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บทคดัย่อ 

การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาค่านิยมการทํางาน ความเป็นผู้ประกอบการและ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมการทาํงานกับความเป็นผู้ประกอบการของเจเนอเรชันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร สําหรับสร้างค่านิยมการทํางานทีดีและเสริมสร้างลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ เพือเป็นประโยชน์กับองค์กรรวมถึงบุคคลทจีะก้าวไปเป็นเจ้าของธุรกจิในอนาคต 
เครืองมือทใีช้ในการวิจัยครังนีคือ แบบสอบถามออนไลน์ จากประชากรจาํนวน 392 คน โดยให้
คะแนนแบบ Five-Likert Scales สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพันธ ์และค่าสมัประสทิธแิอลฟ่าของครอนบาค ด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติิ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสาํคัญ
กบัค่านิยมการทาํงานด้านสงัคมและการช่วยเหลือผู้อนืมากทสีดุ รองลงมาตามลาํดับคือ ด้านการ
ทาํงานภายใน, ด้านศักดิศรี และด้านการทาํงานภายนอก และมีคุณลักษณะผู้ประกอบการด้าน
ความกล้าเสยีงมากทสีดุ รองลงมาตามลาํดับคือ การมีอสิระในการบริหารงาน, ความมีนวัตกรรม
และความกล้าทจีะแข่งขัน ความกล้าเสยีงถือว่าเป็นคุณลักษณะสาํคัญทใีช้แยกผู้ประกอบการออก
จากลูกจ้าง นอกจากนียังพบว่าค่านิยมการทํางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมีนัยสาํคัญ ซึงหมายถึงยิงมีระดับค่านิยมการทาํงานทีสูง ยิงมีความเป็น
ผู้ประกอบการมาก และผลการวิเคราะห์ความเชือมันแบบสอบถามทใีช้อยู่ในเกณฑท์สีงูมาก 

 

 

 

 

 
 

 

* นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
** ทปีรึกษา 

 



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. 
 

บทนาํ 
ค่านิยมในการทาํงานมีส่วนกระตุ้นสาํคัญในการเลือกงาน เส้นทางอาชีพการทาํงาน 

ช่วยกระตุ้นการทาํงานของพนักงานในองค์การ ให้มีความคิดทสีร้างสรรค์ และเกดิความพอใจใน
งานของตนเอง ทาํให้พนักงานอยากทจีะทาํงานและพัฒนาองค์การ ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของ
บริษัท  สามารถทํากํา ไร  นอกจากนียั งมี ลักษณะของ ผู้ประกอบการ  ( Entrepreneurial 

characteristics) ทีเป็นปัจจัยสาํคัญช่วยชักนาํให้ธุรกิจสาํเรจ็ตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการต้องมี
ความสามารถในการหาโอกาสทางธุระกิจ โดยการนาํนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนร่วมในสินค้าและ
บริการเพือใช้แข่งขันในตลาด สามารถมองไปข้างหน้า คาดการณ์ความเป็นไปได้และความเสียง
ของธุรกจิในสถานการณปั์จจุบันได้ ความต้องการเป็นผู้ประกอบการมีเพิมมากขึน ดังทไีด้เหน็จาก
ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในส่วนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SME) มีค่าสงูถึง 7 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
43.0% ของ GDP ประเทศ เติบโตอย่างต่อเนืองเฉลียปีละ 0.8% (สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว), 2562) เป็นทียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า SME เป็นส่วน
ขับเคลือนเศรษฐกจิหลักของแต่ละประเทศทวัโลก ทาํให้เกดิการจ้างงาน กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน 
เกิดการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Hooi Ho, 2016) รวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม SME ดังแผนการส่งเสริม SME ฉบับท ี4 

(พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนา SME รายประเดน็ 



(2) เสริมสร้างขีดความสามารถ SME เฉพาะกลุ่ม (3) พัฒนากลไกเพือขับเคลือนการส่งเสริม 
SME อย่างเป็นระบบ  

อย่างไรก็ตาม ถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลแต่ก็ไม่เป็นการง่ายที SME จะ
ประสบความสาํเรจ็ เพราะผู้ประกอบการต้องเผชิญกบัการแข่งขนัมากมายทงัจากผู้แข่งขนัรายใหม่ 
ผู้แข่งขันเดิมทีมีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว แรงกดดันและอาํนาจต่อรองจากผู้บริโภค แรงกดดันและ
อาํนาจต่อรองจากผู้จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงสินค้าทดแทนต่างๆ จากเหตุผลปัจจัยภายนอกทส่ีงผล
ต่อธุรกจิ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการศึกษาหาความรู้ เพิมเติม เพิมทกัษะและนาํไปประยุกต์ใช้ใน
การดาํเนินธุรกจิอยู่เสมอ ซึงทุกสงิทุกอย่างต้องเริมต้นจากผู้ทต้ีองการก้าวไปเป็นผู้ประกอบการมี
แนวคิดหรือค่านิยมการทาํงานทีส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ โดยสะท้อนไปถึงคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการทดีี เพราะคุณลักษณะผู้ประกอบการทดีีจะส่งเสริมให้เกดิความสาํเรจ็ในธุรกิจ 
(Cho Yun, 2018; Hooi Ho, 2016)  

นอกจากนียังพบว่าปัญหาการลาออกและเปลียนงานของพนักงานเจเนอเรชันวาย 
เป็นปัญหาสาํคัญทีพบจาํนวนมากในแต่ละองค์การ อันเนืองมาจากความไม่พอใจด้านรายได้, 
สวัสดิการ หรือ ความต้องการความสมดุลของชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life 

balance) เป็นต้น (Naim & Lenka, ) ทาํให้องค์การต้องเสยีค่าใช้จ่ายจาํนวนมากในการจ้าง
งานและอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงความเสียหายจากงานหยุดชะงัก จึงส่งผลให้ผลประกอบการ
องค์การไม่ได้ตามเป้าหมายทวีางไว้ เมือศึกษาถึงปัญหาเหล่านี พบว่าเป็นปัญหาทเีกดิจากค่านิยม
การทาํงานของแต่ละบุคคล ดังนันการศึกษาถึงค่านิยมการทาํงานของเจเนอเรชันวายจึงเป็นสิง
สาํคัญททีาํให้องค์การทราบค่านิยมการทาํงานของพนักงาน และสามารถนาํไปปรับใช้ให้พนักงาน
เกดิความพึงพอใจในงาน ไม่เกดิการลาออก และเกดิแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ทาํให้
องค์การสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีวางไว้ อีกทังยังได้รับประโยชน์มากขึนเมือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมการทํางานกับลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพราะลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการคือลักษณะทีทาํให้องค์การเกิดความสาํเร็จ นอกจากประโยชน์ทีได้รับสาํหรับ
องค์การแล้วยังเป็นประโยชน์สาํหรับเป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคคลทต้ีองการเป็นผู้ประกอบการแต่
ยังไม่มีลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ให้มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ หรือพัฒนา
ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทมีีอยู่แล้วให้ดียิงๆขนึไป และสามารถทาํนายได้ว่าบุคคลดังกล่าว
มีโอกาสทจีะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการทปีระสบความสาํเรจ็ทางธุรกจิได้มากน้อยเพียงใด งานวิจัย
ส่วนมากพบว่าประชากรทเีข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการมักอยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี อยู่ในช่วงของเจ
เนอเรชัน Y (Anwar & Saleem, ) ซึงถือเป็นช่วงเข้าสู่วัยทาํงานและมีประสบการณ์จากการ
ทาํงานแล้ว  

ดังนันการศึกษาครังนีจึงศึกษาถึง ค่านิยมการทาํงาน ความเป็นผู้ประกอบการและ
ความสมัพันธะหว่างค่านิยมการทาํงานกบัความเป็นผู้ประกอบการของประชากรในเจเนอเรชัน Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  



วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
1 เพือศึกษาค่านิยมในการทาํงานของ Generation Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2 เพือศึกษาความเป็นผู้ประกอบการของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3 เพือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างค่านิยมในการทาํงานกบัความเป็นผู้ประกอบการ

ของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

ค่านิยมในการทาํงานเป็นส่วนกระตุ้นสาํคัญในการเลือกงาน หรือการพัฒนาของอาชีพ 
ช่วยกระตุ้นการทาํงานของพนักงานในองค์กรให้มีความคิดทสีร้างสรรค์และเกดิความพอใจในงาน
ของตนเอง (Liang, ) มีงานวิจัยหลากหลายเกียวกบัค่านิยมการทาํงาน แต่ยังไม่มีการเหน็
พ้องต้องกันหรือกาํหนดอย่างชัดเจนถึงขอบเขตทีแน่ชัดของค่านิยมการทาํงานว่าประกอบด้วย
อะไรบ้าง (Lechner, Sortheix, Göllner, & Salmela-Aro, 2017) ขนึอยู่กบัการออกแบบงานวิจยั
ของแต่ละนักวิจัย ลิออนสแ์ละคณะ(Lyons, Higgins, & Duxbury, 2010) ได้มีการศึกษาค่านิยม
การทาํงานเพิมเติม ซึงพบว่าค่านิยมการทาํงานเกียวข้องกับการตัดสินใจในหน้าทีการงาน เช่น 
การย้ายงาน การวางแผนการงานในอนาคต เป็นต้น ทาํให้เรารู้ว่าอะไรคือสงิทเีราต้องการและเติม
เตม็ชีวิตการทาํงาน ถ้าเรารู้สึกพอใจในค่านิยมการทาํงาน เรากจ็ะพอใจในหน้าทกีารงานของเรา 
นอกจากนียังเป็นประโยชน์กับฝ่ายบุคคลในการวางแผนการคัดเลือกพนักงานโดยใช้แรงจูงใจที
เกยีวกบัค่านิยมในการทาํงานเป็นตัวชักจูงให้คนทตีรงกบัความต้องการเข้ามาสมัครงาน ซึงได้สรุป
ค่านิยมการทาํงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ค่านิยมการทาํงานภายใน (Intrinsic or cognitive work values) คือ ค่านิยมการทาํงาน
ทีเกียวข้องกับความต้องการภายใน ด้านจิตวิทยา คือความรู้ สึกพอใจของแต่ละคน เช่น การ
กระตุ้นทางปัญญา การเจริญเติบโตและความสาํเรจ็ในหน้าทกีารงาน 

2. ค่านิยมการทาํงานภายนอก (Extrinsic or instrument work values) คือ ค่านิยมการ
ทาํงานทีเกียวข้องกับความต้องการภายนอก ในด้านสิงทีจับต้องได้ เช่น รายได้ สิทธิประโยชน์
ต่างๆ, ความมนัคงและความปลอดภัยในงาน  

3. ค่านิยมการทาํงานสังคมและการช่วยเหลือผู้อืน (Social and altruistic work values) 
คือ ค่านิยมการทํางานทีเกียวข้องกับการติดต่อสือสารกับคนในสังคมวงกว้าง เช่น การมี
ปฏสิัมพันธ์กับคนในองค์กรหรือสังคม การมีมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้อนื การสนับสนุนช่วยเหลือ
สงัคมจากงานททีาํ 

4. ค่านิยมการทาํงานทีเกียวกับศักดิศรี (Prestige or status work values) คือ ค่านิยม
การทาํงานทเีกยีวข้องกบัความต้องการเป็นทเีคารพนับถือ ยกย่องสรรเสริญ มีอทิธพิลและอาํนาจ
ต่อผู้อืน (Ng Eddy, 2018) ลิออนส์และคณะได้สร้างและพัฒนาแบบสอบถามสาํหรับวัดระดับ
ค่านิยมในการทาํงานทีชือว่า “ The Lyon Work Values Survey (LWVS) 25 Items format” 



(Lyons et al., 2010) โดยจาํแนกคาํถามในเบบสอบถามออกเป็นสีกลุ่มค่านิยมการทาํงาน เพือ
ใช้ในงานวิจัยเกยีวกบัค่านิยมการทาํงาน ดังนี 

-  กลุ่ ม ที  1 ค่ านิ ยมการทํา ง านภายใน  ( Intrinsic or cognitive work value) 
ประกอบด้วย 

งานทีท้าทายความสามารถ (Challenge, CHA), โอกาสเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง (Continuously Learn, CLN), มีอิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์งาน (Freedom, 

FRE), งานทมีีความหลากหลาย (Variety, VAR), งานทใีช้ความสามารถ ได้พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ (Use Abilities, ABI), ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Advancement, ADV), 

รู้ สึกถึงความสําเร็จเมือทํางานนันลุล่วง (Achievement, ACH), งานทีน่าสนใจและตืนเต้น 
(Interesting work, INT) 

- กลุ่มที 2 ค่านิยมการทาํงานภายนอก (Extrinsic or Instrumental work value) 
ประกอบด้วย 

ผลตอบแทนและสวัสดิการ (Benefit, BEN), การประเมินผลการทาํงาน (Feedback, 

FBK), ความมันคงในงาน (Job security, SEC), ชัวโมงการทาํงาน (Hours of work, HRS), 

ความสมดุลทงัชีวิตการทาํงาน ชีวิตส่วนตัว และชีวิตครอบครัว (Balance, BAL), การเข้าถงึข้อมูล
ทใีช้ในการทาํงาน (Information, INF), งานทรีายได้ดี (Salary, SAL), ชือเสยีงของททีาํงานเป็น
ทรีู้จัก (Recognition, REC), หัวหน้างานทมีีนาํใจและให้การสนับสนุน (Supportive Supervisor, 

SSU) 
- กลุ่มที 3 ค่านิยมการทาํงานสังคมและการช่วยเหลือผู้อืน (Social and altruistic 

work value) ประกอบด้วย 

การมีเพือนร่วมงานทีดีในทีทาํงาน (Co-workers, COW), สภาพแวดล้อมทีดีในที
ทาํงานและมีความสุข (Fun, FUN), ทาํงานทีมีการติดต่อสือสารกับสังคม (Social interaction, 

SOC), ทาํงานทไีด้ช่วยเหลือผู้อนื (Help people, HLP) 
- กลุ่มที 4 ค่านิยมการทาํงานทีเกียวกับศักดิศรี (Prestige or status work values) 

ประกอบด้วย 

รับผิดชอบงานทีส่งผลกระทบสาํคัญกับองค์กร (Impact, IMP), มีอาํนาจหน้าทีใน
การจัดการทาํงานของผู้อนื (Authority, AUT), ทาํงานทมีีความสาํคัญและได้รับการยกย่องจาก
ผู้อนื (Prestigious, PRE), มีบทบาทต่อผลลัพธข์ององค์กร (Influence, IFL) 

แนวคิดคุณลักษณะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientations : EO) มีต้นกาํเนิด
มาจากงานวิจัยของ Minzbert (1973) ซึงเป็นงานทีเกียวกับทฤษฏีการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์ 
(strategic decision making) โดยนิสยัของผู้บริหารจะมีลักษณะคล่องแคล่วในการหาโอกาสใหม่ๆ
ทางธุรกิจเพือทาํให้ธุรกิจนันเจริญเติบโตแม้ว่าอยู่ในสถาณการณ์ทีไม่มีความแน่นอน โดยมี
งานวิจัยของ Khandwalla (1976/1977) ศึกษาเกียวกับลักษณะนิสัยของผู้บริหารกล่าวว่า 



“รูปแบบการบริหาร (management style)” เป็นความเชือในการปฏบิัติและบรรทดัฐานทเีกยีวกบั
การบริหารโดยผู้มีอาํนาจในการตัดสนิใจขององค์กรในการกาํหนดกลยุทธบ์ริษัทเพือความอยู่รอด
และการเจริญเติบโตขององค์กร สามารถแสดง 3 ลักษณะ ได้แก่ ความกล้าหาญ (Bold), ความ
เสียง (Risky) และตัดสินใจเชิงรุก (Aggressive decision making) ซึงงานวิจัยของทงั Minzbert 

และ Khandwalla เป็นแนวคิด EO ทกีล่าวถึงนิสยัของผู้บริหารในการตัดสนิใจ ในปี 1983 Miller 

ได้เสนอว่า EO ไม่เพียงแต่เป็นลักษณะของผู้บริหารอย่างเดียว แต่ยังเป็นคุณลักษณะระดับ
องค์การ ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ ความมีนวัตกรรม (Innovativeness), ความกล้าเสยีง (Risk 

taking) และการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ได้มีงานวิจัยหลากหลายนาํผลงานวิจัยของ 
Miller และ Khandadwalla ไปใช้และศึกษาเพิมเติม จนได้เพิมคุณลักษณะของผู้ประกอบการ
เพิมเติมมาอีก 2 ด้านคือ ความก้าวร้าวในการแข่งขัน (Competitive aggressiveness) และการมี
อิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ดังทีได้กล่าวไว้ในงานวิจัยของ Lumpkin และ Dess 

(Lumpkin & Dess, 1996) ซึงได้สรุปคุณลักษณะของผู้ประกอบการไว้ดังนี 
1. การมีอสิระในการบริหารงาน (Autonomy) คือ การทบุีคคลหรือทมีมีอสิระในการ

ทจีะคิด ปราศจากข้อห้ามใดๆ และนาํความคิดไปสู่การออกแบบเพือการแข่งขนัหาโอกาสในธุรกจิ  
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) คือ ความพยายามขององค์การในการหา

แสวงหาโอกาสใหม่ๆในการทดลอง แก้ไข หาผลิตภัณฑ์การบริการรูปแบบใหม่ หรือพัฒนาด้าน
เทคนิคต่างๆของผลิตภัณฑแ์ละการบริการทมีีอยู่เดิมอย่างสร้างสรรค์ 

3. ความกล้าเสยีง (Risk taking) คือ การทจีะลงทุนนาํทรัพยากรต่างๆไปใช้เมือเหน็
โอกาสทางธุรกิจโดยสิงแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆยังไม่ทราบเป็นทีแน่นอน สามารถเกิดความ
ล้มเหลวได้ Cantillon (1734) ผู้นําคําว่า “Entrepreneurship” มาใช้อย่างเป็นทางการคนแรก
ยืนยันว่า ปัจจัยหลักทีจะแยกผู้ประกอบการออกจากลูกจ้างคือ ความกล้าทีจะรับความเสียง 
(Lumpkin & Dess, 1996) 

4. การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) คือ การมองไปข้างหน้า คาดการณโ์อกาสที
จะเกิดขึนในการทําธุรกิจ (การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การ
ประชาสัมพันธ์) โดยพิจารณาปัญหาทจีะเกิดขึน ความต้องการ และการเปลียนแปลงในอนาคต 
Liberman และ Montgomery (Lieberman & Montgomery, ) กล่าวว่าผู้นําสิงใหม่มาคน
แรก จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนการตลาด ได้รับผลกาํไรและการจดจาํตราสนิค้า 

5. ความกล้าทีจะแข่งขัน (Competitive aggressiveness) คือ ความชอบทีจะแข่งขัน
อย่างรนุแรง กบัคู่แข่งทอียู่ในตลาดอยู่แล้ว เพือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น ผู้ขายรายใหม่ทจีะ
นาํสนิค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดจะใช้เทคนิคใหม่ เพิมคุณค่าสนิค้าหรือบริการ เพือเอาชนะคู่แข่งใน
ตลาด บางงานวิจัยจะรวม การดาํเนินงานเชิงรุกกับความกล้าทจีะแข่งขันว่าเหมือนกนัเพราะเมือ
เราคาดการณ์โอกาสทีจะเกิดขึนในอนาคตแล้ว เราก็จะดําเนินการเข้าไปแข่งขันกับคู่แข่ง 
(Okhomina, 2010) 



Generation Y หรือ Millennials คือผู้ทีเกิดระหว่าง ค.ศ -  หรือ พ.ศ 
-  ซึงมีอายุระหว่าง -  ปี ในปี พ.ศ.  (Ng Eddy, 2018) 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัยและการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online- 

questionaire) โดยผู้ทาํวิจัยศึกษาค้นคว้าจากทฤษฏนัีกวิชาการและนักปฏบิัตทิไีด้เขยีนไว้เพือนาํมา
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ซึงผู้วิจัยได้เสนอแบบสอบถามทีได้สร้างขึนต่ออาจารย์ที
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนือหา (Content 

validity) ของแบบสอบถามทีตรงกับเรืองทีจะศึกษา และมีการตรวจสอบความเชือมัน 
(Reliability)โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ของคาํถามแต่ละด้านโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คอื 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 3 ข้อ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับค่านิยมในการทาํงานตามรูปแบบ The Lyons 

Work Values Survey 25 Item format (Lyons et al., 2010)โดยแบบสอบถามให้คะแนน 1-5 

คะแนนตาม 5 point Likert style scale (1 = ไม่สาํคัญ 5= สาํคัญทสีดุ) รวมจาํนวน 25 ข้อ 
ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามวัดคุณลักษณะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

orientation) ทพัีฒนามาจาก Lumpkin และ Dess (Lumpkin & Dess, 1996) จาํนวน 5 ด้าน 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ค่านิยมในการทาํงานของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับค่านิยมการ
ทาํงานด้านสังคมและการช่วยเหลือผู้อืนมากทีสุด รองลงมาได้แก่ ค่านิยมการทาํงานภายใน 
ค่านิยมการทาํงานศักดิศรี และค่านิยมการทาํงานภายนอก ตามลาํดับ และเมือทดสอบค่านิยมการ
ทาํงานแยกตามจาํนวนข้อทงั  ข้อของแบบสอบถาม พบว่าค่านิยมการทาํงาน ข้อการมีเพือน
ร่วมงานทีดีในทีทาํงานถือเป็นค่านิยมการทาํงานทีประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเจเนอ
เรชันวายให้ความสาํคัญมากทสีดุ รองลงมาคือ การทาํงานทไีด้รับผดิชอบงานทส่ีงผลกระทบสาํคญั
ขององค์กร, การทาํงานทไีด้ช่วยเหลือผู้อนื, การทาํงานทท้ีายทายความสามารถ และการทาํงานที
ใช้ความสามารถได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ตามลาํดับ  อันดับแรก อันดับทีได้คะแนน
น้อยทสีดุคือ ค่านิยมการทาํงานข้อ การมีอาํนาจหน้าทใีนการจัดการทาํงานของผู้อนื 



ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้ประกอบการของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้าน 
ความกล้าเสียงมากทีสุด รองลงมาตามลําดับคือ ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน, ความมี
นวัตกรรม, ความกล้าทจีะแข่งขัน และการดาํเนินงานเชิงรุก เมือแยกตามข้อย่อยของแต่ละด้าน  
ด้านของคุณลักษณะผู้ประกอบการพบว่า . ด้านความมีนวัตกรรม ให้ความสาํคัญกับการคิดวิธี
ใหม่ๆในการพัฒนาสนิค้าหรือบริการต่างๆให้ลูกค้าเป้าหมายมากทสีดุ . ด้านการดาํเนินงานเชิง
รุก ให้ความสาํคัญกบัการออกสนิค้าหรือบริการใหม่ๆก่อนคู่แข่งมากทสีดุ . ด้านความกล้าทจีะ
แข่งขัน ให้ความสาํคัญกับ การไม่หลีกเลียงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งมากทีสุด . ด้านความกล้า
เสียง ให้ความสาํคัญกับ การศึกษาปัญหาลึกซึงก่อนตัดสินใจลงทุนมากทีสุด และ  ด้านการมี
อสิระในการบริหารงาน ให้ความสาํคัญกบัผู้จัดการใหญ่และทมีงานบริหารมีบทบาทสาํคัญในการ
ระบุและตัดสนิใจในทางเลือกต่างๆจากโอกาสทางธุรกจิทมีีอยู่ 

ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทํางานกับความเป็น
ผู้ประกอบการของเจเนอเรชันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าค่านิยมการทํางานมี
ความสมัพันธก์บัความเป็นผู้ประกอบการของเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครทรีะดับความ
เชือมัน 99% และค่านิยมการทาํงานแปรผันตรงกับความเป็นผู้ประกอบการ ยิงมีค่านิยมการ
ทาํงานทีมาก แสดงว่ามีความเป็นผู้ประกอบการสูง และเมือพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ดัง
ตารางแสดงระดับความสมัพันธ ์(Strength of association) ตารางท ี1 พบว่า 

- ค่านิยมเกียวกับงานภายในมีความสัมพันธ์กับความมีนวัตกรรมมากทีสุด อยู่ใน
ระดับมาก ถึงร้อยละ 68.1 และมีความสมัพันธก์บัการดาํเนินงานเชิงรุกและความกล้าทจีะแข่งขนั
น้อยทสีดุ ซึงอยู่ในระดับปานกลางเท่ากนัคือ ร้อยละ 52.4 

- ค่านิยมเกียวกบังานภายนอกมีความสัมพันธ์กบัความมีนวัตกรรมมากทสีุดซึงอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 59.1 และมีความสัมพันธ์กับการดาํเนินงานเชิงรุกน้อยทีสุดซึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 51.6 

- ค่านิยมเกียวกับงานด้านสังคมและการช่วยเหลือผู้อืนมีความสัมพันธ์กับการมี
อสิระในการบริหารงานมากทสีดุ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.9 และมีความสมัพันธ์กบัการ
ดาํเนินงานเชิงรกุน้อยทสีดุ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.6 

- ค่านิยมเกยีวกับงานด้านศักดิศรีมีความสัมพันธ์กับการมีอิสระในการบริหารงาน
มากทีสุดอยู่ในระดับ ร้อยละ 59.0 และมีความสัมพันธ์กับความกล้าเสียงน้อยทีสุดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 47.9 

 

 

 

 



ตารางที 1 แสดงเกณฑร์ะดับความสมัพันธ ์(Strength of association) 
 

ค่า r ระดบัความสมัพนัธ ์
0.81 - 1.00 มากทสีดุ 
0.61 - 0.80 มาก 

0.41 – 0.60 ปานกลาง 
0.21 – 0.40 น้อย 

0.00 – 0.20 ไม่มีความสมัพันธ/์มีความสาํพันธน้์อยมาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
งานวิจัยครังนีแป็นการศึกษาถึงค่านิยมการทาํงานตามทฤษฏขีอง Lyon work value 

และความเป็นผู้ประกอบการได้พิจารณาจากคุณลักษณะผู้ประกอบการตามแนวคิดของ Lumpkin 

และ Dess ทาํการศึกษาในกลุ่มประชากรทอียู่ในเจเนอเรชันวายหรือกลุ่มประชากรทมีีอายุ 25-40 

ปี ทอียู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ข้อมูลในรูปของแบบสอบถาม (Questionaire) ออนไลน์ 
จากผลการศึกษาพบว่า เจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานครให้ความสาํคัญกับค่านิยมการทาํงาน
ด้านสังคมและการช่วยเหลือผู้อืนมากทีสุด เมือพิจารณาถึงหัวข้อพบว่าให้ความสาํคัญกับการมี
เพือนร่วมงานทดีีในททีาํงาน อาจเป็นผลเนืองมาจากปัญหาทมัีกจะพบในททีาํงานเกียวกบัเพือน
ร่วมงาน เช่น มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันในทีทาํงาน เพือนร่วมงานไม่เป็นมิตรและโดนเพือน
ร่วมงานกลันแกล้ง ซึงปัญหานีถอืว่าเป็นปัญหาทมีีความสาํคัญมากอย่างมีนัยสาํคัญททีาํให้เกดิการ
ลาออกของพนักงานในองค์กร ตามการศึกษาของศศิ อ่วมเพง็ (นางสาวศศิ อ่วมเพง็, ) จึง
ทาํให้ประชากรในเจเนอเรชันวายทอีาศัยในเขตกรุงเทพมหานครซึงถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศทรีวมประชากรจากหลายภมิูภาค หลากหลายหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกนัเกดิความ
ตระหนักในค่านิยมด้านสังคมและการช่วยเหลือผู้อืนมากทีสุด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Dr.PSV et., al (Dr.PSV Balaji Rao, ) ประชากรในเจเนอเรชันวายจากเมือง Bangalore 

ประเทศอนิเดียมีค่านิยมการทาํงานทเีน้นความสาํคัญด้านสงัคมเป็นอบัดับหนึง และรองลงมาคือ
ด้านภายใน นอกจากนีสภาพภมิูศาสตร์ทแีตกต่างกนั สภาพแวดล้อม ค่านิยมสงัคม รูปแบบการ
ใช้ชีวิตทีแตกต่างกันกอ็าจทาํให้ประชากรเกิดค่านิยมทีแตกต่างกันดังเช่น งานวิจัยของ Elissa 
(Elissa Davis, ) พบว่าประชากรทอียู่ในเจเนอเรชันวายในมหาวิทยาลัย Eastern Michigan 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความสาํคัญกับค่านิยมการทาํงานภายนอกมากทีสุด รองลงมาคือ 
ค่านิยมภายใน, สงัคมและการช่วยเหลือผู้อนื และ ค่านิยมศักดิศรี ตามลาํดับ 

การวิเคราะห์หาความเป็นผู้ประกอบการจากคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial characteristics) พบว่าประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ลักษณะผู้ประกอบการด้านความกล้าเสียง (Risk taking) มากทสีุด รองลงมาคือ การมีอิสระใน



การบริหารงาน  (Autonomy) , ความมีนวัตกรรม  ( Innovation) , ความกล้าทีจะแข่งขัน 
(Competitive aggressiveness) และการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactive) ความกล้าเสยีงถอืเป็นด้าน
สําคัญทีสุดทีแยกผู้ประกอบการออกจากลูกจ้าง (Lumpkin & Dess, ) ดังนันจึงถือว่า
ประชากรเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครมีโอกาสทจีะได้เป็นผู้ประกอบการสูงในอนาคต
เมือพิจารณาจากคุณลักษณะผู้ประกอบการ และไม่น่าแปลกใจทกีารมีอิสระในการบริหารงานจะ
เป็นอนัดับทเีจเนอเรชันวายให้ความสาํคัญรองลงมา เพราะลักษณะสาํคัญของเจเนอเรชันวายคือ
บุคคลทีชอบความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นในการทํางาน การเรียน หรือการทําธุรกิจ 
(Indriyana & Djastuti, 2018)  

ดังนันค่านิยมการทาํงาน (Work value) ซึงเป็นตัวกาํหนด ความคิด ความเชือ ทีมี
ความสาํคัญของแต่ละบุคคลทีมีต่องาน โดยเกิดจากการกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกการทาํงาน ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงาน ความต้องการ ทศันคติ ความคาดหวัง 
และความพึงพอใจในงาน ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation) เป็น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการทีแสดงถึงการใช้รูปแบบกระบวนการทางกลยุทธ์ในการชีนาํ การ
ตัดสินใจ และการทาํธุรกิจ ให้ประสบความสาํเร็จ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาสินค้า
หรือบริหารให้มีนวัตกรรม และพร้อมทจีะรับความเสยีงในการนาํสนิค้าหรือบริการนันเข้าสู่ตลาดที
มีความไม่แน่นอน และสามารถค้นหาโอกาสทางธุรกจิก่อนคู่แข่ง ทาํให้ธุรกจิประสบผลสาํเรจ็ตาม
เป้าหมายทวีางไว้ มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าลักษณะของผู้ประกอบการเกียวข้องกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการและเกียวข้องกับความสําเร็จ (Lan & Wu, ) ของ
องค์การ การศึกษาครังนีทําให้ทราบว่าค่านิยมการทํางานมีความสัมพันธ์กับความเป็น
ผู้ประกอบการอย่างมีนัยสาํคัญ โดยความเป็นผู้ประกอบการเริมต้นตังแต่ความคิดในการทาํงาน 
ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการซึงสอดคลองกบังานวิจัยของ Lan and Wu (Lan & Wu, 2010) 
โดยพบว่าระดับความสําเร็จขึนอยู่กับทัศนะคติซึงก็คือค่านิยมในการทํางาน เมือพิจารณา
องค์ประกอบย่อยในแบบสอบถามแต่ละด้านของค่านิยมการทาํงานจะกล่าวได้ว่า ประชากรเจเนอ
เรชันวายในเขตกรงุเทพมหานครให้ความสาํคัญมากทสีดุคือ การทาํงานทท้ีาทายความสามารถ ได้
ทาํงานร่วมกบัเพือนร่วมงานทดีี มีหัวหน้างานทมีีนาํใจให้การสนับสนุนการทาํงาน และการทาํงาน
นันต้องมีผลกระทบสาํคัญต่อองค์กร จึงทาํให้เกดิความอยากทจีะทาํงานเกดิทศันะคติความคิดใน
การทาํงานทดีี และเมือพิจารณาองค์ประกอบย่อยของลักษณะผู้ประกอบการพบว่า ประชากรเจ
เนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะของผู้ประกอบการทีชอบทดลองและใช้วิธีการ
ใหม่ๆในการแก้ปัญหา จะมีการศึกษาปัญหาลึกซึงก่อนตัดสนิใจลงทุน และออกสนิค้าหรือบริการ
ใหม่ๆก่อนคู่แข่ง โดยทจีะมีการรุกตลาดอย่างรุนแรงจริงจัง ซึงผู้จัดการใหญ่หรือทมีงานบริหารมี
บทบาทสาํคัญในการะบุและตัดสนิใจในทางเลือกต่างๆจากโอกาสทางธุรกจิทมีีอยู่ ยงิมีค่านิยมการ
ทาํงานทีดีกยิ็งมีความเป็นผู้ประกอบการสูง ส่งผลให้ธุรกิจทีทาํอยู่ทังทีเป็นลูกจ้าง หรือเป็น
ผู้ประกอบการเอง มีโอกาสประสบผลสาํเรจ็มากขึน 



ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 
1. งานวิจัยนีทาํในประชากรเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน ยังไม่ได้สะท้อนถึงประชากร

เจเนอเรชันวายทงัหมดในประเทศไทย ดังนันการศึกษาครังต่อไปควรทาํในเขตอนืให้ครอบคลุม
ทวัทงัประเทศไทย 

2. ตัวแปรทีใช้ในการศึกษายังมีอีกหลากหลายทีส่งผลต่อค่านิยมการทาํงานและ
คุณลักษณะผู้ประกอบการจึงควรมีการศึกษาเพิมเติม 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
ศศิ อ่วมเพง็. (2558). ปัจจัยทมีีอทิธพิลต่อความตังใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา

สาํนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว). (2562). รายงานสถานการณ์
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2562. Retrieved from 

https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215 

Anwar, I., & Saleem, I. (2019). Exploring entrepreneurial characteristics among university 

students: an evidence from India. Asia Pacific Journal of Innovation and 

Entrepreneurship, ahead-of-print. doi:10.1108/APJIE-07-2018-0044 

Cho Yun, H. (2018). Entrepreneurial orientation, entrepreneurial education and 

performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(2), 
124-134. Retrieved from https://doi.org/10.1108/APJIE-05-2018-0028. 
doi:10.1108/APJIE-05-2018-0028 

Dr.PSV Balaji Rao, M. V. U. K. (2017). A Study on Work Values of Gen Y workforce. 
International Journal of Lastest Engineering and Management Research 

(IJLEMR), 02(08), 62-66.  
Elissa Davis. (2016). Work Value Priority of Millenial Students. Eastern Michigan 

University, Retrieved from http://commons.emich.edu/honors  

Hooi Ho, C. (2016). The functional role of entrepreneurial orientation and entrepreneurial 

bricolage in ensuring sustainable entrepreneurship. Management Research 

Review, 39(12), 1616-1638. Retrieved from 

https://doi.org/10.1108/MRR-06-2015-0144. doi:10.1108/MRR-06-
2015-0144 

Indriyana, F., & Djastuti, I. (2018). Work values of generation Y. Diponegoro 

International Journal of Business, 1, 40. doi:10.14710/dijb.1.1.2018.40-48 

Lan, Q., & Wu, S. (2010). An empirical study of entrepreneurial orientation and degree 

of internationalization of small and medium sized Chinese manufacturing 

enterprises. Journal of Chinese Entrepreneurship, 2(1), 53-75. Retrieved from 

https://doi.org/10.1108/17561391011019023. 
doi:10.1108/17561391011019023 

Lechner, C. M., Sortheix, F. M., Göllner, R., & Salmela-Aro, K. (2017). The 

development of work values during the transition to adulthood: A two-country 



study. Journal of Vocational Behavior, 99, 52-65. Retrieved from 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000187911630104X. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.12.004 

Liang, Y. W. (2012). The relationships among work values, burnout, and organizational 

citizenship behaviors: A study from hotel front line service employees in 

Taiwan. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24. 
doi:https://doi.org/10.1108/09596111211206169 

Lieberman, M. B., & Montgomery, D. B. (1988). First-mover advantages. Strategic 

Management Journal, 9(S1), 41-58. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250090706. 
doi:10.1002/smj.4250090706 

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation 

Construct and Linking It to Performance. The Academy of Management 

Review, 21(1), 135-172. Retrieved from www.jstor.org/stable/258632. 
doi:10.2307/258632 

Lyons, S. T., Higgins, C. A., & Duxbury, L. (2010). Work values: Development of a 

new three-dimensional structure based on confirmatory smallest space analysis. 
Journal of Organizational Behavior, 31(7), 969-1002. Retrieved from 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.658. 
doi:10.1002/job.658 

Naim, M. F., & Lenka, U. (2018). Development and retention of Generation Y 

employees: a conceptual framework. Employee Relations, 40, 00-00. 
doi:10.1108/ER-09-2016-0172 

Ng Eddy, S. (2018). Work Value Priorities. In T. Lyons Sean (Ed.), Generational Career 

Shifts (pp. 45-69): Emerald Publishing Limited. 
Okhomina, D. (2010). Entrepreneurial orientation and psychological traits: the moderating 

influence of supportive environment.  
 

 
 


