างเหมาะสม โดยทั่วไป
งานและชีวิตมักจะเป็นความต้องการที่ขัดกันระหว่างองค์การกับบุคลากร องค์การต้องการให้บุคลากรใช้เวลา
ทุ่มเทกับการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บุคลากรต้องการใช้เวลากับชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว
อย่างมีความสุข งานและชีวิตจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน (ลภัสรดา แก้วปัญญา, 2556)  
 ดังนั้น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตของบุคลากรทุกคนและได้อ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรโดยการก าหนดเวลาในการท างานที่ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร  (ข้อบังคับ
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วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลปีการศึกษา 2555, 2555) ซึ่งมีการก าหนดเวลาในการท างาน
อย่างเหมาะสมภายใต้การให้ความคุ้มครองสภาพการท างานของบุคลากร 
 นอกจากนี้การที่บุคคลหลายคนเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์การย่อมมีความแตกต่างของ
พฤติกรรมช่วงอายุหรือเจนเนอเรชั่นก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมการแสดงออกในการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน เพ่ือให้บรรลุทั้งเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายส่วนบุคคล ดังนั้น
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1) การให้
ความช่วยเหลือ 2) ความส านึกในหน้าที่ 3) ความอดทนอดกลั้น 4) การค านึงถึงผู้อ่ืน และ 5) การให้ความ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นพฤติกรรมทีแ่สดงออกด้วยความเต็มใจในปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินกว่าความรับผิดชอบ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเจนเนอเรชั่นกับ
ความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลของชีวิตกับงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์โดยมุ่งศึกษาความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น กับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุล
ของชีวิตกับงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่และเป็นไปในลักษณะใด เพ่ือ
จะได้น าผลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการปรับปรุงและน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความหลากหลายของลักษณะประจ ารุ่นของคนของบุคลากร มีความตั้งใจในการท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงานและเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการใช้สวัสดิการระหว่างบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่น 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและงานของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่น 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่น 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการแตกต่างกัน 
2. บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงานแตกต่างกัน 
3. บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จ านวน 162 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 คนโดยใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane 

2. ระยะเวลาในเก็บข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  

  เจนเนอเรชั่นแบ่งออกเป็น 
       1.1 เจนเนอเรชั่นบี (Baby Boomer) คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2507
ปัจจุบันอายุ ระหว่าง 50-68 ปี 
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       1.2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Extraordinary Generation) คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 
2508 ถึง พ.ศ. 2522 ปัจจุบันอายุระหว่าง 36-50 ปี 
       1.3 เจนเนอเรชั่นวาย (The Millennial) คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 
2540 ปัจจุบันอายุระหว่าง 20 - 37 ปี 

ตัวแปรตาม 
 1.ความต้องการใช้สวัสดิการ 

  1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  1.2 ด้านสุขภาพอนามัย  
  1.3 ด้านความมั่นคง 
  1.4 ด้านสังคมและนันทนาการ 
  1.5 ด้านการศึกษา 

2. ความสมดุลของชีวิตและงานประกอบด้วย  
  2.1 ด้านการท างาน  
  2.2 ด้านครอบครัว  
  2.3 ด้านเวลา 
  2.4 ด้านการเงิน 

3.การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
  3.1 พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
  3.2 พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น 
  3.3 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
  3.4 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
   3.5 พฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ 

 
วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วยค าถามต่าง ๆ ที่ถูกสร้าง
ขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจ านวน 115 ชุดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 
คือ บุคลากรของวิทยาลัยเซนต์แบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล คือ เป็นข้อค าถามเก่ียวกับรุ่นของคน  
  1.1 เจนเนอเรชั่นบี คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2507  
  1.2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2508 ถึง พ.ศ. 2522  
  1.3 เจนเนอเรชั่นวาย คนที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2545 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการใช้สวัสดิการแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและนันทนาการและด้านการศึกษารูปแบบของค าถามเป็น
มาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับจ านวน 43 ข้อ  
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 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสมดุลของชีวิตและงาน มีรูปแบบของค าถามเป็นมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการท างาน ด้านครอบครัว ด้านเวลา และด้าน
การเงิน จ านวน 33 ข้อ  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB) ตามแนวคิดของ 
Organ (1991) มีรูปแบบของค าถามเป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 38 ข้อ โดยมีเกณฑ์การ
ตรวจให้คะแนนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหา
ค่าความถี่และร้อยละ โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่แบบ 2 ทาง (Crosstabs) ทดสอบสมมติฐานด้วย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความต้องการใช้สวัสดิการระหว่างบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่น
จ าแนกตามรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและ
นันทนาการและด้านการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสุขภาพอนามัยของเจนเนอเรชั่นบี มีความ
ต้องการใช้สวัสดิการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยของเจนเนอเรชั่นวาย และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ระดับความสมดุลของชีวิตและงานของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความสมดุลมากที่สุดคือ ครอบครัว รองลงมาคือ ด้านเวลา ด้านการท างาน 
และน้อยที่สุดคือ ด้านการเงิน 
 การวิเคราะห์การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เจนเนอเรชั่นบี 
ส่วนเจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการแตกต่างกันจ าแนกตาม
รายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและนันทนาการและ    
ด้านการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจพบว่า แต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการมีค่า P=0.084 ซึ่งมากกว่า 0.05 
แสดงว่า ความต้องการใช้สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ในแต่ละเจนเนอเรชั่นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ด้านสุขภาพอนามัยพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการมีค่า P=0.221   
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ความต้องการใช้สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยในแต่ละเจนเนอเรชั่น ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านความมั่นคงพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการมีค่า  P=0.972        
ซึ่งมากกว่า แสดงว่าความต้องการใช้สวัสดิการด้านความมั่นคงในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากรไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านสังคมและนันทนาการพบว่า แต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการ มีค่า=0.300        
ซึ่งมากกว่า แสดงว่าความต้องการใช้สวัสดิการด้านสังคมและนันทนาการในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากรไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านการศึกษาพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการมีค่า P= 0.536         
ซึ่งมากกว่า แสดงว่าความต้องการใช้สวัสดิการด้านการศึกษาในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 โดยภาพรวมบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการแตกต่างกัน มีค่า P=0.419   
แสดงว่า ความต้องการใช้สวัสดิการในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 ดังนั้น จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรผลการทดสอบสมมติฐานคือ บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น     
มีความต้องการใช้สวัสดิการที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปฏิเสธสมมติฐานเพราะว่า บุคลากร  
แต่ละเจนเนอเรชั่นมีความต้องการใช้สวัสดิการที่ไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงานแตกต่างกัน  จ าแนก
ตามรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านการท างาน ด้านครอบครัว ด้านเวลา ด้านการเงิน สรุปผลได้ดังนี้ 
 ด้านการท างานพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงาน มีค่า P=0.541     
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความสมดุลของชีวิตและงาน ด้านการท างานในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากร     
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านครอบครัวพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงาน มีค่า P=0.064      
ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าความสมดุลของชีวิตและงานด้านครอบครัวในแต่ละเจนเนอเรชั่นของบุคลากร      
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านเวลาพบว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงาน มีค่า P=0.602 ซึ่งมากกว่า 
0.05 แสดงว่าความสมดุลของชีวิตและงาน ด้านเวลาในแต่ละเจนเนอเรชั่นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านการเงินพบว่า แต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงาน ด้านการเงิน มีค่า P=0.012    
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าความสมดุลของชีวิตและงานด้านการเงินในแต่ละเจนเนอเรชั่นแตกต่างกันอย่าง     
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 โดยภาพรวมทุกด้านบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงานแตกต่างกัน P=0.363 
แสดงว่าบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้น จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของชีวิตและงานแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้เพราะว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีความสมดุลของ
ชีวิตและงานในทุกด้านที่ไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่างกันจ าแนกตาม
รายด้าน 5 ด้าน คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอด
กลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมการความส านึกในหน้าที่ สรุปผลได้ดังนี้ 
 บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ มี
ค่า P=0.178 ซึ่งมากกว่า 0.05  แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแต่ละเจนเนอเรชั่นของ
บุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู้ อ่ืน         
มีค่า P=0.491 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแต่ละเจนเนอเรชั่น  
ของบุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในด้านพฤติกรรมการความอดทนอดกลั้น 
มีค่า P=0.602 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในแต่ละเจนเนอเรชั่น 
ของบุคลากรไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ในด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมีค่า 
P=0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในแต่ละเจนเนอเรชั่นของ
บุคลากรแตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในด้านพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่ มีค่า 
P=0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในแต่ละเจนเนอเรชั่น       
ของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลรวมของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แตกต่างกันมีค่า 
P=0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมของทุกด้าน      
แต่ละรุ่นอายุของบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดังนั้น จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีแตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ยอมรับสมมติฐานบางส่วนที่ตั้งไว้เพราะว่า บุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น        
มีความสมดุลของชีวิตและงาน ในด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมการส านึกในหน้าที่
แตกต่างกัน ส่วนด้านที่ปฎิเสธคือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อ่ืน และพฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น เพราะว่าบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องเจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลของชีวิตและงาน และการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเปรียบเทียบความต้องการใช้สวัสดิการแต่ละเจนเนอเรชั่น พบว่า บุคลากรเจนเนอเรชั่นบี มีความ
ต้องการด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย เนื่องจากเจนเนอเรชั่นบี   
จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ มีภาวะความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายตามวัย ตามพัฒนาการของชีวิต จึงมีความ
ต้องการใช้สวัสดิการด้านสุขภาพมากที่สุด ในขณะที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายอยู่ในวัยกลางคน
และผู้ใหญ่ตอนต้น ยังไม่มีภาวการณ์เสื่อมถอยของร่ายกาย จึงมีความต้องการน้อยกว่า เจนเนอเรชั่นบี มีความ
ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนเตรียมการ โดยเฉพาะแผนโปรแกรมส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัย
มากกว่ากลุ่มอ่ืน (Hammill, Greg, 2005) 
 การเปรียบเทียบความสมดุลของชีวิตและงานของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  แต่ละเจนเนอเรชั่น
พบว่า เจนเนอเรชั่นวาย มีความสมดุลของชีวิตและงานด้านการเงิน น้อยกว่าเจนเนอเรชั่นบี สอดคล้องกับ 
Miller และ Washington (2008) ที่ได้จ ากัดลักษณะของเจนเนเรชั่นวายว่า เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง 
จึงชอบท างานเพียงล าพัง มีความทะเยอทะยานและคาดหวังในการท างานที่มีความเจริญก้าวหน้า  พร้อมทั้ง
รายได้ที่ได้รับจากการท างานในระดับที่สูง ซึ่งมีความแตกต่างกับเจนเนอเรชั่นบี และเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์        
ที่มีความสมดุลของชีวิตและงานอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเจนเนอเรชั่นบี เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท างาน ทุ่มเท
ให้กับการท างานและองค์กรอย่างมาก เพ่ือผลตอบแทนน ามาซึ่งการสร้างตัว มีความคล้ายกับเจนเนอเรชั่นบี    
ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นส่วนตัว ครอบครัว และสัมพันธ์ภาพในสังคมของตนเอง
จนสามารถสร้างความสมดุลของชีวิตและงานได้เป็นอย่างดี (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552)  

การเปรียบเทียบการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ในแต่ละเจนเนอเรชั่นพบว่า  
เจนเนอเรชั่นบี มีการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการส านึกในหน้าที่และการให้
ความร่วมมือ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hammill, Greg (2005) ที่มีแนวคิดว่า เจนเนอเรชั่นบี มีค่านิยมและ
จริยธรรมในการท างาน ที่เน้นการท างานแบบทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีความเพียร เน้นความส าเร็จ มุ่งคุณภาพ
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ของงาน ชอบการท างานเป็นทีม จึงเห็นได้ว่าคนเจนเนอชั่นบี ไม่ค่อยเปลี่ยนงาน และการทุ่มเทในการท างาน
อย่างมาก นั่นก็เพราะมีความส านึกในหน้าที่สูง พร้อมให้ความร่วมมือ ในขณะที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีความชอบ
การท างานที่เป็นอิสระ และท างานแบบเดี่ยวคือ มีความเชื่อมั่น มีแนวความคิดและการท างานแบบรู้รอบด้าน 
จึงสามารถท างานได้ตามล าพัง  ส่วนเจนเนเรชั่นวาย ชอบท างาน มุ่งเน้นเป้าหมาย มองความก้าวหน้าของตน
เป็นใหญ่ โดยคิดว่างานคือวิธีการตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นถ้าองค์การใดให้ความส าคัญในการ
ท างานก็จะเปลี่ยนงาน จึงมีความส านึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือต่ า (อัจจิมา บ าเพ็ญบุญและพุฒิธร   
จิรายุส, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 การศึกษาเจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการความสมดุลของชีวิตและงาน และการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  จากการเปรียบเทียบความต้องการใช้สวัสดิการระหว่างบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอ
เรชั่น พบว่าบุคลากรเจนเนอเรชั่นบีมีความต้องการด้านสุขภาพอยู่ในระดับมาก ดังนั้นองค์การควรพัฒนา
โปรแกรมการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยที่ให้ความส าคัญในกลุ่มเจนเนอเรชั่นบีมากข้ึน เช่น  
  1.1  การจัดรายการตรวจสุขภาพประจ าปีที่เหมาะสมกับร่างกาย ช่วงอายุ ของกลุ่มเจเน
เรชั่นบี นอกจากนั้นจัดบริการห้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งนี้โดยจัดสัมมนาด้านสุขภาพบรรยายเกี่ยวกับ
โรคช่วงอายุที่เจนเนอเรชั่นบีเป็นกันมาก เช่นความดัน เบาหวาน หัวใจ เป็นต้นและการดูแลสุขภาพอย่างไร
เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคดังกล่าว 
  1.2  จัดให้มีสวัสดิการอาหารกลางวันสูตรอาหารคลีนที่ดีต่อสุขภาพและจัดโปรแกรมการออก
ก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่นนอกจากนั้น วิทยาลัยควรมี
โปรแกรมการเสริมแรงให้บุคลากร เช่น บุคลากรที่สามารถลดน้ าหนักได้ 1 กิโลกรัมในเวลา 1 เดือนติดต่อกัน
เป็นเวลา 3 เดือน จะได้แต้มเก็บสะสมเพื่อการน าไปแข่งขันเป็น”ต้นแบบของวิทยาลัย”ให้การชมเชย และสิ้นปี
จะมีโปรแกรมไปเที่ยวนอกสถานที่โดยไม่ต้องเสียเงิน ปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
 2.  ความสมดุลของชีวิตและงานของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์แต่ละเจนเนอเรชั่นพบว่าด้าน
การเงินมีความสมดุลน้อยที่สุด ฉะนั้น ควรมีการส ารวจความต้องการของพนักงานเพ่ือการจัดสวัสดิการด้าน
ต่างๆให้พนักงานให้ครอบคลุมความจ าเป็นและความต้องการของพนักงานวิทยาลัยควรจัดการอบรมบริหาร
การเงินให้กับบุคลากรเพ่ือให้รู้วิธีการบริหารการใช้เงินในชีวิตประจ าวัน หรือมีหน่วยลงทุนระยะยาวที่ท าให้มี
เงินสะสมเมื่อเกษียณอายุ 
 3.  การให้ความรู้เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานรวมไปถึงแนวทางการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานโดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการบริหารจัดการชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัวให้มีความเหมาะสมลงตัว เช่นการไม่น างานจากที่ท างานกลับไปท าที่บ้านทั้งนี้เพ่ือให้มีเวลาใน
การใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข 
 4.  ในการจัดกิจกรรมต่างๆขององค์การควรมุง่เน้นให้บุคลากรเป็นคนส าคัญเป็นผู้ร่วมปฏิบัติในการท า
กิจกรรมนั้นๆไม่ใช้แค่ปฏิบัติตามนโยบายที่องค์การก าหนด เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเองมีคุณค่าพร้อมให้
ความร่วมมือ  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของพนักงานวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพนักงานในองค์กรการศึกษา

เอกชนระดับอุดมศึกษาอ่ืน ๆเพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
2.  ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร เช่นการตอบสนองความต้องการ

ทางสังคมและอารมณ ์(Fulfillment of Socio-emotional Needs) ความรู้สึกท่ีได้รับการสนับสนุน (Feeling 
of Being Supported) การหมุนเวียนของพนักงาน (Employee Turnover) เป็นต้น 
 3.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สวัสดิการของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

4.  ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวิทยาลัยเซนต์
หลุยส์ 
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