
 
 

แรงจงูใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

เดชวตั แกว้ศรวีงศกร1  

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลกัษณะในการเป็นผู้ประกอบการของ

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั2) ปจัจยัมผีลต่อการตัดสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่3 – 4 คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั ซึง่มจีาํนวน 637 คน ทาํการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบ F-test และสถติ ิOne -Way Analysis of Variance (ANOVA) ผลพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ 4 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาการบญัช ีสาขาการตลาด สาขาการจดัการ สาขา
ระบบสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มรีายรบัตํ่ากว่า 5,000 บาท วเิคราะหแ์รงจงูใจทีม่ ี
ผลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การมุ่งมัน่ในความสําเรจ็ ภาวะความเป็นผูนํ้า กลา้
เสีย่ง ความรบัผดิชอบ การสรา้งสรรคน์วตักรรม การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง จรยิธรรมทาง
ธุรกจิ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการ ใชส้ถติ ิRegression วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหู
คณู 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) ปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายรบัที่แตกต่างกนัไม่ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการทีแ่ตกต่างกนั  2) ปจัจยัส่วนบุคคลด้านสาขาวชิาทีศ่กึษาที่
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการทีแ่ตกต่างกนั 3) ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะ
ในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ในความสําเรจ็ ภาวะความเป็นผูนํ้า กลา้เสีย่ง ความ
รบัผดิชอบ การสรา้งสรรคน์วตักรรม การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง และจรยิธรรมทางธุรกจิ ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั (Y) โดยค่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) = 0.737 อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 
ค าส าคญั : คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ  แรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 
_______________________________________________________________________ 
1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

 



 
 

 

Abstract 

The objectives of this research were to study 1) Characteristics of 
entrepreneurship among undergraduate students. of students of the Faculty of Business 
Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya 2) Factors affecting 
entrepreneurial decision of undergraduate students of students of the Faculty of 
Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya The sample 
group was undergraduate students in the 3rd – 4th year of the Faculty of Business 
Administration. Rajamangala University of Technology Srivijaya, with a total of 637 
people, collected data using a questionnaire as a data collection tool. The statistics 
used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, F-test 
and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) statistic. Marketing Management 
Information Systems Branch mostly female with income less than 5,000 baht. Analysis 
of the motivations affecting decision-making as an entrepreneur, including commitment 
to success Leadership, risk taking, responsibility innovation learning and self-
development business ethics affecting decision-making as an entrepreneur. Regression 
statistics were used to analyze multiplicative regression. 

The hypothesis testing found that 1) different personal factors in terms of 
income did not affect the decision to become entrepreneurs differently 2) personal 
factors in different fields of study did not affect the decision-making as an entrepreneur. 
different entrepreneurial decisions. 3) The attributes of entrepreneurship include 
commitment to success. Leadership, risk taking, responsibility innovation learning and 
self-development and business ethics Affects the motivation for entrepreneurial decision 
of students of the Faculty of Business Administration Rajamangala University of 
Technology Srivijaya (Y) by correlation coefficient (R) = 0.737 with statistical 
significance at the 0.05 level. 

Keywords : Entrepreneurial attributes , Entrepreneurial Motivation 

 

 

 



 
 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ในปจัจุบนัการดําเนินธุรกจิมกีารแข่งขนัสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้น

และให้ความสําคญักบัเรื่องของความคดิสรา้งสรรค์และการนํานวตักรรมมาใช้ในการดําเนินธุรกจิ 
เนื่องจากตลาดมกีารแข่งขนัทีสู่งขึน้และมคีวามแตกต่างกนัไปจากเดมิ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่มี
ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม ธุรกิจที่อยู่รอดได้จําเป็นต้องมกีารปรบัตวัไปตามสถานการณ์ และมี
บุคคลอกีไมน้่อยทีห่นัมาประกอบธุรกจิเป็นของตนเองอย่างจรงิจงั  

จากขอ้มลูของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ พบว่า ปี พ.ศ.2563 มกีารจดทะเบยีนนิตบิุคคลใหม ่ 
(ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากดั บรษิัทจํากดั และบรษิัทมหาชนจํากดั) จํานวน 
63,340 ราย โดยมมีลูค่าการลงทุน 235,272 ลา้นบาท ซึง่มอีตัราลดลงจากปี พ.ศ.2562  จาํนวน 
8,145 ราย คดิเป็น 11.39 เปอรเ์ซน็ มกีารลงทุนลดลง 92,192 ลา้นบาท คดิเป็น 28.15 เปอรเ์ซน็  

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จงึไดม้หีลายหน่วยงานทีต่ระหนักถงึปญัหาดงักล่าว รวมไป
ถึงกระทรวงศึกษาธกิาร ได้เล็งเห็นถึงปญัหาดงักล่าว จงึได้มกีารจดัตัง้โครงการหน่วยบ่มเพาะ
วสิาหกจิในสถาบนัอุดมศกึษา(University Business Incubator) หรอื UBI ไดร้บัการสนับสนุนจาก
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มพีฒันาการมาตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุน บุคลากรจากมหาวิทยาลยั ได้แก่ นักศึกษา นักวจิยัและอาจารย์ ในการพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและเป็นผู้ประกอบการเอง โดยเน้นการใช้ความรู้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก
มหาวทิยาลยั  โดยมจีุดมุ่งหมายในการสรา้งแรงบนัดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสรมิจติวญิญาณ
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นิสติ นักศกึษา คณาจารย ์และศษิยเ์ก่า ให้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรม การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุรกิจในสถาบนัอุดมศึกษา และ
พฒันาสู่การเป็นผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพโดยเน้นผลติภณัฑท์ีม่าจากผลงานวจิยั/เทคโนโลย/ีองค์
ความรู ้ส่งเสรมิใหน้ิสติ นกัศกึษา คณาจารยแ์ละนักวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษา ใหม้กีารศกึษาวจิยั
เพื่อพฒันาเทคโนโลยทีางด้านอุตสาหกรรม และสร้างเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเอกชน เสรมิสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนําผลงานวจิยั นวตักรรม 
เทคโนโลย ีและทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวชิาการของ
สถาบนัอุดมศกึษามาเชื่อมโยงกบัภาคธุรกจิอุตสาหกรรม เพื่อพฒันาสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์
และสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร (Core Culture) ของสถาบนัอุดมศกึษาใน
การพฒันาผลงานวจิยั เทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
สงัคม-เศรษฐกจิและสามารถยกระดบัขดีความสามารถเชงิการแข่งขนัของประเทศ  (ศูนยบ์่มเพาะ
วสิาหกจิ มทร.ศรวีชิยั,2558) 

  อยา่งไรกต็าม การส่งเสรมิการเป็นผูป้ระกอบการสามารถทําไดต้ัง้แต่ยงัไม่ไดเ้ป็น
ผู้ประกอบการหรือกําลังศึกษาอยู่  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่การเป็น



 
 

ผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ จะต้องมีคุณลักษณะในการเป็น
ผูป้ระกอบการ คอื มคีวามคดิสรา้งสรรค์  เรยีนรูห้รอืสรา้งนวตักรรม  การยอมรบัความเสีย่ง  มี
ความสามารถในการจดัการทัว่ไป  และต้องมคีวามมุ่งมัน่ในการดําเนินงาน ซึง่คุณลกัษณะดงักล่าว
นี้สามารถสร้างและส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ในขณะกําลังศึกษาอยู่ หากนักศึกษามคีุณลกัษณะ
ดงักล่าวร่วมกบัสาขาวชิาที่ศกึษาที่มคีวามเหมาะสม จะช่วยให้นักศกึษามคีวามตระหนักและแรง
บรรดาลใจในการเริม่ตน้ประกอบธุรกจิต่อไป 

  จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึเลง็เหน็ความสําคญัในการศกึษาคุณลกัษณะในการ
เป็นผู้ประกอบการที่มผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ของ
นักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยผ่านการดําเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสรมิให้
นักศกึษาเริม่ต้นในการประกอบธุรกจิ เพื่อนําผลการวจิยัมาพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรการเรยีน
การสอนในรายวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ นํามาออกแบบกจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิและสรา้งความ
ตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษา และตดัสนิใจในการประกอบธุรกจิและเตบิโตเป็น
ผูป้ระกอบการต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี ของ

นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
2. เพื่อศึกษาปจัจยัมผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี

ของนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
สมมติุฐาน 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตัดสนิใจเป็นผู้ประกอบการของ
นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัแตกต่างกนั 

2. ปจัจัยส่วนบุคคลด้านสาขาวิชาที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเป็น
ผู้ประกอบการของนักศกึษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
แตกแต่งกนั 

3. คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยัที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจเป็น
ผูป้ระกอบการ 

ขอบเขตการวิจยั 
1.ดา้นประชากร คอื นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
2.ด้านเนื้ อหา ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล  

ประกอบดว้ย เพศ รายรบัของนักศกึษา สาขาวชิาทีศ่กึษา  และคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ 
ประกอบด้วย การมุ่งมัน่ในความสําเรจ็ ภาวะความเป็นผู้นํา กล้าเสี่ยงและกลา้ตดัสนิใจ ความ
รบัผดิชอบ การสรา้งสรรคน์วตักรรม การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง จรยิธรรมทางธุรกจิ และแรงจงูใจ



 
 

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั 

3.ด้านพื้นที่ ผู้วิจยัทําการศึกษานักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรวีชิยั 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
     แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 

คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศึกษา
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งไดด้งันี้ 

ทฤษฎ ีE.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) Alderfer ได้
ปรบัปรงุลาํดบัขัน้ความตอ้งการของ Maslow เป็นความตอ้งการ 3 ระดบั ดงันี้ 

1. ความต้องการดํารงชวีติอยู่ (existence needs) คอื ความต้องการทางร่างกายและ
ความปลอดภยั ความตอ้งการรายได ้สวสัดกิารและสภาพแวดลอ้มการทํางาน 

2. ความต้องการความสมัพนัธ ์(relatedness needs) คอื ความต้องการทุกอย่างที่
เกีย่วพนักบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลภายในสถานทีท่ํางาน 

3. ความต้องการเจรญิเตบิโต (growth needs) คอื ความต้องการภายในเพื่อการ
พฒันาส่วนบุคคล ความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะเจรญิเตบิโตพฒันา และใชค้วามสามารถอย่างเตม็ที่
ดว้ยการแสวงหาโอกาส และการเอาชนะความทา้ทายใหม่ ๆ Domjan(อ้างอนิในชาครสิ เขื่อนสุงค,์ 
2559) 

ทฤษฎแีรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัจติวทิยาองคก์ร โดย
ทฤษฎไีด ้ คน้หาสิง่ทีเ่ฉพาะเจาะจงในตวับุคคลตัง้แต่พฤตกิรรมการเริม่ต้น การกํากบัดูแลและการ
หยุดกระทํา  ความสมัพนัธ ์2 สิง่ทีเ่ป็นแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการคอื ทฤษฎแีรงผลกัและ
แรงดงึ (Push & pull theory) (Gilad & Levine, 1986) (อ้างองิในจรยิา กอสุขทวคีูณ,2561)โดย
ทฤษฎแีรงผลกัคอื การทีบุ่คคลผลกัตวัเองสู่ การประกอบกจิการจากแรงกดดนัแง่ลบ เช่น การไม่
พงึพอใจกบังาน ความยากในการหางาน เงนิเดอืนไม่เพยีงพอหรอืความไม่ยดืหยุ่นของตารางการ
ทํางาน ในขณะทีท่ฤษฎแีรงดงึคอื การทีบุ่คคล มคีวามสนใจในการประกอบกจิการทีต่้องการสรา้ง
ขึน้มาเองเพื่อเตมิเตม็ความมัง่คัง่และความปรารถนา  

แรงจูงใจเป็นแนวคิดเสมือนกับความคาดหวังเป็นตัวรับรู้ความเป็นไปได้และ
ความสามารถของตนเองเพื่อคาดการณ์ความตัง้ใจในการเป็น ผูป้ระกอบการ ผู้ประกอบการมกัจะ
ไดร้บัแรงจงูใจจากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิโดยความเขา้ใจทาง เศรษฐกจิในการเริม่ต้นทําธุรกจิคอื 
การมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์หรอืความพึงพอใจในอาชีพ ผู้ประกอบการ Baumol (อ้างอิงใน
novabizz.com,2564) 

ทฤษฎขีอง Frese เรือ่ง คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ไดม้กีารเสนอคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการไวด้งันี้  ความเป็นตวัของตวัเอง  ความมนีวตักรรม ความกลา้เสีย่ง ความก้าวรา้วใน
การแขง่ขนั ความสมํ่าเสมอและใฝใ่จในการเรยีนรู ้ความใฝใ่จในความสาํเรจ็ 
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คุณลกัษณะของผู้ประกอบการ เป็นแนวพฤติกรรมในการดําเนินงานและเป็นสิ่งที่
กําหนดความสําเร็จของกิจการ เพราะผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้และยนืหยดัได้ในทุกๆ 
สถานการณ์ ดงันั้น การค้นหาคุณลกัษณะสําคญัสําหรบัการเป็นผู้ประกอบการที่ด ีจะช่วยในการ
เตรยีมความพรอ้มทําใหรู้จุ้ดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพฒันาทกัษะ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกจิให้ประสบความสําเรจ็ยิง่ขึน้ (ฝนทพิย ์ฆารไสว, 2554) ได้เสนอแนวคดิคุณลกัษณะการเป็น
ผู้ประกอบการไว้ 11 ด้าน ดงันี้  1. พนัธะความมุ่งมัน่และความพยายาม 2. ด้านความต้องการ
ความสําเร็จและการเติบโต 3. ด้านเน้นที่ โอกาสและเป้าหมาย 4. ด้านความคิดริเริ่มและ 
ความรบัผิดชอบ 5. ด้านการแก้ไขปญัหาอย่างไม่ย่นย่อ 6. ด้านความสมจรงิและมอีารมณ์ขนั  
7. ด้านค้นหาและใช้ขอ้มูลป้อนกลบั 8. ด้านอํานาจจากภายในตน  9. ด้านคดิพจิารณาเกี่ยวกบั
ความเสีย่ง 10.ดา้นความตอ้งการสถานภาพ  11. ดา้นยดึหลกัคุณธรรมและมคีวามน่าเชื่อถอื  

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ชลลดา เจยีมจติวานิชย์ (2563) ได้ทําการวิจยั ตวัแบบการเป็นผู้ประกอบการใหม่ของ

นักศกึษาปรญิญาตรสีงักดัมหาวทิยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจที่จะเป็นผูป้ระกอบการใหม่โดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้านมคีวามสมัพนัธ์หรอืมี
อทิธพิลกบัตวัแบบการพฒันาผู้ประกอบการใหม่ของนักศกึษาปรญิญาตรสีงักดั มหาวทิยาลยัใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ปจัจยั
ด้านบุคลกิภาพของความเป็นผู้ประกอบการ (personality traits) ได้แก่ ความหลงใหลในการ
ประกอบธุรกจิสตาร์ทอพั การรบัรู้ความสามารถของ ตนเอง ทศันคตทิี่มต่ีอการประกอบธุรกิจ
สตารท์อพั การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั ความม ี นวตักรรม และสําหรบัปจัจยั
ด้านความพงึพอใจในงานนัน้ส่งผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพัของนกัพฒันาซอฟตแ์วรต์ามลาํดบั 

กานตมิา สุรยิจ์ามร (2562) การศกึษาคุณสมบตัผิูป้ระกอบการ ภาวะผูนํ้าความพรอ้มการ
เป็นผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อความสํา เร็จในการเป็น
ผูป้ระกอบการกรณีศกึษาผูป้ระกอบการธุรกจิวสัดุก่อสรา้งแห่งหนึ่ง พบว่า ผลการวเิคราะหพ์บว่า 
คุณสมบตัผิู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็นอสิระ ด้านการสรา้งนวตักรรม ด้านการ
ทํางานเชงิลกึ ดา้นการสามารถในการแข่งขนั และด้านการเผชญิความเสีย่ง ทีม่ผีลต่อความสําเรจ็
ในการเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจยัด้าน
คุณสมบตัิผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นอิสระ ด้านการสร้างนวตักรรม ด้านการ
ทํางานเชงิลกึ ด้านการสามารถในการแข่งขนั และด้านการเผชญิความเสี่ยง ซึ่งมรีะดบัความ
คดิเหน็มากลาํดบัที ่1 คอื ดา้นการทาํงานเชงิลกึ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 รองลงมาตามลําดบั คอืดา้น
การเผชญิความเสี่ยงมรีะดบัความคดิเหน็มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ดา้นความเป็นอสิระ มรีะดบั
ความคดิเห็นมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ด้านการสามารถในการแข่งขนัและด้านการสร้าง
นวตักรรม มรีะดบัความคดิเหน็มาก 33 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และผลรวมปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิอง
การเป็นผูป้ระกอบการมรีะดบัความคดิเหน็มาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ตามลําดบั ผลการวเิคราะห์



 
 

พบว่า ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปรผลระดบัความคดิเหน็ เกี่ยวกบัภาวะความเป็น
ผูนํ้าซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้าดา้นผูนํ้าแบบสนับสนุน และดา้นพฤตกิรรมของผูนํ้าทีม่ ี
ผลต่อความสําเรจ็ในการเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบั เกี่ยวกบัความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อความสํา เร็จในการเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วย ด้านผู้นําแบบชี้นําด้านผู้นําแบบสนับสนุนและด้านพฤติกรรมของผู้นําซึ่งมรีะดบั
ความ คดิเหน็มากที่สุดลําดบัที่ 1 คอื ด้านผู้นําแบบสนับสนุน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.36 รองลงมา
ตามลําดบัคอื ด้านผู้นําแบบชีนํ้าและพฤตกิรรมของผู้นํามรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.35 และ ผลรวมภาวะความเป็นผูนํ้ามรีะดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 
ตามลาํดบั 

วรพรรณ รตันทรงธรรม (2563) ได้ทําการศึกษา ปจัจยัความสําเรจ็ของผู้ประกอบการ
ธุรกจิผลติและจาํหน่ายเฟอรน์ิเจอรข์นาดเลก็ของผูป้ระกอบการชาวลําพูนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบว่า 
ปจัจยัแห่งความสําเรจ็ของผูป้ระกอบการชาวลําพูนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ ประกอบ ไปดว้ยปจัจยัหลกั 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ปจัจยัด้านจติวทิยาและลกัษณะบุคลกิภาพของผู้ประกอบการ พบว่า 
ผูป้ระกอบการมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในอดตีเกี่ยวกบัธุรกจิและผูป้ระกอบการเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในทุกขัน้ตอนการดาํเนินงาน มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติเป็นพืน้ฐานสําคญัในการดําเนินธุรกจิ 2) ปจัจยั
ดา้นทกัษะในการจดัการและฝึกอบรมของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการมกีารวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกจิใหโ้อกาสพนักงานได้มสี่วนร่วมในการบรหิารงานตาม
ความเหมาะสม 3) ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก พบว่า ผูป้ระกอบการมกีารช่วยเหลอืพึง่พา
อาศยัซึง่กนัและกนัจะทําใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

  แรงจูงใจที่มผีลต่อการตัดสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีเ่หมาะสม ซึ่งได้กําหนด
แนวทางการดําเนินงานวจิยั มรีายละเอยีดขัน้ตอน ดงันี้ 
กลุ่มประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยมลีกัษณะตัง้ขอ้คําถามเป็นแบบ
เลอืกคําตอบตามตวัเลอืกทีก่ําหนด โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกคําตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว 
เพื่อช่วยในการอภปิรายผล ไดแ้ก่ เพศ รายรบัของนกัศกึษา สาขาวชิาทีศ่กึษา  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยมลีกัษณะตัง้ข้อ
คําถามเป็นการเลอืกคําตอบแบบประเมนิค่า เพื่อช่วยในการอภปิรายผล ปจัจยัด้านคุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมลีกัษณะตัง้ขอ้คําถาม
เป็นการเลอืกคาํตอบแบบประเมนิค่าเพื่อวดัแรงจงูใจในการเป็นผูป้ระกอบการ 



 
 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบนัน้ ผูว้จิยัไดท้ําการทดสอบความเทีย่งตรง 

(Validity) และความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําไปเกบ็ขอ้มลูจรงิโดยการสรา้ง
แบบสอบถามหลงัจากนัน้ได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรกึษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
เครื่องมอืวจิยั โดยพจิารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม ภาษาที่ใช้กบัประเด็นที่ต้องประเมนิ 
โดยนําคําตอบที่ได้เป็นข้อมูลที่ใช้สําหรบัเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอืให้มี
คุณภาพเครื่องมอืวจิยั จํานวน 3 ท่าน ด้วยวธิกีารคํานวณหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกบัเนื้อหาหรอืวตัถุประสงค ์(Item Objective Congruence : IOC) โดยมคี่าคะแนนอยู่ที ่
0.975ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบสอบ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดย
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 ชุด เพื่อจะไดนํ้ามาหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดผ้ลลพัธค์่าความเชื่อมัน่จาก
แบบสอบถามเท่ากบั 0.975 และระยะเวลาในการดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวนัที ่ตุลาคม 
– ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 
  ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักศกึษา
คณะบรหิารธุรกจิ จาํนวน 310 คน โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ผู้วจิยัศกึษาค้นควา้จากหนังสอื ตําราเรยีน เอกสาร 
บทความ นิตยสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ และผลงานการวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงขอ้มูลทางสถิตขิองภาครฐัและเอกชน ตลอดจนการสบืค้นจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ทางอนิเตอรเ์น็ต 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ รายรบัของนักศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ 
(Percentage) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และการวดัการกระจายของข้อมูล (Standard 
Deviation) 

การวเิคราะหเ์ชงิสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 
ในการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถตทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั เพื่อสรุปผลอ้างองิไปยงั

ประชากรของการศึกษาในครัง้นี้ จะตัง้ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้จากวธิกีาร
สํารวจโดยแบบสอบถามนํามาวเิคราะห์สถติดิ้วยขอ้มูลทางคอมพวิเตอร ์โดยใช้โปรแกรม SPSS 
เพื่อทดสอบสมมตฐิานของแต่ละขอ้ โดยใชส้ถติต่ิางๆในการวเิคราะหด์งันี้ 



 
 

ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 เป็นการหาค่าความแตกต่างระหว่างตวัแปร 3 กลุ่มขึน้ไป ทดสอบ
ตวัแปรสาขาวชิาทีศ่กึษา ดว้ยสถติ ิOne -Way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ รายรบัของนักศกึษา สาขาวชิาศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการประกอบธุรกจิแตกต่างกนั โดยเมื่อเกดิการยอมรบัสมมตฐิานแลว้ไดท้ําการทดสอบ
หาค่าความแตกต่างเปรยีบเทยีบเชงิซ้อน (Multiple Comparison) โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ว่ามคีู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั คอื คุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการของนกัศกึษา ไดแ้ก่ การมุง่มัน่ในความสําเรจ็ ภาวะความเป็นผูนํ้า กลา้เสีย่ง 
ความรบัผดิชอบ การสรา้งสรรคน์วตักรรม การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง จรยิธรรมทางธุรกจิ มผีล
ต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการ ใชส้ถติ ิRegression วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหคูณู 

ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  การวิจยันี้มกีลุ่ม
ประชากรทัง้หมด 637 คน โดยเป็นนักศกึษาจากคณะบรหิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั ทัง้ 4 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาการบญัช ีสาขาการตลาด สาขาการจดัการ และสาขาระบบ
สารสนเทศ  และการวจิยันี้มกีลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 310  เป็นเพศชาย จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
19  และเป็นเพศหญงิ จํานวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81 มรีายรบัต่อเดอืนตํ่ากว่า 5,000 บาท 
จาํนวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.9 มรีายรบัต่อเดอืน 5,001-10,000 บาท จาํนวน 76 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.5 มรีายรบัต่อเดอืน 10,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5  มผีูต้อบ
แบบสอบถามศกึษาในสาขาการบญัช ีจาํนวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ศกึษาในสาขาการตลาด 
จาํนวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3ศกึษาในสาขาการจดัการ จาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 
ศกึษาในสาขาระบบสารสนเทศ จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 

ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ปจัจยัที่มีผลต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยั ได้ทําการสอบถามความคดิเหน็ของนักศกึษา ในด้านคุณลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบดว้ย 1) การมุ่งมัน่ในความสําเรจ็  2) ภาวะผูนํ้า 3) กลา้เสีย่งและกลา้ตดัสนิใจ 4) ความ
รบัผดิชอบ 5) การสรา้งสรรคน์วตักรรม การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 6) จรยิธรรมทางธุรกจิ ผลการ
วเิคราะห์ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีายละเอยีดดงันี้
ปจัจยัด้านความมุ่งมัน่ในการประสบความสําเร็จมีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของ
นักศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.29 , S.D = 0.72) ดา้นภาวะความเป็น
ผูนํ้ามผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
(  = 4.21 , S.D = 0.68) ดา้นกลา้เสีย่งมผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษา มี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (  = 4.16 , S.D = 0.71) ดา้นความรบัผดิชอบมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.36 , 



 
 

S.D = 0.63) ด้านสรา้งสรรค์นวตักรรมการเรยีนรู้และพฒันาตนเองมผีลต่อการตดัสนิใจเป็น
ผูป้ระกอบการของนักศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.31 , S.D = 0.65)
ดา้นจรยิธรรมทางธุรกจิมผีลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษา มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.51 , S.D = 0.62) ปจัจยัทีเ่ป็นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเป็น
ผูป้ระกอบการ ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรวีชิยั นัน้ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก (  = 4.15 , S.D = 0.71)  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน สมมตฐิานที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายรบัทีแ่ตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยัแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการทีแ่ตกต่างกนั สมมตฐิานที ่2 
ปจัจยัส่วนบุคคลด้านสาขาวชิาที่ศกึษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการของ
นักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกนั สมมตฐิานที่ 3 คุณลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
แรงจงูใจส่งผลต่อการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

แรงจูงใจที่มผีลต่อการตัดสนิใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเป็นผูป้ระกอบการ โดย
ปจัจยัด้านคุณลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความมุ่งมัน่ในความสําเรจ็ ระดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.29 , S.D = 0.72) และปจัจยัดา้นกลา้เสีย่ง มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก (  = 4.16 , S.D = 0.71) ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ดร.ภทัรานิษฐ ์สรเสรมิ
สมบัติ (2561) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่ ไม่เคยมปีระสบการณ์ในการทํางาน และ
มคีวามตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการ ผลการจดักลุ่มปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ พบว่า ม ี7 
คุณลกัษณะ ไดแ้ก่  

1) ความต้องการที่จะประสบความสําเรจ็  2) ความกลา้เสี่ยง 3) ความอดทนต่อภาวะ
คลุมเครอื 4) ประเภทของแรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกจิ 5) ทศันคตเิชงิบวกที่มต่ีอความ
ลม้เหลว 6) ทศันคตทิี่ดต่ีอความแปลกใหม่ และ 7) ความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของตน ผลทดสอบ
อทิธพิลของคุณลกัษณะทีส่่งผลต่อความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
เชยีงใหม่ พบว่า ความต้องการที่จะประสบความสําเรจ็, ความกล้าเสี่ยง, ความอดทนต่อภาวะ
คลุมเครอื, ประเภทของแรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกจิ, ทศันคตเิชงิบวกทีม่ต่ีอความลม้เหลว 
และทศันคตทิีด่ต่ีอความแปลกใหมส่่งผลต่อความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการ  

ปจัจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยปจัจัยภายในด้านคุณลักษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ ด้านความรบัผดิชอบ ปจัจยัด้านความรบัผดิชอบ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด (  = 4.36 , S.D = 0.63)ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จุฑาพร รตันโชคกุล (2561) 



 
 

ได้ทําการศกึษาเส้นทางสู่ความสําเรจ็ของการเป็นผู้ประกอบการดจิทิลัที่ขายสนิค้าออนไลน์ ซึ่ง
พบว่า การทีผู่ป้ระกอบการจะดําเนินธุรกจิจนประสบความสําเรจ็นัน้ จะต้องมขี ัน้ตอนการประกอบ
ธุรกจิดจิทิลัออนไลน์ 9 ขัน้ตอน ดงันี้ 1) คน้หาความชอบ/ความถนัด 2) มองหาโอกาสทางธุรกจิ
ของสนิค้า/บรกิาร 3) ตําแหน่งทางธุรกจิ 4) หาลูกคา้เป้าหมาย 5) สรา้งเครอืข่าย 6) การสรา้ง
ตวัตนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์7) การเสนอขายลูกคา้ 8) ปิดการขาย 9) บรกิารหลงัการขาย โดยผู้
ประกอบธุรกิจควรมคีุณลกัษณะของเฉพาะบุคคล ดงันี้1) ต้องการความสําเร็จ 2) มคีวาม
รบัผดิชอบ 3) ยอมรบัความเสีย่ง 4) มคีวามยดืหยุ่นและอดทน 5) มกีารตอบสนองรวดเรว็ 6) มี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง 7) มมีนุษยส์มัพนัธด์ ี8) มคีวามรูท้างเทคนิคและประสบการณ์ 

ปจัจยัดา้นภาวการณ์เป็นผูนํ้า มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.21 , S.D 
= 0.68) และปจัจยัดา้นสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.31 , S.D = 0.65) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานตมิา สุรยิจ์ามร (2562) 
การศกึษาคุณสมบตัผิูป้ระกอบการ ภาวะผูนํ้าความพรอ้มการเป็นผูป้ระกอบการและความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยทีี่มผีลต่อความสําเรจ็ในการเป็นผูป้ระกอบการกรณีศกึษาผู้ประกอบการธุรกจิ
วสัดุก่อสรา้งแห่งหนึ่ง พบว่า ผลการวเิคราะหพ์บว่า ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปรผล
ระดบัความคดิเป็น เกี่ยวกบัคุณสมบตัผิู้ประกอบการ ซึ่งประกอบดว้ย ด้านความเป็นอสิระ ด้าน
การสรา้งนวตักรรม ดา้นการทาํงานเชงิลกึ ดา้นการสามารถในการแข่งขนั และดา้นการเผชญิความ
เสี่ยง ที่มผีลต่อความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัด้านคุณสมบตัผิู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นอิสระ ด้านการ
สรา้งนวตักรรม ด้านการทํางานเชงิลกึ ด้านการสามารถในการแข่งขนั และด้านการเผชญิความ
เสี่ยง ซึ่งมรีะดบัความคดิเห็นมากลําดบัที่ 1 คอื ด้านการทํางานเชงิลกึ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 
รองลงมาตามลําดบั คอืด้านการเผชญิความเสี่ยงมรีะดบัความคดิเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 
ด้านความเป็นอสิระ มรีะดบัความคดิเห็นมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.16 ด้านการสามารถในการ
แข่งขนัและดา้นการสรา้งนวตักรรม มรีะดบัความคดิเหน็มาก 33 ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 และผลรวม
ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของการเป็นผู้ประกอบการมรีะดบัความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
ตามลําดบั ผลการวเิคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลระดบัความ
คดิเหน็ เกีย่วกบัภาวะความเป็นผูนํ้าซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้าดา้นผูนํ้าแบบสนับสนุน 
และด้านพฤติกรรมของผู้นําที่มีผลต่อความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบั เกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณสมบตัผิูป้ระกอบการ ทีม่ผีลต่อความสําเรจ็
ในการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านผู้นําแบบชี้นําด้านผู้นําแบบสนับสนุนและด้าน
พฤติกรรมของผู้นําซึ่งมรีะดบัความ คดิเห็นมากที่สุดลําดบัที่ 1 คอื ด้านผู้นําแบบสนับสนุน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 รองลงมาตามลําดบัคอื ด้านผู้นําแบบชี้นําและพฤตกิรรมของผู้นํามรีะดบั
ความคดิเหน็มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.35 และ ผลรวมภาวะความเป็นผูนํ้ามรีะดบัความคดิเหน็
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 ตามลําดบั และมคีวามสอดคล้องกบัการวจิยัของ ลลันา วงษ์
ประเสรฐิ (2562) ผลการศกึษาคุณลกัษณะผู้ประกอบการเชงินวตักรรมของนักศกึษาสาย อาชวีะ
ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลองค์ประกอบในการเป็นผู้ประกอบการเชงิ



 
 

นวตักรรมของนักศกึษาสายอาชวีะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 พบว่า คุณลกัษณะที่สําคญัคอื 
ยดึถอืหลกัคุณธรรมและความน่าเชื่อถอื รองลงมา คอื มคีวามซื่อสตัยซ์ึ่งเป็นคุณธรรม ประการ
หนึ่งทีท่ําให้ผู้ประกอบการประสบความสําเรจ็และรูจ้กัถ่อมตน ไม่คุยโอ้อวดถงึ ความฉลาด และ
ความสามารถและการพฒันาของตน ตามลาํดบั 

ปจัจยัดา้นจรยิธรรมทางธุรกจิ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.51 , S.D 
= 0.62)ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของวไิล พึ่งผล (2561) ได้ศึกษาคุณลกัษณะความเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ส่งผลต่อการดําเนินธุรกจิผ่านความได้เปรยีบ ทางการแข่งขนัของธุรกิจ
สตารต์อพั พบว่า จติสํานึกในความรบัผดิชอบทางดา้นศกัยภาพการดําเนินธุรกจิ ดา้นการยอมรบั
ใน คุณค่าของผูอ้ื่น ด้านการมปีฏสิมัพนัธ์สื่อสารระหว่างสงัคม และการดําเนินธุรกจิสตารต์อพัมี
อทิธพิลเชงิบวก ต่อความได้เปรยีบทางการแข่งขนัผลการวจิยันี้จะเป็นแนวทางปรบัแผนการ
พฒันาพฤตกิรรมแก่ทุกระดบัใน องค์การขนาดเล็กถงึขนาดใหญ่ทําให้ผลดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเรจ็ในอนาคต อย่างไรกด็กีารวจิยันี้พบ 5 ตวัแปรย่อยทางดา้นศกัยภาพการดําเนินธุรกจิ 
คือ มุ่งมัน่ในความสําเร็จ ทํางานเชิงรุก จรยิธรรมในการดําเนินงาน เผชิญหน้ากับความเสี่ยง 
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องไม่มอีทิธพิลต่อการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัโดยมทีฤษฎสีนับสนุน
เหตุผลสําคญัที่ผู้ประกอบการจะต้องทําความเข้าใจและดําเนินการอย่างถูกวธิี เพื่อใช้ตวัแปร
เหล่านี้สนับสนุนการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในอนาคตโดยจําเป็นต้องเรยีนรู้และ
พฒันาในระยะยาวจงึจะประสบผลสาํเรจ็ 

แรงจูงใจที่มผีลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการภายในที่มกีารเป็นผู้ประกอบการ มี
ระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก (  = 4.15 , S.D = 0.71) ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
ของพิมพิกา พูลสวัสดิ ์(2562) ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจต่อความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการ:
กรณีศึกษานักศึกษาบริหารธุรกิจในภาคใต้ของประเทศไทย  พบว่าทัศนคติต่อการเป็น
ผูป้ระกอบการสามารถส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการ ดงันัน้สิง่สําคญัในการสนับสนุน
เพื่อส่งเสรมิการเริม่ต้นทําธุรกจิของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที ่21 จงึควรมุ่งเน้นไปที่
การใหค้วามสําคญักบัการทําใหบุ้คคลมทีศันคตทิางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการ เพราะจะทําให้
บุคคลเกดิพฤตกิรรมการเป็นผูป้ระกอบการในอนาคตได ้และยงัไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัดา้นทุน
ทางจติวิทยาด้านบวก ที่ส่งผลให้บุคคลมแีรงจูงใจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และควรพฒันา
นักศึกษาให้มบีุคลิกลกัษณะด้านแนวโน้มของการยอมรบั ความเสี่ยงมากขึ้น เพราะการเป็น
ผู้ประกอบการนัน้การชอบความเสี่ยงเป็นคุณลกัษณะของผู้ประกอบการที่สําคญั เพื่อที่จะทําให้
สามารถที่จะตัดสินใจดําเนินธุรกิจได้ดีมากยิง่ขึ้นและยงัส่งเสรมิให้บุคคลนัน้มคีวามตัง้ใจเป็น
ผู้ประกอบการได้มากขึ้นในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามคีวามพร้อมที่จะเป็น
ผูป้ระกอบการหลงัสําเรจ็การศกึษาทําใหส้่งเสรมิการสรา้งสงัคมผู้ประกอบการและมแีนวทางที่จะ
ผลกัดนัใหเ้กดิ ผูป้ระกอบการใหมต่ามนโยบายของภาครฐัทีก่ําหนดไว ้

3. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั พบว่า ปจัจยัด้าน



 
 

คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ ได้แก่ การมุ่งมัน่ในความสําเรจ็ ภาวะความเป็นผูนํ้า กลา้เสีย่ง 
ความรบัผดิชอบ การสรา้งสรรค์นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง จรยิธรรมทางธุรกจิ  มี
ความสาํคญัเท่าเทยีมกบัในการตดัสนิใจเป็นผูป้ระกอบการ โดยจาํใหค้วามสําคญัดา้นปจัจยัภายใน 
ดา้นคุณลกัษณะการเป็นผู้ประกอบการ ดงันัน้ ทางคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยัและศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ จงึควรพจิารณาในการรว่ม ดงันี้ 

1. คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ควรนํามาพฒันาและปรบัปรุง
หลกัสตูรการเรยีนการสอนในรายวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อสรา้งและปลูกฝงัคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ทัง้ด้านการเรยีนการสอน การฝึกประสบการณ์ 
รวมไปถงึการปลกูฝงัแนวคดิการเป็นผูป้ระกอบการแก่นักศกึษา 

2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชยั ควรนําเข้ามูลไปใช้
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