แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
เดชวัต แก้วศรีวงศกร1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะในการเป็ นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั 2) ปจั จัยมีผ ลต่ อ การตัด สินใจเป็ นผู้ประกอบการของนัก ศึกษาระดับปริญ ญาตรี ของ
นั ก ศึก ษาคณะบริห ารธุ ร กิจ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีว ิช ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี 3 – 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั ซึง่ มีจาํ นวน 637 คน ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบ F-test และสถิติ One -Way Analysis of Variance (ANOVA) ผลพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขา
ระบบสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีรายรับตํ่ากว่า 5,000 บาท วิเคราะห์แรงจูงใจทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ภาวะความเป็ นผูน้ ํา กล้า
เสีย่ ง ความรับผิดชอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง จริยธรรมทาง
ธุรกิจ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเป็นผูป้ ระกอบการ ใช้สถิติ Regression วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหู
คูณ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายรับที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการทีแ่ ตกต่างกัน 2) ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการทีแ่ ตกต่างกัน 3) ปจั จัยด้านคุณลักษณะ
ในการเป็นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ ความมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ภาวะความเป็ นผูน้ ํา กล้าเสีย่ ง ความ
รับผิดชอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง และจริยธรรมทางธุรกิจ ส่งผล
ต่อ แรงจูงใจในการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั (Y) โดยค่า สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.737 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณลักษณะการเป็นผูป้ ระกอบการ แรงจูงใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
_______________________________________________________________________
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

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 selfdevelopment 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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั การดําเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้ น
และให้ความสําคัญกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการนํ านวัตกรรมมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ
เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันทีส่ ูงขึน้ และมีความแตกต่างกันไปจากเดิม พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่ม ี
ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม ธุรกิจที่อยู่รอดได้จําเป็ นต้องมีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ และมี
บุคคลอีกไม่น้อยทีห่ นั มาประกอบธุรกิจเป็ นของตนเองอย่างจริงจัง
จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ปี พ.ศ.2563 มีการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลใหม่
(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด) จํานวน
63,340 ราย โดยมีมลู ค่าการลงทุน 235,272 ล้านบาท ซึง่ มีอตั ราลดลงจากปี พ.ศ.2562 จํานวน
8,145 ราย คิดเป็น 11.39 เปอร์เซ็น มีการลงทุนลดลง 92,192 ล้านบาท คิดเป็น 28.15 เปอร์เซ็น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มหี ลายหน่ วยงานทีต่ ระหนักถึงปญั หาดังกล่าว รวมไป
ถึงกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึงปญั หาดังกล่าว จึงได้มกี ารจัดตัง้ โครงการหน่ วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา(University Business Incubator) หรือ UBI ได้รบั การสนับสนุ นจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีพฒ
ั นาการมาตัง้ แต่ ปีพ.ศ. 2548 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุ น บุคลากรจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา นักวิจยั และอาจารย์ ในการพัฒนาธุรกิจ
อุ ตสาหกรรมและเป็ นผู้ประกอบการเอง โดยเน้ นการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก และส่งเสริมจิตวิญญาณ
ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ให้แก่นิสติ นักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ให้มสี ่วน
ร่วมในกิจกรรม การฝึ กอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบ่มเพาะธุ รกิจในสถาบันอุ ดมศึกษา และ
พัฒนาสู่การเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ ศี กั ยภาพโดยเน้นผลิตภัณฑ์ทม่ี าจากผลงานวิจยั /เทคโนโลยี/องค์
ความรู้ ส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา ให้มกี ารศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุ ตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเอกชน เสริมสร้างกลไก (Mechanism) ระบบการนํ าผลงานวิจยั นวัตกรรม
เทคโนโลยี และทรัพย์สนิ ทางปญั ญา (Intellectual Property) จากองค์ความรู้ทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษามาเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture) ของสถาบันอุดมศึกษาใน
การพัฒนาผลงานวิจยั เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ท่ตี อบสนองต่อความต้องการของ
สังคม-เศรษฐกิจและสามารถยกระดับขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ (ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มทร.ศรีวชิ ยั ,2558)
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเป็ นผูป้ ระกอบการสามารถทําได้ตงั ้ แต่ยงั ไม่ได้เป็ น
ผู้ ป ระกอบการหรือ กํ า ลัง ศึ ก ษาอยู่ เพื่อ เป็ น การเตรีย มความพร้ อ ม ในการเข้ า สู่ ก ารเป็ น

ผู้ ป ระกอบการในอนาคต ซึ่ง ผู้ ท่ีจ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการได้ จะต้ อ งมีคุ ณ ลัก ษณะในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ คือ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรูห้ รือสร้างนวัตกรรม การยอมรับความเสีย่ ง มี
ความสามารถในการจัดการทัวไป
่ และต้องมีความมุ่งมันในการดํ
่
าเนินงาน ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าว
นี้สามารถสร้างและส่ งเสริมให้นักศึกษาได้ในขณะกําลังศึกษาอยู่ หากนักศึกษามีคุ ณลักษณะ
ดังกล่าวร่วมกับสาขาวิชาที่ศกึ ษาที่มคี วามเหมาะสม จะช่วยให้นักศึกษามีความตระหนักและแรง
บรรดาลใจในการเริม่ ต้นประกอบธุรกิจต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วจิ ยั จึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาคุณลักษณะในการ
เป็ นผู้ประกอบการที่มผี ลต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยผ่านการดําเนินงานของ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาเริม่ ต้นในการประกอบธุรกิจ เพื่อนําผลการวิจยั มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนในรายวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ นํ ามาออกแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักในการเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษา และตัดสินใจในการประกอบธุรกิจและเติบโตเป็ น
ผูป้ ระกอบการต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะในการเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
2. เพื่อศึกษาปจั จัยมีผลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
สมมุติฐาน
1. ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่แี ตกต่ างกันส่งผลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั แตกต่างกัน
2. ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
แตกแต่งกัน
3. คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น ผู้ ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาคณะบริห ารธุ ร กิจ มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชยั ที่แตกต่ างกันส่งผลต่ อแรงจูงใจส่ งผลต่ อการตัดสินใจเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
ขอบเขตการวิ จยั
1.ด้านประชากร คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
2.ด้ า นเนื้ อ หา ตัว แปรที่ศึ ก ษา ตัว แปรที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ รายรับของนักศึกษา สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ประกอบด้วย การมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ภาวะความเป็ นผู้นํา กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ ความ
รับผิดชอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง จริยธรรมทางธุรกิจ และแรงจูงใจ

ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั
3.ด้านพื้นที่ ผู้ว ิจยั ทําการศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แรงจูงใจที่ม ีผลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งได้ดงั นี้
ทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) Alderfer ได้
ปรับปรุงลําดับขัน้ ความต้องการของ Maslow เป็นความต้องการ 3 ระดับ ดังนี้
1. ความต้องการดํารงชีวติ อยู่ (existence needs) คือ ความต้องการทางร่างกายและ
ความปลอดภัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการและสภาพแวดล้อมการทํางาน
2. ความต้องการความสัมพันธ์ (relatedness needs) คือ ความต้องการทุกอย่างที่
เกีย่ วพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานทีท่ ํางาน
3. ความต้องการเจริญเติบโต (growth needs) คือ ความต้องการภายในเพื่อการ
พัฒนาส่วนบุคคล ความต้องการของบุคคลทีจ่ ะเจริญเติบโตพัฒนา และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
ด้วยการแสวงหาโอกาส และการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ Domjan(อ้างอินในชาคริส เขื่อนสุงค์,
2559)
ทฤษฎีแรงจูงใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ จะมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาองค์กร โดย
ทฤษฎีได้ ค้นหาสิง่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงในตัวบุคคลตัง้ แต่พฤติกรรมการเริม่ ต้น การกํากับดูแลและการ
หยุดกระทํา ความสัมพันธ์ 2 สิง่ ทีเ่ ป็ นแรงจูงใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการคือ ทฤษฎีแรงผลักและ
แรงดึง (Push & pull theory) (Gilad & Levine, 1986) (อ้างอิงในจริยา กอสุขทวีคูณ,2561)โดย
ทฤษฎีแรงผลักคือ การทีบ่ ุคคลผลักตัวเองสู่ การประกอบกิจการจากแรงกดดันแง่ลบ เช่น การไม่
พึงพอใจกับงาน ความยากในการหางาน เงินเดือนไม่เพียงพอหรือความไม่ยดื หยุ่นของตารางการ
ทํางาน ในขณะทีท่ ฤษฎีแรงดึงคือ การทีบ่ ุคคล มีความสนใจในการประกอบกิจการทีต่ ้องการสร้าง
ขึน้ มาเองเพื่อเติมเต็มความมังคั
่ งและความปรารถนา
่
แรงจู งใจเป็ น แนวคิดเสมือ นกับ ความคาดหวัง เป็ นตัว รับรู้ ค วามเป็ นไปได้ แ ละ
ความสามารถของตนเองเพื่อคาดการณ์ความตัง้ ใจในการเป็ น ผูป้ ระกอบการ ผู้ประกอบการมักจะ
ได้รบั แรงจูงใจจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยความเข้าใจทาง เศรษฐกิจในการเริม่ ต้นทําธุรกิจคือ
การมุ่งเน้ นไปที่ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจในอาชีพ ผู้ประกอบการ Baumol (อ้างอิงใน
novabizz.com,2564)
ทฤษฎีของ Frese เรือ่ ง คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ได้มกี ารเสนอคุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการไว้ดงั นี้ ความเป็นตัวของตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกล้าเสีย่ ง ความก้าวร้าวใน
การแข่งขัน ความสมํ่าเสมอและใฝใ่ จในการเรียนรู้ ความใฝใ่ จในความสําเร็จ

คุ ณลักษณะของผู้ประกอบการ เป็ นแนวพฤติกรรมในการดําเนินงานและเป็ นสิ่งที่
กําหนดความสําเร็จของกิจการ เพราะผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่ อ สู้และยืนหยัดได้ในทุกๆ
สถานการณ์ ดังน้ั น การค้นหาคุณลักษณะสําคัญสําหรับการเป็ นผู้ประกอบการที่ดี จะช่วยในการ
เตรียมความพร้อมทําให้รูจ้ ุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพัฒนาทักษะ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จยิง่ ขึน้ (ฝนทิพย์ ฆารไสว, 2554) ได้เสนอแนวคิดคุณลักษณะการเป็ น
ผู้ประกอบการไว้ 11 ด้าน ดังนี้ 1. พันธะความมุ่งมันและความพยายาม
่
2. ด้านความต้องการ
ความสํ า เร็จ และการเติบ โต 3. ด้ า นเน้ น ที่ โ อกาสและเป้ าหมาย 4. ด้ า นความคิด ริ เ ริ่ม และ
ความรับผิดชอบ 5. ด้านการแก้ไขปญั หาอย่างไม่ย่นย่อ 6. ด้านความสมจริงและมีอารมณ์ ขนั
7. ด้านค้นหาและใช้ขอ้ มูลป้อนกลับ 8. ด้านอํานาจจากภายในตน 9. ด้านคิดพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเสีย่ ง 10.ด้านความต้องการสถานภาพ 11. ด้านยึดหลักคุณธรรมและมีความน่ าเชื่อถือ

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชลลดา เจียมจิตวานิชย์ (2563) ได้ทําการวิจยั ตัวแบบการเป็ นผู้ประกอบการใหม่ของ
นักศึกษาปริญญาตรีสงั กัดมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการใหม่โดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้านมีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลกับตัวแบบการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษาปริญญาตรีสงั กัด มหาวิทยาลัยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่า ปจั จัย
ด้านบุคลิกภาพของความเป็ นผู้ประกอบการ (personality traits) ได้แก่ ความหลงใหลในการ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ การรับรู้ความสามารถของ ตนเอง ทัศนคติท่มี ตี ่อการประกอบธุรกิจ
สตาร์ทอัพ การรับรูโ้ อกาสในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ความมี นวัตกรรม และสําหรับปจั จัย
ด้านความพึงพอใจในงานนัน้ ส่ งผลเชิงลบต่อความตัง้ ใจในการผันตัวเป็ น ผู้ประกอบการธุรกิจ
สตาร์ทอัพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตามลําดับ
กานติมา สุรยิ จ์ ามร (2562) การศึกษาคุณสมบัตผิ ปู้ ระกอบการ ภาวะผูน้ ําความพร้อมการ
เป็ นผู้ ประกอบการและความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีท่ีม ีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ ในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการกรณีศกึ ษาผูป้ ระกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า
คุณสมบัตผิ ู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็ นอิสระ ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการ
ทํางานเชิงลึก ด้านการสามารถในการแข่งขัน และด้านการเผชิญความเสีย่ ง ทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จ
ในการเป็ นผู้ประกอบการ พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยด้าน
คุณสมบัติผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นอิสระ ด้านการสร้างนวัตกรรม ด้านการ
ทํางานเชิงลึก ด้านการสามารถในการแข่งขัน และด้านการเผชิญความเสี่ยง ซึ่งมีระดับความ
คิดเห็นมากลําดับที่ 1 คือ ด้านการทํางานเชิงลึก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.20 รองลงมาตามลําดับ คือด้าน
การเผชิญความเสี่ยงมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.18 ด้านความเป็ นอิสระ มีระดับ
ความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ด้านการสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้าง
นวัตกรรม มีระดับความคิดเห็นมาก 33 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.15 และผลรวมปจั จัยด้านคุณสมบัตขิ อง
การเป็ นผูป้ ระกอบการมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.17 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์

พบว่า ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปรผลระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะความเป็ น
ผูน้ ําซึง่ ประกอบไปด้วย ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ําด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น และด้านพฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ ี
ผลต่อความสําเร็จในการเป็ นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ เกี่ยวกับความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติผู้ ป ระกอบการ ที่ม ีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ ในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ประกอบด้วย ด้านผู้นํา แบบชี้นําด้านผู้นําแบบสนับสนุ นและด้านพฤติกรรมของผู้นํา ซึ่งมีระดับ
ความ คิดเห็นมากที่สุดลําดับที่ 1 คือ ด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.36 รองลงมา
ตามลําดับคือ ด้านผู้นําแบบชีน้ ําและพฤติกรรมของผู้นํามีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 และ ผลรวมภาวะความเป็ นผูน้ ํามีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.35
ตามลําดับ
วรพรรณ รัตนทรงธรรม (2563) ได้ทําการศึกษา ปจั จัยความสําเร็จของผู้ประกอบการ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กของผูป้ ระกอบการชาวลําพูนในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า
ปจั จัยแห่งความสําเร็จของผูป้ ระกอบการชาวลําพูนในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบ ไปด้วยปจั จัยหลัก
3 ด้าน ได้แก่ 1) ปจั จัยด้านจิตวิทยาและลักษณะบุ คลิกภาพของผู้ประกอบการ พบว่า
ผูป้ ระกอบการมีความรูแ้ ละประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับธุรกิจและผูป้ ระกอบการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในทุกขัน้ ตอนการดําเนินงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 2) ปจั จัย
ด้านทักษะในการจัดการและฝึ กอบรมของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการมีการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจให้โอกาสพนักงานได้มสี ่วนร่วมในการบริหารงานตาม
ความเหมาะสม 3) ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ผูป้ ระกอบการมีการช่วยเหลือพึง่ พา
อาศัยซึง่ กันและกันจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

วิธีการดาเนินงานวิจยั
แรงจูงใจที่มผี ลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ หมาะสม ซึ่งได้กําหนด
แนวทางการดําเนินงานวิจยั มีรายละเอียดขัน้ ตอน ดังนี้

กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยมีลกั ษณะตัง้ ข้อคําถามเป็ นแบบ
เลือกคําตอบตามตัวเลือกทีก่ ําหนด โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียว
เพื่อช่วยในการอภิปรายผล ได้แก่ เพศ รายรับของนักศึกษา สาขาวิชาทีศ่ กึ ษา
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่ มีผลต่ อการเป็ นผู้ประกอบการ โดยมีลกั ษณะตัง้ ข้อ
คําถามเป็ นการเลือกคําตอบแบบประเมินค่า เพื่อช่วยในการอภิปรายผล ปจั จัยด้านคุณลักษณะ
การเป็นผูป้ ระกอบการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเป็ นผู้ประกอบการ โดยมีลกั ษณะตัง้ ข้อคําถาม
เป็นการเลือกคําตอบแบบประเมินค่าเพื่อวัดแรงจูงใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการ

การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึน้ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการทดสอบความเทีย่ งตรง
(Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริงโดยการสร้าง
แบบสอบถามหลังจากนัน้ ได้นําแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ปี รึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
เครื่องมือวิจยั โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม ภาษาที่ใช้กบั ประเด็นที่ต้องประเมิน
โดยนํ าคําตอบที่ได้เป็ นข้อมูลที่ใช้สําหรับเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้ม ี
คุณภาพเครื่องมือวิจยั จํานวน 3 ท่าน ด้วยวิธกี ารคํานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) โดยมีค่าคะแนนอยู่ท่ี
0.975ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบสอบ ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องโดย
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุด เพื่อจะได้นํามาหาค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลลัพธ์ค่าความเชื่อมันจาก
่
แบบสอบถามเท่ากับ 0.975 และระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวันที่ ตุลาคม
– ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิ ธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data) ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 310 คน โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Data) ผู้วจิ ยั ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตําราเรียน เอกสาร
บทความ นิ ต ยสาร วารสาร วิทยานิ พนธ์ และผลงานการวิจ ยั ที่เกี่ยวข้อ งทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงข้อมูลทางสถิตขิ องภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการสืบค้นจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ รายรับของนักศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาค่ าความถี่ (Frequency) การหาค่ าร้อยละ
(Percentage) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูล (Standard
Deviation)
การวิเคราะห์เชิงสถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถติท่ใี ช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เพื่อสรุปผลอ้างอิงไปยัง
ประชากรของการศึกษาในครัง้ นี้ จะตัง้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะนํ าข้อมูลที่ได้จากวิธกี าร
สํารวจโดยแบบสอบถามนํ ามาวิเคราะห์สถิตดิ ้วยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS
เพื่อทดสอบสมมติฐานของแต่ละข้อ โดยใช้สถิตติ ่างๆในการวิเคราะห์ดงั นี้

ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 เป็ นการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึน้ ไป ทดสอบ
ตัวแปรสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา ด้วยสถิติ One -Way Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายรับของนักศึกษา สาขาวิชาศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน โดยเมื่อเกิดการยอมรับสมมติฐานแล้วได้ทําการทดสอบ
หาค่าความแตกต่างเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วธิ ที ดสอบแบบ Least
Significant Different (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ว่ามีค่ใู ดบ้างทีแ่ ตกต่างกันทีร่ ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ คุณลักษณะ
การเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา ได้แก่ การมุง่ มันในความสํ
่
าเร็จ ภาวะความเป็ นผูน้ ํา กล้าเสีย่ ง
ความรับผิดชอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง จริยธรรมทางธุรกิจ มีผล
ต่อการตัดสินใจเป็นผูป้ ระกอบการ ใช้สถิติ Regression วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคณ
ู

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปจั จัยส่ วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิจยั นี้มกี ลุ่ ม
ประชากรทัง้ หมด 637 คน โดยเป็ นนักศึกษาจากคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั ทัง้ 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาระบบ
สารสนเทศ และการวิจยั นี้มกี ลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 310 เป็ นเพศชาย จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ
19 และเป็ นเพศหญิง จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 81 มีรายรับต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท
จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.9 มีรายรับต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.5 มีรายรับต่อเดือน 10,001 บาทขึน้ ไป จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5 มีผตู้ อบ
แบบสอบถามศึกษาในสาขาการบัญชี จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ศึกษาในสาขาการตลาด
จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.3ศึกษาในสาขาการจัดการ จํานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2
ศึกษาในสาขาระบบสารสนเทศ จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19
ผลการวิเคราะห์ระดับตัวแปรของตัวแปรที่ใช้ในการวิจ ยั
ป จั จัยที่ม ีผลต่ อการเป็ น
ผูป้ ระกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั ได้ทําการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ในด้านคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย 1) การมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ 2) ภาวะผูน้ ํา 3) กล้าเสีย่ งและกล้าตัดสินใจ 4) ความ
รับผิดชอบ 5) การสร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง 6) จริยธรรมทางธุรกิจ ผลการ
วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังนี้
ปจั จัยด้านความมุ่งมันในการประสบความสํ
่
าเร็จ มีผลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.29 , S.D = 0.72) ด้านภาวะความเป็ น
ผูน้ ํามีผลต่อการตัดสินใจเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
( = 4.21 , S.D = 0.68) ด้านกล้าเสีย่ งมีผลต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษา มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 , S.D = 0.71) ด้านความรับผิดชอบมีผลต่อการ
ตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.36 ,

S.D = 0.63) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมีผลต่อการตัดสินใจเป็ น
ผูป้ ระกอบการของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.31 , S.D = 0.65)
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจมีผลต่อการตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.51 , S.D = 0.62) ปจั จัยทีเ่ ป็ นแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั นัน้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 , S.D = 0.71)
ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายรับทีแ่ ตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการทีแ่ ตกต่างกัน สมมติฐานที่ 2
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านสาขาวิชาที่ศกึ ษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัยที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
แรงจูงใจส่งผลต่อการตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการ

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
แรงจูงใจที่มผี ลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดย
ปจั จัยด้านคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ ด้านความมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.29 , S.D = 0.72) และปจั จัยด้านกล้าเสีย่ ง มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.16 , S.D = 0.71) ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดร.ภัทรานิษฐ์ สรเสริม
สมบัติ (2561) ได้ศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะที่ส่ งผลต่ อ ความตัง้ ใจเป็ นผู้ ประกอบการของนั ก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํางาน และ
มีความตัง้ ใจเป็ นผูป้ ระกอบการ ผลการจัดกลุ่มปจั จัยด้านคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ พบว่า มี 7
คุณลักษณะ ได้แก่
1) ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จ 2) ความกล้าเสี่ยง 3) ความอดทนต่อภาวะ
คลุมเครือ 4) ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ 5) ทัศนคติเชิงบวกที่มตี ่อความ
ล้มเหลว 6) ทัศนคติท่ดี ตี ่อความแปลกใหม่ และ 7) ความเชื่อมันในศั
่ กยภาพของตน ผลทดสอบ
อิทธิพลของคุณลักษณะทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พบว่า ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จ, ความกล้าเสี่ยง, ความอดทนต่อภาวะ
คลุมเครือ, ประเภทของแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ, ทัศนคติเชิงบวกทีม่ ตี ่อความล้มเหลว
และทัศนคติทด่ี ตี ่อความแปลกใหม่ส่งผลต่อความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการ
ป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ โดยป จั จัย ภายในด้ า นคุ ณ ลัก ษณะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ด้านความรับผิดชอบ ปจั จัยด้านความรับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( = 4.36 , S.D = 0.63)ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑาพร รัตนโชคกุล (2561)

ได้ทําการศึกษาเส้นทางสู่ความสําเร็จของการเป็ นผู้ประกอบการดิจทิ ลั ที่ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่ง
พบว่า การทีผ่ ปู้ ระกอบการจะดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จนัน้ จะต้องมีขนั ้ ตอนการประกอบ
ธุรกิจดิจทิ ลั ออนไลน์ 9 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ค้นหาความชอบ/ความถนัด 2) มองหาโอกาสทางธุรกิจ
ของสินค้า/บริการ 3) ตําแหน่ งทางธุรกิจ 4) หาลูกค้าเป้าหมาย 5) สร้างเครือข่าย 6) การสร้าง
ตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์7) การเสนอขายลูกค้า 8) ปิดการขาย 9) บริการหลังการขาย โดยผู้
ประกอบธุ รกิจควรมีคุณลักษณะของเฉพาะบุคคล ดังนี้ 1) ต้องการความสําเร็จ 2) มีความ
รับผิดชอบ 3) ยอมรับความเสีย่ ง 4) มีความยืดหยุ่นและอดทน 5) มีการตอบสนองรวดเร็ว 6) มี
ความเชื่อมันในตนเอง
่
7) มีมนุษย์สมั พันธ์ดี 8) มีความรูท้ างเทคนิคและประสบการณ์
ปจั จัยด้านภาวการณ์เป็ นผูน้ ํา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.21 , S.D
= 0.68) และปจั จัยด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( = 4.31 , S.D = 0.65) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานติมา สุรยิ จ์ ามร (2562)
การศึกษาคุณสมบัตผิ ปู้ ระกอบการ ภาวะผูน้ ําความพร้อมการเป็ นผูป้ ระกอบการและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีท่มี ผี ลต่อความสําเร็จในการเป็ นผูป้ ระกอบการกรณีศกึ ษาผู้ประกอบการธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง พบว่า ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานและการแปรผล
ระดับความคิดเป็ น เกี่ยวกับคุณสมบัตผิ ู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านความเป็ นอิสระ ด้าน
การสร้างนวัตกรรม ด้านการทํางานเชิงลึก ด้านการสามารถในการแข่งขัน และด้านการเผชิญความ
เสี่ยง ที่มผี ลต่ อความสําเร็จในการเป็ นผู้ประกอบการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจั จัยด้านคุณสมบัตผิ ู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านความเป็ นอิสระ ด้านการ
สร้างนวัตกรรม ด้านการทํางานเชิงลึก ด้านการสามารถในการแข่งขัน และด้านการเผชิญความ
เสี่ยง ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากลําดับที่ 1 คือ ด้านการทํางานเชิงลึก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
รองลงมาตามลําดับ คือด้านการเผชิญความเสี่ยงมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ด้านความเป็ นอิสระ มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ด้านการสามารถในการ
แข่งขันและด้านการสร้างนวัตกรรม มีระดับความคิดเห็นมาก 33 ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.15 และผลรวม
ปจั จัยด้านคุณสมบัติของการเป็ นผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลระดับความ
คิดเห็น เกีย่ วกับภาวะความเป็ นผูน้ ําซึง่ ประกอบไปด้วย ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ําด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น
และด้ า นพฤติก รรมของผู้ นํ า ที่ม ีผ ลต่ อ ความสํ า เร็จ ในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีระดับ เกีย่ วกับความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณสมบัตผิ ปู้ ระกอบการ ทีม่ ผี ลต่อความสําเร็จ
ในการเป็ นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านผู้นําแบบชี้นําด้านผู้นําแบบสนับสนุ นและด้าน
พฤติกรรมของผู้นําซึ่งมีระดับความ คิดเห็นมากที่สุดลําดับที่ 1 คือ ด้านผู้นําแบบสนับสนุ น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาตามลําดับคือ ด้านผู้นําแบบชี้นําและพฤติกรรมของผู้นํามีระดับ
ความคิดเห็นมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.35 และ ผลรวมภาวะความเป็ นผูน้ ํามีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามลําดับ และมีความสอดคล้องกับการวิจยั ของ ลัลนา วงษ์
ประเสริฐ (2562) ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาสาย อาชีวะ
ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์ประกอบในการเป็ นผู้ประกอบการเชิง

นวัตกรรมของนักศึกษาสายอาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 พบว่า คุณลักษณะที่สําคัญคือ
ยึดถือหลักคุณธรรมและความน่ าเชื่อถือ รองลงมา คือ มีความซื่อสัตย์ซ่งึ เป็ นคุณธรรม ประการ
หนึ่งทีท่ ําให้ผู้ประกอบการประสบความสําเร็จและรูจ้ กั ถ่อมตน ไม่คุยโอ้อวดถึง ความฉลาด และ
ความสามารถและการพัฒนาของตน ตามลําดับ
ปจั จัยด้านจริยธรรมทางธุรกิจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( = 4.51 , S.D
= 0.62)ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไล พึ่งผล (2561) ได้ศึกษาคุณลักษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่สี ่งผลต่อการดําเนินธุรกิจผ่านความได้เปรียบ ทางการแข่งขันของธุรกิจ
สตาร์ตอัพ พบว่า จิตสํานึกในความรับผิดชอบทางด้านศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ด้านการยอมรับ
ใน คุณค่าของผูอ้ ่นื ด้านการมีปฏิสมั พันธ์ส่อื สารระหว่างสังคม และการดําเนินธุรกิจสตาร์ตอัพมี
อิทธิพลเชิงบวก ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันผลการวิจยั นี้จะเป็ นแนวทางปรับแผนการ
พัฒนาพฤติกรรมแก่ทุกระดับใน องค์การขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ทําให้ผลดําเนินธุรกิจประสบ
ความสําเร็จในอนาคต อย่างไรก็ดกี ารวิจยั นี้พบ 5 ตัวแปรย่อยทางด้านศักยภาพการดําเนินธุรกิจ
คือ มุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ทํางานเชิงรุก จริยธรรมในการดําเนินงาน เผชิญหน้ ากับความเสี่ยง
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องไม่มอี ทิ ธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยมีทฤษฎีสนับสนุ น
เหตุผลสําคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องทําความเข้าใจและดําเนินการอย่างถูกวิธ ี เพื่อใช้ตวั แปร
เหล่ านี้สนับสนุ นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตโดยจําเป็ นต้องเรียนรู้และ
พัฒนาในระยะยาวจึงจะประสบผลสําเร็จ
แรงจูงใจที่มผี ลต่ อการตัดสินใจเป็ นผู้ประกอบการภายในที่มกี ารเป็ นผู้ประกอบการ มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.15 , S.D = 0.71) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของพิมพิก า พู ล สวัส ดิ ์ (2562) ได้ทํ าการศึก ษาแรงจูง ใจต่ อ ความตัง้ ใจเป็ นผู้ ประกอบการ:
กรณี ศึก ษานั ก ศึก ษาบริห ารธุ รกิจในภาคใต้ ของประเทศไทย พบว่ าทัศ นคติต่ อ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการสามารถส่งอิทธิพลต่อความตัง้ ใจเป็ นผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ สิง่ สําคัญในการสนับสนุ น
เพื่อส่งเสริมการเริม่ ต้นทําธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงควรมุ่งเน้นไปที่
การให้ความสําคัญกับการทําให้บุคคลมีทศั นคติทางบวกต่อการเป็ นผู้ประกอบการ เพราะจะทําให้
บุคคลเกิดพฤติกรรมการเป็ นผูป้ ระกอบการในอนาคตได้ และยังได้รบั อิทธิพลมาจากปจั จัยด้านทุน
ทางจิตวิทยาด้านบวก ที่ส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจเป็ นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และควรพัฒนา
นักศึกษาให้มบี ุคลิกลักษณะด้านแนวโน้ มของการยอมรับ ความเสี่ยงมากขึ้น เพราะการเป็ น
ผู้ประกอบการนัน้ การชอบความเสี่ยงเป็ นคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่สําคัญ เพื่อที่จะทําให้
สามารถที่จะตัดสินใจดําเนิ นธุ รกิจได้ดีมากยิง่ ขึ้นและยังส่ งเสริมให้บุคคลนัน้ มีความตัง้ ใจเป็ น
ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุ นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการหลังสําเร็จการศึกษาทําให้ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการและมีแนวทางที่จะ
ผลักดันให้เกิด ผูป้ ระกอบการใหม่ตามนโยบายของภาครัฐทีก่ ําหนดไว้
3. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแรงจูงใจที่ม ีผลต่ อการตัดสิ นใจเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชยั
พบว่า ปจั จัยด้าน

คุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การมุ่งมันในความสํ
่
าเร็จ ภาวะความเป็ นผูน้ ํา กล้าเสีย่ ง
ความรับผิดชอบ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง จริยธรรมทางธุรกิจ มี
ความสําคัญเท่าเทียมกับในการตัดสินใจเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยจําให้ความสําคัญด้านปจั จัยภายใน
ด้านคุณลักษณะการเป็ นผู้ประกอบการ ดังนัน้ ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงควรพิจารณาในการร่วม ดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ควรนํามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อสร้างและปลูกฝงั คุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ในการเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษา ทัง้ ด้านการเรียนการสอน การฝึ กประสบการณ์
รวมไปถึงการปลูกฝงั แนวคิดการเป็ นผูป้ ระกอบการแก่นักศึกษา
2. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิชยั ควรนํ าเข้ามูลไปใช้
ออกแบบกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา

บรรณานุกรม
กฤติน โกยวิร ิยะกุ ล. (2559).ความตัง้ ใจในการผั นตัวเป็ นผู้ประกอบการธุ รกิจ
สตาร์ทอัพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์.วิทยานิพนธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,กรุงเทพๆ
กานติมา สุรยิ ์จามร.(2562).คุณสมบัติผู้ประกอบการ ภาวะผู้นําความพร้อมการ
เป็ นผู้ ประกอบการและความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยีท่ีม ีผ ลต่ อ ความสํ าเร็จ ในการเป็ น
ผู้ประกอบการกรณีศึกษาผู้ประกอบการธุ รกิจวัสดุ ก่ อสร้างแห่ งหนึ่ง วิทยานิ พนธ์บริหารธุ รกิจ
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย,กรุงเทพๆ
จริ ย า กอสุ ข ทวี คู ณ .(2561).การศึ ก ษาแรงจู ง ใจและความตั ้ง ใจในการเป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,กรุงเทพๆ
จุฑาพร รัตนโชคกุล.(2561).เส้นทางสู่ความสําเร็จของการเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั ที่
ขายสินค้าออนไลน์ . วิทยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรุงเทพๆ
ชลลดา เจียมจิตวานิชย์.(2563).ตัวแบบการเป็ นผู้ประกอบการใหม่ของนักศึกษา
ปริญญาตรีส งั กัดมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.วิทยานิพนธ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ,กาญจนบุร ี
ณิชาภา สายทอง.(2559).แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณ
ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี.วิทยานิพนธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,กรุงเทพๆ
ปรัชญา เหินสว่าง.(2562). ปจั จัยความสําเร็จของการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา. วิทยานิพนธ์คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาผูน้ ําทางสังคมธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต,กรุงเทพๆ

พิมพิกา พูลสวัสดิ ์.(2562).ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจต่อความตัง้ ใจเป็ นผูป้ ระกอบการ:
กรณีศึกษานักศึกษาบริหารธุรกิจในภาคใต้ของประเทศไทย.วิทยานิพนธ์คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,สงขลา
ดร.ภัทรานิ ษ ฐ์ สรเสริมสมบัติ .(2561).คุ ณ ลักษณะที่ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจเป็ น
ผูป้ ระกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์การจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่,เชียงใหม่
ลัลนา วงษ์ประเสริ.(2562).คุณลักษณะผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
สาย อาชีวะตามแนวทางประเทศไทย 4.0 .วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒน
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ,นครปฐม
วรพรรณ รัตนทรงธรรม.(2563).ปจั จัยความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก:กรณีศกึ ษา ผูป้ ระกอบการชาวลําพูนในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (บริหารธุรกิจ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร,ี ปทุมธานี
วิไล พึง่ ผล.(2561).คุณลักษณะความเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่ทส่ี ่งผลต่อการดําเนิน
ธุรกิจผ่านความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจสตาร์ตอัพ.วิทยานิพนธ์การจัดการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ .กรุงเทพฯ
สว่างพงษ์ แซ่จงึ .(2559).ปจั จัยแห่งความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
ร้านอาหารไทยประเภทร้านก๋วยเตีย๋ ว.วิทยานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสําหรับ
ผูบ้ ริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุร ี
อนงค์ รุ่งสุข.(2559).ปจั จัยที่มผี ลต่อความตัง้ ใจที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา
คณะบริห ารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต นโกสินทร์. วิทยานิ พนธ์ การจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,กรุงเทพๆ
Arief Dwi Saputra(2021) How personal factors grow students' interest in
entrepreneurship. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ain Zuraini Zin Aris (2018) The Influence of Self-Efficacy on Entrepreneurial
Intention among Engineering Students. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia
Emilia Hermana(2017)Entrepreneurial Intention among Engineering Students
and Its Main Determinants. University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of
Tirgu-Mures , Tirgu-Mures, Romania
Minjung Kim and Min Jae Park(2018) Entrepreneurial education program
motivations in shapingengineering students’entrepreneurial intention. Seoul School of
Integrated Sciences and Technologies,Seodaemun-gu, Seoul, Republic of Korea
Virginia Barba-Sánchez (2017) Entrepreneurial intention among engineering
students: The role of entrepreneurship education. University of Castilla-La Mancha,
Department of Business Science, Spain

Virginia Hernández and Javier Peña Miguel(2019) Entrepreneurial Intention of
Engineering Students: The Role of Social Norms and Entrepreneurial Self-E_cacy.
Department of Mechanical Engineering; Institute of Entrepreneurship and Family
Business,Universidad Carlos III de Madrid, Avenida de la Universidad 30, 28911 Leganés,
Spain
Xianyue Liu1 (2019) Research on the Effects of Entrepreneurial Education and
Entrepreneurial Self-Efficacy on College Students’ Entrepreneurial Intention. usiness School,
Huaqiao University, Quanzhou, China

