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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั งนี เป็ นการศึ ก ษาค่ า นิ ย มการทํา งาน ความเป็ นผู้ ป ระกอบการและ
ความสัมพันธ์ระหว่ างค่ านิยมการทํา งานกับความเป็ นผู้ประกอบการของเจเนอเรชันวายในเขต
กรุ ง เทพมหานคร สํา หรั บ สร้ างค่ า นิ ย มการทํา งานที ดี แ ละเสริ ม สร้ างลั ก ษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการ เพือเป็ นประโยชน์กับองค์กรรวมถึงบุคคลทีจะก้ าวไปเป็ นเจ้ าของธุรกิจในอนาคต
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยครังนีคือ แบบสอบถามออนไลน์ จากประชากรจํานวน 392 คน โดยให้
คะแนนแบบ Five-Likert Scales สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลีย ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ความสําคัญ
กับค่านิยมการทํางานด้ านสังคมและการช่วยเหลือผู้อนมากที
ื
สุด รองลงมาตามลําดับคือ ด้ านการ
ทํางานภายใน, ด้ านศักดิศรี และด้ านการทํางานภายนอก และมีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้ าน
ความกล้ าเสียงมากทีสุด รองลงมาตามลําดับคือ การมีอสิ ระในการบริหารงาน, ความมีนวัตกรรม
และความกล้ าทีจะแข่งขัน ความกล้ าเสียงถือว่าเป็ นคุณลักษณะสําคัญทีใช้ แยกผู้ประกอบการออก
จากลู ก จ้ าง นอกจากนี ยั ง พบว่ า ค่ า นิ ย มการทํา งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ความเป็ น
ผู้ ประกอบการอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ซึ งหมายถึงยิงมีระดั บ ค่ า นิ ยมการทํา งานทีสูง ยิงมี ความเป็ น
ผู้ประกอบการมาก และผลการวิเคราะห์ความเชือมันแบบสอบถามทีใช้ อยู่ในเกณฑ์ทสูี งมาก
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Abstract
This research is a study of work values, entrepreneurial characteristics and the
relationship between work values and entrepreneurial characteristics of generation y in the
Bangkok area. The research instruments were questionnaire from 392 people. By giving a
Five- Likert Scales rating. The analysis of data was accomplished by statistic computation
software of mean, correlation coefficient and Cronbach’s Alpha coefficient.
From the research, it was founded that generation y in Bangkok area valued
social/ altruistic work value the most and followed by internal work value, prestige work
value and external work value respectively. Entrepreneurial characteristics in dimension of
risk - taking was valued the most followed by autonomy, innovativeness, competitive
aggressiveness respectively. Risk- taking was most important to distinguish the
entrepreneurial from employees. Furthermore, this research was founded that work values
were significant positively related to entrepreneurial characteristics that mean more level of
work values, more entrepreneurial characteristics and the result of reliability test of research
questionnaire is in very high.

บทนํา
ค่านิยมในการทํางานมีส่วนกระตุ้นสําคัญในการเลือกงาน เส้ นทางอาชีพการทํางาน
ช่วยกระตุ้นการทํางานของพนักงานในองค์การ ให้ มีความคิดทีสร้ างสรรค์ และเกิดความพอใจใน
งานของตนเอง ทําให้ พนักงานอยากทีจะทํางานและพัฒนาองค์การ ส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของ
บริ ษั ท สามารถทํ า กํ า ไร นอกจากนี ยั ง มี ลั ก ษณะของผู้ ประกอบการ ( Entrepreneurial
characteristics) ทีเป็ นปั จจัยสําคัญช่ วยชักนําให้ ธุรกิจสําเร็จตามเป้ าหมาย ผู้ประกอบการต้ องมี
ความสามารถในการหาโอกาสทางธุระกิจ โดยการนํานวัตกรรมเข้ ามาเป็ นส่วนร่ วมในสินค้ าและ
บริการเพือใช้ แข่งขันในตลาด สามารถมองไปข้ างหน้ า คาดการณ์ความเป็ นไปได้ และความเสียง
ของธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันได้ ความต้ องการเป็ นผู้ประกอบการมีเพิมมากขึน ดังทีได้ เห็นจาก
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในส่วนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) มีค่าสูงถึง 7 ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น
43.0% ของ GDP ประเทศ เติบโตอย่ างต่ อเนืองเฉลียปี ละ 0.8% (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (สสว), 2562) เป็ นทียอมรั บกันอย่ างกว้ างขวางว่ า SME เป็ นส่วน
ขับเคลือนเศรษฐกิจหลักของแต่ละประเทศทัวโลก ทําให้ เกิดการจ้ างงาน กระจายรายได้ ไปสู่ชุมชน
เกิดการสร้ างโครงสร้ างเศรษฐกิจใหม่ (Hooi Ho, 2016) รวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก รัฐบาลจึงได้ ออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม SME ดังแผนการส่งเสริม SME ฉบับที 4
(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้ วย 3 กลยุทธ์ได้ แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเด็น



(2) เสริมสร้ างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม (3) พัฒนากลไกเพือขับเคลือนการส่งเสริม
SME อย่างเป็ นระบบ
อย่ า งไรก็ต าม ถึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ บาลแต่ ก ็ไ ม่ เ ป็ นการง่ า ยที SME จะ
ประสบความสําเร็จ เพราะผู้ประกอบการต้ องเผชิญกับการแข่งขันมากมายทังจากผู้แข่งขันรายใหม่
ผู้แข่ งขันเดิมทีมีอยู่ ในตลาดอยู่ แล้ ว แรงกดดันและอํานาจต่ อรองจากผู้บริ โภค แรงกดดันและ
อํานาจต่อรองจากผู้จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงสินค้ าทดแทนต่างๆ จากเหตุผลปั จจัยภายนอกทีส่งผล
ต่อธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้ องมีการศึกษาหาความรู้เพิมเติม เพิมทักษะและนําไปประยุกต์ใช้ ใน
การดําเนินธุรกิจอยู่เสมอ ซึงทุกสิงทุกอย่างต้ องเริมต้ นจากผู้ทต้ี องการก้ าวไปเป็ นผู้ประกอบการมี
แนวคิดหรือค่ านิยมการทํางานทีส่งเสริมความเป็ นผู้ประกอบการ โดยสะท้ อนไปถึงคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการทีดี เพราะคุณลักษณะผู้ประกอบการทีดีจะส่งเสริมให้ เกิดความสําเร็จในธุรกิจ
(Cho Yun, 2018; Hooi Ho, 2016)
นอกจากนียังพบว่ าปั ญหาการลาออกและเปลียนงานของพนักงานเจเนอเรชันวาย
เป็ นปั ญหาสําคัญทีพบจํานวนมากในแต่ ละองค์การ อันเนืองมาจากความไม่ พอใจด้ านรายได้ ,
สวั ส ดิ ก าร หรื อ ความต้ อ งการความสมดุ ล ของชี วิ ต การทํา งานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว (Work-life
balance) เป็ นต้ น (Naim & Lenka,
) ทําให้ องค์การต้ องเสียค่าใช้ จ่ายจํานวนมากในการจ้ าง
งานและอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงความเสียหายจากงานหยุดชะงัก จึงส่งผลให้ ผลประกอบการ
องค์การไม่ได้ ตามเป้ าหมายทีวางไว้ เมือศึกษาถึงปัญหาเหล่านี พบว่าเป็ นปัญหาทีเกิดจากค่านิยม
การทํางานของแต่ละบุคคล ดังนันการศึกษาถึงค่านิยมการทํางานของเจเนอเรชันวายจึงเป็ นสิ ง
สําคัญทีทําให้ องค์การทราบค่านิยมการทํางานของพนักงาน และสามารถนําไปปรับใช้ ให้ พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในงาน ไม่เกิดการลาออก และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ผลงาน ทําให้
องค์การสําเร็จตามเป้ าหมายทีวางไว้ อีกทังยังได้ รับประโยชน์มากขึนเมือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งค่ า นิ ย มการทํา งานกั บ ลั ก ษณะความเป็ นผู้ ป ระกอบการ เพราะลั ก ษณะความเป็ น
ผู้ ประกอบการคือลั ก ษณะทีทํา ให้ องค์ การเกิด ความสํา เร็จ นอกจากประโยชน์ ทีได้ รับ สํา หรั บ
องค์การแล้ วยังเป็ นประโยชน์สาํ หรับเป็ นแนวทางส่งเสริมให้ บุคคลทีต้ องการเป็ นผู้ประกอบการแต่
ยังไม่ มีลักษณะของความเป็ นผู้ประกอบการ ให้ มีลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ หรือพัฒนา
ลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการทีมีอยู่แล้ วให้ ดียิงๆขึนไป และสามารถทํานายได้ ว่าบุคคลดังกล่าว
มีโอกาสทีจะก้ าวไปเป็ นผู้ประกอบการทีประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้ มากน้ อยเพียงใด งานวิจัย
ส่วนมากพบว่าประชากรทีเข้ าสู่การเป็ นผู้ประกอบการมักอยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี อยู่ในช่วงของเจ
เนอเรชัน Y (Anwar & Saleem,
) ซึงถือเป็ นช่วงเข้ าสู่วัยทํางานและมีประสบการณ์จากการ
ทํางานแล้ ว
ดังนันการศึกษาครังนีจึงศึกษาถึง ค่ านิยมการทํางาน ความเป็ นผู้ประกอบการและ
ความสัมพันธะหว่างค่านิยมการทํางานกับความเป็ นผู้ประกอบการของประชากรในเจเนอเรชัน Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร



วัตถุประสงค์การวิจยั
1 เพือศึกษาค่านิยมในการทํางานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
2 เพือศึกษาความเป็ นผู้ประกอบการของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานกับความเป็ นผู้ประกอบการ
ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
ค่ านิยมในการทํางานเป็ นส่วนกระตุ้นสําคัญในการเลือกงาน หรือการพัฒนาของอาชีพ
ช่วยกระตุ้นการทํางานของพนักงานในองค์กรให้ มีความคิดทีสร้ างสรรค์และเกิดความพอใจในงาน
ของตนเอง (Liang,
) มีงานวิจัยหลากหลายเกียวกับค่านิยมการทํางาน แต่ยังไม่มีการเห็น
พ้ องต้ องกันหรือกําหนดอย่ างชัดเจนถึงขอบเขตทีแน่ ชัดของค่ านิยมการทํางานว่ าประกอบด้ วย
อะไรบ้ าง (Lechner, Sortheix, Göllner, & Salmela-Aro, 2017) ขึนอยู่กบั การออกแบบงานวิจยั
ของแต่ละนักวิจัย ลิออนส์และคณะ(Lyons, Higgins, & Duxbury, 2010) ได้ มีการศึกษาค่านิยม
การทํางานเพิมเติม ซึงพบว่ าค่ านิยมการทํางานเกียวข้ องกับการตัดสินใจในหน้ าทีการงาน เช่ น
การย้ ายงาน การวางแผนการงานในอนาคต เป็ นต้ น ทําให้ เรารู้ ว่าอะไรคือสิงทีเราต้ องการและเติม
เต็มชีวิตการทํางาน ถ้ าเรารู้สึกพอใจในค่านิยมการทํางาน เราก็จะพอใจในหน้ าทีการงานของเรา
นอกจากนียังเป็ นประโยชน์กับฝ่ ายบุคคลในการวางแผนการคัดเลือกพนักงานโดยใช้ แรงจูงใจที
เกียวกับค่านิยมในการทํางานเป็ นตัวชักจูงให้ คนทีตรงกับความต้ องการเข้ ามาสมัครงาน ซึงได้ สรุป
ค่านิยมการทํางานออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1. ค่านิยมการทํางานภายใน (Intrinsic or cognitive work values) คือ ค่านิยมการทํางาน
ทีเกียวข้ องกับความต้ องการภายใน ด้ านจิตวิทยา คือความรู้สึกพอใจของแต่ ละคน เช่ น การ
กระตุ้นทางปัญญา การเจริญเติบโตและความสําเร็จในหน้ าทีการงาน
2. ค่านิยมการทํางานภายนอก (Extrinsic or instrument work values) คือ ค่านิยมการ
ทํางานทีเกียวข้ องกับความต้ องการภายนอก ในด้ านสิงทีจับต้ องได้ เช่ น รายได้ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ, ความมันคงและความปลอดภัยในงาน
3. ค่านิยมการทํางานสังคมและการช่ วยเหลือผู้อืน (Social and altruistic work values)
คื อ ค่ า นิ ย มการทํา งานทีเกี ยวข้ อ งกั บ การติ ด ต่ อ สื อสารกั บ คนในสั ง คมวงกว้ า ง เช่ น การมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรหรือสังคม การมีมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้อนื การสนับสนุนช่วยเหลือ
สังคมจากงานทีทํา
4. ค่ านิยมการทํางานทีเกียวกับศักดิศรี (Prestige or status work values) คือ ค่ านิยม
การทํางานทีเกียวข้ องกับความต้ องการเป็ นทีเคารพนับถือ ยกย่องสรรเสริญ มีอทิ ธิพลและอํานาจ
ต่อผู้อืน (Ng Eddy, 2018) ลิออนส์และคณะได้ สร้ างและพัฒนาแบบสอบถามสําหรับวัดระดับ
ค่ า นิ ย มในการทํา งานทีชื อว่ า “ The Lyon Work Values Survey (LWVS) 25 Items format”



(Lyons et al., 2010) โดยจําแนกคําถามในเบบสอบถามออกเป็ นสีกลุ่มค่านิยมการทํางาน เพือ
ใช้ ในงานวิจัยเกียวกับค่านิยมการทํางาน ดังนี
- กลุ่ มที 1 ค่ านิ ย มการทํ า งานภายใน ( Intrinsic or cognitive work value)
ประกอบด้ วย
งานทีท้ า ทายความสามารถ (Challenge, CHA), โอกาสเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาอย่ า ง
ต่ อเนือง (Continuously Learn, CLN), มีอิสระทางความคิดในการสร้ างสรรค์งาน (Freedom,
FRE), งานทีมีความหลากหลาย (Variety, VAR), งานทีใช้ ความสามารถ ได้ พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ (Use Abilities, ABI), ความก้ าวหน้ าในอาชีพการงาน (Advancement, ADV),
รู้ สึ ก ถึ ง ความสํา เร็จ เมื อทํา งานนั นลุ ล่ ว ง (Achievement, ACH), งานทีน่ า สนใจและตื นเต้ น
(Interesting work, INT)
- กลุ่ ม ที 2 ค่ า นิ ย มการทํา งานภายนอก (Extrinsic or Instrumental work value)
ประกอบด้ วย
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (Benefit, BEN), การประเมินผลการทํางาน (Feedback,
FBK), ความมั นคงในงาน (Job security, SEC), ชั วโมงการทํา งาน (Hours of work, HRS),
ความสมดุลทังชีวิตการทํางาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว (Balance, BAL), การเข้ าถึงข้ อมูล
ทีใช้ ในการทํางาน (Information, INF), งานทีรายได้ ดี (Salary, SAL), ชือเสียงของทีทํางานเป็ น
ทีรู้จัก (Recognition, REC), หัวหน้ างานทีมีนาใจและให้
ํ
การสนับสนุน (Supportive Supervisor,
SSU)
- กลุ่มที 3 ค่ านิยมการทํางานสังคมและการช่ วยเหลือผู้ อืน (Social and altruistic
work value) ประกอบด้ วย
การมีเพือนร่ วมงานทีดีในทีทํางาน (Co-workers, COW), สภาพแวดล้ อมทีดีในที
ทํางานและมีความสุข (Fun, FUN), ทํางานทีมีการติดต่ อสือสารกับสังคม (Social interaction,
SOC), ทํางานทีได้ ช่วยเหลือผู้อนื (Help people, HLP)
- กลุ่มที 4 ค่ านิยมการทํางานทีเกียวกับศักดิศรี (Prestige or status work values)
ประกอบด้ วย
รับผิดชอบงานทีส่งผลกระทบสําคัญกับองค์กร (Impact, IMP), มีอาํ นาจหน้ าทีใน
การจัดการทํางานของผู้อนื (Authority, AUT), ทํางานทีมีความสําคัญและได้ รับการยกย่องจาก
ผู้อนื (Prestigious, PRE), มีบทบาทต่อผลลัพธ์ขององค์กร (Influence, IFL)
แนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientations : EO) มีต้นกําเนิด
มาจากงานวิจัยของ Minzbert (1973) ซึงเป็ นงานทีเกียวกับทฤษฏีการตัดสินใจอย่ างมีกลยุทธ์
(strategic decision making) โดยนิสยั ของผู้บริหารจะมีลักษณะคล่องแคล่วในการหาโอกาสใหม่ๆ
ทางธุ ร กิจ เพื อทํา ให้ ธุ ร กิจ นั นเจริ ญ เติ บ โตแม้ ว่ า อยู่ ใ นสถาณการณ์ทีไม่ มี ค วามแน่ น อน โดยมี
งานวิ จั ย ของ Khandwalla (1976/1977) ศึ ก ษาเกียวกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ของผู้ บ ริ ห ารกล่ า วว่ า



“รูปแบบการบริหาร (management style)” เป็ นความเชือในการปฏิบัติและบรรทัดฐานทีเกียวกับ
การบริหารโดยผู้มีอาํ นาจในการตัดสินใจขององค์กรในการกําหนดกลยุทธ์บริษัทเพือความอยู่รอด
และการเจริญเติบโตขององค์กร สามารถแสดง 3 ลักษณะ ได้ แก่ ความกล้ าหาญ (Bold), ความ
เสียง (Risky) และตัดสินใจเชิงรุก (Aggressive decision making) ซึงงานวิจัยของทัง Minzbert
และ Khandwalla เป็ นแนวคิด EO ทีกล่าวถึงนิสยั ของผู้บริหารในการตัดสินใจ ในปี 1983 Miller
ได้ เ สนอว่ า EO ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ นลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารอย่ างเดี ย ว แต่ ยั ง เป็ นคุ ณลั กษณะระดั บ
องค์การ ประกอบด้ วย 3 มิติ ได้ แก่ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness), ความกล้ าเสียง (Risk
taking) และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ได้ มีงานวิจัยหลากหลายนําผลงานวิจัยของ
Miller และ Khandadwalla ไปใช้ และศึกษาเพิ มเติม จนได้ เพิ มคุ ณลักษณะของผู้ ประกอบการ
เพิมเติมมาอีก 2 ด้ านคือ ความก้ าวร้ าวในการแข่งขัน (Competitive aggressiveness) และการมี
อิ ส ระในการบริ ห ารงาน (Autonomy) ดั ง ที ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นงานวิ จั ย ของ Lumpkin และ Dess
(Lumpkin & Dess, 1996) ซึงได้ สรุปคุณลักษณะของผู้ประกอบการไว้ ดังนี
1. การมีอสิ ระในการบริหารงาน (Autonomy) คือ การทีบุคคลหรือทีมมีอสิ ระในการ
ทีจะคิด ปราศจากข้ อห้ ามใดๆ และนําความคิดไปสู่การออกแบบเพือการแข่งขันหาโอกาสในธุรกิจ
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) คือ ความพยายามขององค์ก ารในการหา
แสวงหาโอกาสใหม่ๆในการทดลอง แก้ ไข หาผลิตภัณฑ์การบริการรูปแบบใหม่ หรือ พัฒนาด้ าน
เทคนิคต่างๆของผลิตภัณฑ์และการบริการทีมีอยู่เดิมอย่างสร้ างสรรค์
3. ความกล้ าเสียง (Risk taking) คือ การทีจะลงทุนนําทรัพยากรต่างๆไปใช้ เมือเห็น
โอกาสทางธุรกิจโดยสิงแวดล้ อม สถานการณ์ต่างๆยังไม่ ทราบเป็ นทีแน่ นอน สามารถเกิดความ
ล้ มเหลวได้ Cantillon (1734) ผู้ นําคําว่ า “Entrepreneurship” มาใช้ อย่ างเป็ นทางการคนแรก
ยื น ยัน ว่ า ปั จ จัยหลั กทีจะแยกผู้ ป ระกอบการออกจากลู กจ้ า งคื อ ความกล้ า ทีจะรั บ ความเสียง
(Lumpkin & Dess, 1996)
4. การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) คือ การมองไปข้ างหน้ า คาดการณ์โอกาสที
จะเกิ ด ขึ นในการทํา ธุ ร กิ จ (การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การนํ า เทคโนโลยี ใ หม่ ม าใช้ การ
ประชาสัมพันธ์) โดยพิจารณาปั ญหาทีจะเกิดขึน ความต้ องการ และการเปลียนแปลงในอนาคต
Liberman และ Montgomery (Lieberman & Montgomery,
) กล่ าวว่ า ผู้ นําสิงใหม่ มาคน
แรก จะได้ รับประโยชน์จากการลงทุนการตลาด ได้ รับผลกําไรและการจดจําตราสินค้ า
5. ความกล้ าทีจะแข่งขัน (Competitive aggressiveness) คือ ความชอบทีจะแข่งขัน
ี
อย่างรุนแรง กับคู่แข่งทีอยู่ในตลาดอยู่แล้ ว เพือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น ผู้ขายรายใหม่ทจะ
นําสินค้ าหรือบริการเข้ าสู่ตลาดจะใช้ เทคนิคใหม่ เพิมคุณค่าสินค้ าหรือบริการ เพือเอาชนะคู่แข่งใน
ตลาด บางงานวิจัยจะรวม การดําเนินงานเชิงรุกกับความกล้ าทีจะแข่งขันว่าเหมือนกันเพราะเมือ
เราคาดการณ์ โ อกาสทีจะเกิ ด ขึ นในอนาคตแล้ ว เราก็จ ะดํา เนิ น การเข้ า ไปแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง
(Okhomina, 2010)



-

Generation Y หรื อ Millennials คื อผู้ ทีเกิดระหว่ า ง ค.ศ
ซึงมีอายุระหว่าง - ปี ในปี พ.ศ.
(Ng Eddy, 2018)

หรื อ พ.ศ

วิธีการดําเนินการวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัยและการเก็บข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Onlinequestionaire) โดยผู้ทาํ วิจัยศึกษาค้ นคว้ าจากทฤษฏีนักวิชาการและนักปฏิบัตทิ ได้
ี เขียนไว้ เพือนํามา
เป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม ซึงผู้วิจัยได้ เสนอแบบสอบถามทีได้ สร้ างขึนต่ ออาจารย์ที
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพือตรวจสอบความครบถ้ วนและความสอดคล้ องของเนือหา (Content
validity) ของแบบสอบถามที ตรงกั บ เรื องที จะศึ ก ษา และมี ก ารตรวจสอบความเชื อมั น
(Reliability)โดยใช้ สถิติค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ของคําถามแต่ละด้ านโดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ
ระดับการศึกษา และรายได้ ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 3 ข้ อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับค่ านิยมในการทํางานตามรูปแบบ The Lyons
Work Values Survey 25 Item format (Lyons et al., 2010)โดยแบบสอบถามให้ คะแนน 1-5
คะแนนตาม 5 point Likert style scale (1 = ไม่สาํ คัญ 5= สําคัญทีสุด) รวมจํานวน 25 ข้ อ
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามวั ด คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ประกอบการ ( Entrepreneurial
orientation) ทีพัฒนามาจาก Lumpkin และ Dess (Lumpkin & Dess, 1996) จํานวน 5 ด้ าน

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ค่านิยมในการทํางานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า
ประชากรเจเนอเรชั นวายในเขตกรุงเทพมหานครให้ ความสํา คัญกับค่ า นิยมการ
ทํา งานด้ านสังคมและการช่ วยเหลื อผู้ อืนมากทีสุด รองลงมาได้ แ ก่ ค่ า นิ ยมการทํางานภายใน
ค่านิยมการทํางานศักดิศรี และค่านิยมการทํางานภายนอก ตามลําดับ และเมือทดสอบค่านิยมการ
ทํางานแยกตามจํานวนข้ อทัง ข้ อ ของแบบสอบถาม พบว่าค่านิยมการทํางาน ข้ อการมีเพือน
ร่ วมงานทีดีในทีทํางานถือเป็ นค่านิยมการทํางานทีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่ วงเจเนอ
เรชันวายให้ ความสําคัญมากทีสุด รองลงมาคือ การทํางานทีได้ รับผิดชอบงานทีส่งผลกระทบสําคัญ
ขององค์กร, การทํางานทีได้ ช่วยเหลือผู้อน,
ื การทํางานทีท้ ายทายความสามารถ และการทํางานที
ใช้ ความสามารถได้ พัฒนาความรู้และประสบการณ์ตามลําดับ อันดับแรก อันดับทีได้ คะแนน
น้ อยทีสุดคือ ค่านิยมการทํางานข้ อ การมีอาํ นาจหน้ าทีในการจัดการทํางานของผู้อนื



ผลการวิเคราะห์ความเป็ นผู้ประกอบการของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการด้ าน
ความกล้ า เสียงมากทีสุด รองลงมาตามลํา ดับ คื อ ด้ า นการมีอิสระในการบริ หารงาน, ความมี
นวัตกรรม, ความกล้ าทีจะแข่งขัน และการดําเนินงานเชิงรุก เมือแยกตามข้ อย่อยของแต่ละด้ าน
ด้ านของคุณลักษณะผู้ประกอบการพบว่า . ด้ านความมีนวัตกรรม ให้ ความสําคัญกับการคิดวิธี
ใหม่ๆในการพัฒนาสินค้ าหรือบริการต่างๆให้ ลูกค้ าเป้ าหมายมากทีสุด . ด้ านการดําเนินงานเชิง
รุก ให้ ความสําคัญกับการออกสินค้ าหรือบริการใหม่ๆก่อนคู่แข่งมากทีสุด . ด้ านความกล้ าทีจะ
แข่งขัน ให้ ความสําคัญกับ การไม่ หลีกเลียงการเผชิญหน้ ากับคู่แข่ งมากทีสุด . ด้ านความกล้ า
เสียง ให้ ความสําคัญกับ การศึกษาปั ญหาลึกซึงก่อนตัดสินใจลงทุนมากทีสุด และ ด้ านการมี
อิสระในการบริหารงาน ให้ ความสําคัญกับผู้จัดการใหญ่และทีมงานบริหารมีบทบาทสําคัญในการ
ระบุและตัดสินใจในทางเลือกต่างๆจากโอกาสทางธุรกิจทีมีอยู่
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า นิ ย มในการทํา งานกั บ ความเป็ น
ผู้ ป ระกอบการของเจเนอเรชั นวาย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ค่ า นิ ย มการทํา งานมี
ความสัมพันธ์กบั ความเป็ นผู้ประกอบการของเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครทีระดับความ
เชือมัน 99% และค่ านิยมการทํางานแปรผันตรงกั บความเป็ นผู้ประกอบการ ยิงมีค่านิยมการ
ทํางานทีมาก แสดงว่ ามีความเป็ นผู้ประกอบการสูง และเมือพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ดัง
ตารางแสดงระดับความสัมพันธ์ (Strength of association) ตารางที 1 พบว่า
- ค่านิยมเกียวกับงานภายในมีความสัมพันธ์กับความมีนวัตกรรมมากทีสุด อยู่ใน
ระดับมาก ถึงร้ อยละ 68.1 และมีความสัมพันธ์กบั การดําเนินงานเชิงรุกและความกล้ าทีจะแข่งขัน
น้ อยทีสุด ซึงอยู่ในระดับปานกลางเท่ากันคือ ร้ อยละ 52.4
- ค่านิยมเกียวกับงานภายนอกมีความสัมพันธ์กบั ความมีนวัตกรรมมากทีสุดซึงอยู่
ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 59.1 และมีความสัมพันธ์กับการดําเนินงานเชิงรุกน้ อยทีสุดซึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 51.6
- ค่ านิยมเกียวกับงานด้ านสังคมและการช่ วยเหลือผู้ อืนมีความสัมพั นธ์กับการมี
อิสระในการบริหารงานมากทีสุด อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 58.9 และมีความสัมพันธ์กบั การ
ดําเนินงานเชิงรุกน้ อยทีสุด อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 45.6
- ค่านิยมเกียวกับงานด้ านศักดิศรีมีความสัมพันธ์กับการมีอิสระในการบริหารงาน
มากทีสุดอยู่ ในระดับ ร้ อยละ 59.0 และมีความสัมพันธ์กับความกล้ าเสียงน้ อยทีสุดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้ อยละ 47.9



ตารางที 1 แสดงเกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ (Strength of association)
ค่า r
0.81 - 1.00
0.61 - 0.80
0.41 – 0.60
0.21 – 0.40
0.00 – 0.20

ระดับความสัมพันธ์
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้ อย
ไม่มีความสัมพันธ์/มีความสําพันธ์น้อยมาก

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยครังนีแป็ นการศึกษาถึงค่านิยมการทํางานตามทฤษฏีของ Lyon work value
และความเป็ นผู้ประกอบการได้ พิจารณาจากคุณลักษณะผู้ประกอบการตามแนวคิดของ Lumpkin
และ Dess ทําการศึกษาในกลุ่มประชากรทีอยู่ในเจเนอเรชันวายหรือกลุ่มประชากรทีมีอายุ 25-40
ปี ทีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้ อมูลในรูปของแบบสอบถาม (Questionaire) ออนไลน์
จากผลการศึกษาพบว่า เจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับค่านิยมการทํางาน
ด้ านสังคมและการช่ วยเหลือผู้อืนมากทีสุด เมือพิจารณาถึงหัวข้ อพบว่าให้ ความสําคัญกับการมี
เพือนร่ วมงานทีดีในทีทํางาน อาจเป็ นผลเนืองมาจากปั ญหาทีมักจะพบในทีทํางานเกียวกับเพือน
ร่ วมงาน เช่ น มีการแบ่งพรรคแบ่ งพวกกันในทีทํางาน เพือนร่ วมงานไม่เป็ นมิตรและโดนเพือน
ร่วมงานกลันแกล้ ง ซึงปัญหานีถือว่าเป็ นปัญหาทีมีความสําคัญมากอย่างมีนัยสําคัญทีทําให้ เกิดการ
ลาออกของพนักงานในองค์กร ตามการศึกษาของศศิ อ่วมเพ็ง (นางสาวศศิ อ่วมเพ็ง,
) จึง
ทําให้ ประชากรในเจเนอเรชันวายทีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครซึงถือเป็ นแหล่ งเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศทีรวมประชากรจากหลายภูมิภาค หลากหลายหลายวัฒนธรรมเข้ าไว้ ด้วยกันเกิดความ
ตระหนักในค่ านิยมด้ านสังคมและการช่ วยเหลื อผู้อืนมากทีสุด โดยสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ
Dr.PSV et., al (Dr.PSV Balaji Rao,
) ประชากรในเจเนอเรชันวายจากเมือง Bangalore
ประเทศอินเดียมีค่านิยมการทํางานทีเน้ นความสําคัญด้ านสังคมเป็ นอับดับหนึง และรองลงมาคือ
ด้ านภายใน นอกจากนีสภาพภูมิศาสตร์ทแตกต่
ี
างกัน สภาพแวดล้ อม ค่านิยมสังคม รูปแบบการ
ใช้ ชีวิตทีแตกต่ างกันก็อาจทําให้ ประชากรเกิดค่ านิยมทีแตกต่ างกันดังเช่ น งานวิจัยของ Elissa
(Elissa Davis,
) พบว่าประชากรทีอยู่ในเจเนอเรชันวายในมหาวิทยาลัย Eastern Michigan
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ให้ ค วามสํา คั ญ กับ ค่ า นิ ยมการทํา งานภายนอกมากทีสุด รองลงมาคื อ
ค่านิยมภายใน, สังคมและการช่วยเหลือผู้อนื และ ค่านิยมศักดิศรี ตามลําดับ
การวิ เ คราะห์ ห าความเป็ นผู้ ป ระกอบการจากคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ประกอบการ
(Entrepreneurial characteristics) พบว่ า ประชากรเจเนอเรชั นวายในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี
ลักษณะผู้ประกอบการด้ านความกล้ าเสียง (Risk taking) มากทีสุด รองลงมาคือ การมีอิสระใน



การบริ ห ารงาน (Autonomy), ความมี น วั ต กรรม (Innovation), ความกล้ าที จะแข่ ง ขั น
(Competitive aggressiveness) และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactive) ความกล้ าเสียงถือเป็ นด้ าน
สํา คั ญ ทีสุด ทีแยกผู้ ป ระกอบการออกจากลู ก จ้ า ง (Lumpkin & Dess,
) ดั ง นั นจึ ง ถื อ ว่ า
ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครมีโอกาสทีจะได้ เป็ นผู้ประกอบการสูงในอนาคต
เมือพิจารณาจากคุณลักษณะผู้ประกอบการ และไม่น่าแปลกใจทีการมีอิสระในการบริหารงานจะ
เป็ นอันดับทีเจเนอเรชันวายให้ ความสําคัญรองลงมา เพราะลักษณะสําคัญของเจเนอเรชันวายคือ
บุ ค คลที ชอบความเป็ นอิ ส ระและความยื ด หยุ่ น ในการทํา งาน การเรี ย น หรื อ การทํา ธุ ร กิ จ
(Indriyana & Djastuti, 2018)
ดังนันค่านิยมการทํางาน (Work value) ซึงเป็ นตัวกําหนด ความคิด ความเชือ ทีมี
ความสําคัญของแต่ ละบุคคลทีมีต่องาน โดยเกิดจากการกระตุ้นจากสภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอกการทํางาน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทํางาน ความต้ องการ ทัศนคติ ความคาดหวัง
และความพึ ง พอใจในงาน ความเป็ นผู้ ประกอบการ ( Entrepreneurial orientation) เป็ น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการทีแสดงถึงการใช้ รูปแบบกระบวนการทางกลยุทธ์ในการชีนํา การ
ตัดสินใจ และการทําธุรกิจ ให้ ประสบความสําเร็จ โดยผู้ประกอบการจะต้ องมีการพัฒนาสินค้ า
หรือบริหารให้ มีนวัตกรรม และพร้ อมทีจะรับความเสียงในการนําสินค้ าหรือบริการนันเข้ าสู่ตลาดที
มีความไม่แน่นอน และสามารถค้ นหาโอกาสทางธุรกิจก่อนคู่แข่ง ทําให้ ธุรกิจประสบผลสําเร็จตาม
เป้ าหมายทีวางไว้ มีการยอมรับกันอย่างกว้ างขวางว่าลักษณะของผู้ประกอบการเกียวข้ องกับการ
พั ฒ นาประสิท ธิภ าพผู้ ป ระกอบการและเกียวข้ อ งกับ ความสํา เร็จ (Lan & Wu,
) ของ
องค์ ก าร การศึ ก ษาครั งนี ทํา ให้ ทราบว่ า ค่ า นิ ย มการทํา งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น
ผู้ประกอบการอย่างมีนัยสําคัญ โดยความเป็ นผู้ประกอบการเริมต้ นตังแต่ความคิดในการทํางาน
ส่งผลต่อความเป็ นผู้ประกอบการซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Lan and Wu (Lan & Wu, 2010)
โดยพบว่ า ระดั บ ความสํา เร็จ ขึ นอยู่ กับ ทัศ นะคติ ซึ งก็คื อ ค่ า นิ ย มในการทํา งาน เมื อพิ จ ารณา
องค์ประกอบย่อยในแบบสอบถามแต่ละด้ านของค่านิยมการทํางานจะกล่าวได้ ว่า ประชากรเจเนอ
เรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญมากทีสุดคือ การทํางานทีท้ าทายความสามารถ ได้
ทํางานร่วมกับเพือนร่วมงานทีดี มีหัวหน้ างานทีมีนาใจให้
ํ
การสนับสนุนการทํางาน และการทํางาน
นันต้ องมีผลกระทบสําคัญต่อองค์กร จึงทําให้ เกิดความอยากทีจะทํางานเกิดทัศนะคติความคิดใน
การทํางานทีดี และเมือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของลักษณะผู้ประกอบการพบว่า ประชากรเจ
เนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะของผู้ประกอบการทีชอบทดลองและใช้ วิธีการ
ใหม่ๆในการแก้ ปัญหา จะมีการศึกษาปัญหาลึกซึงก่อนตัดสินใจลงทุน และออกสินค้ าหรือบริการ
ใหม่ๆก่อนคู่แข่ง โดยทีจะมีการรุกตลาดอย่างรุนแรงจริงจัง ซึงผู้จัดการใหญ่หรือทีมงานบริหารมี
บทบาทสําคัญในการะบุและตัดสินใจในทางเลือกต่างๆจากโอกาสทางธุรกิจทีมีอยู่ ยิงมีค่านิยมการ
ทํา งานทีดี ก ย็ ิงมี ค วามเป็ นผู้ ป ระกอบการสูง ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิจ ทีทํา อยู่ ทังทีเป็ นลู ก จ้ า ง หรื อ เป็ น
ผู้ประกอบการเอง มีโอกาสประสบผลสําเร็จมากขึน



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. งานวิจัยนีทําในประชากรเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน ยังไม่ได้ สะท้ อนถึงประชากร
เจเนอเรชันวายทังหมดในประเทศไทย ดังนันการศึกษาครังต่อไปควรทําในเขตอืนให้ ครอบคลุม
ทัวทังประเทศไทย
2. ตัวแปรทีใช้ ในการศึกษายังมี อีกหลากหลายทีส่ งผลต่ อค่ านิ ยมการทํางานและ
คุณลักษณะผู้ประกอบการจึงควรมีการศึกษาเพิมเติม
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