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Abstract 
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This research aimed to study 1) determinants affecting the intention to 

become entrepreneur of students Faculty of Business Administration, Rajamangala  
 University of Technology Rattanakosin 2) develop the teaching subject 
Entrepreneurship for New Venture Creation. Population in this research was students 
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin total 800 persons, sampling group 260 person. 
 The research instrument was the questionnaire. Statistics analysis was 
deployed such as Percentage, Weighted Mean, Standard Deviation, Person’s 
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The finding of this study 1) Personality Traits, Attitude towards 
Entrepreneurship, Subjective norm, Perceived Behavioral Control, and Entrepreneurial 
Education are affecting the intention to become entrepreneur of students Faculty of 
Business Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin 2) 
Attitude towards Entrepreneurship, Entrepreneurial Education, and Perceived 
Behavioral Control can forecast the Intention to become entrepreneur of students 
faculty of business administration  statistically significant at the 0.1 level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญ 
 ในศตวรรษท่ี 21 นี้ องค�การส�วนใหญ�ให�ความสําคัญกับการมุ�งเน�นในเรื่องความคิดสร�างสรรค�
และนวัตกรรม ในทุกส�วนของการดําเนินการ (Delmar and Davidsson, 2000) เนื่องจากตลาดมี
การแข�งขันสูงการมีความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม/ความแตกต�างจะสามารถม่ันใจได�ว�าเป=น
สมรรถนะท่ีโดดเด�นสําหรับบริษัท ซ่ึงจะมีทําให�ประสบผลสําเร็จอย�างยั่งยืนในระยะยาว  

ในขณะท่ีองค�การในแต�ละประเทศมีความมุ�งม่ันในการสร�างผู�บริหารท่ีส�งเสริมการพัฒนา
ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมในทุกสาขานั้น ยังมีการเน�นการเป=นผู�ประกอบการเพ่ือส�งเสริมให�
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาและเจริญเติบโต (Scott and Twomey, 1988)  

ความรู�และโลกาภิวัตน� เป=นแรงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เพ่ือให�ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีท�าทายเหล�านี้ เศรษฐกิจผู�ประกอบการ (Entrepreneurial economies) สามารถทํา
ให�เกิดความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรมได� (Sariaslan, 2001) ด�วยการส�งเสริมให�เกิดการสร�าง
ประกอบการรายใหม�ในรูปแบบธุรกิจต�างๆ เช�น บุคคลคนเดียวเป=นเจ�าของ ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท 
เป=นต�น  

การเป=นผู�ประกอบการ (Entrepreneurs) มีบทบาทสําคัญต�อการเจริญเติบโตและการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยจะเกิดการจ�างงาน คุณภาพชีวิตดีข้ึน เลื่อนระดับในสังคม ลดความยากจน ฯลฯ  

สําหรับประเทศกําลังพัฒนา (Developing countries) นั้น การทํางานของผู�ประกอบการ
เป=นเสมือนพลังขับเคลื่อนให�เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การสร�างงานและการปรับตัวในสังคม 
ประเทศไทยเป=นประเทศเกษตรกรรมท่ีพยายามท่ีจะผลักดันไปสู�ธุรกิจการเกษตรเพ่ือสร�างโอกาสใน
การสร�างงานให�มากข้ึน การเป=นผู�ประกอบการ จะช�วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยการสร�างตลาดใหม� 
อุตสาหกรรมใหม� เทคโนโลยีใหม�และเพ่ิมผลิตภาพ  

ในช�วงสองทศวรรษท่ีผ�านมาการศึกษาเก่ียวกับการเป=นผู�ประกอบการมีการขยายตัวอย�างมี
นัยสําคัญในประเทศอุตสาหกรรมส�วนใหญ� (Matlay และ Carey 2006) มีการการพิจารณาการ
เติบโตและประสบการณ�การเป=นผู�ประกอบการมากข้ึนในช�วงเวลานี้ ในด�านจํานวนของหลักสูตร 
เนื้อหาของหลักสูตรท่ีสร�างผู�ประกอบการซ่ึงมีบทบาทต�อโครงสร�างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
และการเมืองของประเทศ (Matlay และ Carey 2007) การเป=นผู�ประกอบการมีความสําคัญท้ังใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล�วและประเทศกําลังพัฒนา ดังนั้นจึงมีความต�องการท่ีจะศึกษาการผู�ประกอบการ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากเป=นวิธีท่ีจะขจัดความยากจนและผู�ประกอบการเป=นตัวเร�งปฏิกิริยาสําหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ัวโลก  
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ในประเทศท่ีพัฒนาแล�ว (Developed countries) เช�น สหภาพยุโรป (European Union) 
ได�เล็งเห็นว�า การเป=นผู�ประกอบการเป=นหนึ่งในกุญแจสําคัญในการสร�างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย�างยั่งยืน โดยหนึ่งในมาตรการสนับสนุนผู�ประกอบการท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปให�ความสําคัญท่ีสุด
คือ การปลูกฝ`งจิตวิญญาณการเป=นผู�ประกอบการให�กับเยาวชนยุโรปผ�านทางระบบการศึกษา เพ่ือให�
เยาวชนเติบโตกลายเป=นผู�ใหญ�ท่ีไม�เพียงแต�มีแนวคิดทางธุรกิจเท�านั้น ต�องสามารถมองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจและกล�าท่ีจะเสี่ยงลงมือทํา รวมถึงเป=นคนท่ีมีความม่ันใจในตนเอง  กล�าคิด กล�าทดลอง 
สร�างสรรค�สิ่งใหม�และการกระทําดังกล�าวต�องพร�อมด�วยสํานึกต�อความรับผิดชอบต�อสังคม 
(www.2.thaieurope.net/สร�างเยาวชนผู�ประกอบการ) 

ผู�ประกอบการ (Entrepreneurship) คือ ผู�ท่ีดําเนินการต้ังธุรกิจข้ึนมาใหม�และต�องเผชิญกับ
ความเสี่ยง (Wilberforce and Fleming, 2001)  

ผู�ประกอบการ คือ ผู�ลงทุนจัดต้ังธุรกิจข้ึนเพ่ือหวังกําไร โดยยอมรับความเสี่ยงท่ีจะขาดทุน 
ดําเนินการและควบคุมธุรกิจด�วยตนเอง ผู�ประกอบการ คือ “เถ�าแก�” ในความหมายด้ังเดิมนั่นเอง 
(สมคิด, 2541) 

ผู�ประกอบการได�กลายเป=นสิ่งสําคัญท่ีจะทุกประเทศนับต้ังแต�ยุคโลกาภิวัตน�เพราะการ
เจริญเติบโตของกิจกรรมท่ีผู�ประกอบการจะช�วยในการสร�างงานให�กับสังคม การลดอัตราการว�างงาน 

การเป�นผู�ประกอบการดีอย�างไร  
หากพิจารณาในแง�มุมมองด�านจุลภาค (Micro Perspective) ท�านผู�อ�านสามารถคิดถึง

ข�อดีของการทําธุรกิจส�วนตัวได�มากมาย เช�น ผลตอบแทนท่ี (อาจจะ) มากกว�าการเป=นลูกจ�าง การได�
เป=นเจ�านายของตัวเอง ความอิสระในการบริหารชีวิตของตนเองท้ังเวลาส�วนตัวและเวลาทํางาน ซ่ึงผู�
ประกอบธุรกิจส�วนตัว (ท่ีประสบความสําเร็จ) ส�วนใหญ�ได�รับสิ่งเหล�านั้น  
  อย�างไรก็ตาม เหรียญย�อมมี 2 ด�านเสมอ หากธุรกิจส�วนตัวดังกล�าวเกิดล�มเหลว 
ผู�ประกอบการย�อมท่ีจะต�องแบกรับความเสี่ยงและความล�มเหลวดังกล�าวอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� หาก
พิจารณาในแง�มุมมองในเชิงเศรษฐกิจด�านมหภาค (Macro Perspective) จากรายงานสถานการณ�
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมปl 2556 ของสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(สสว.) ระบุว�า ในปl พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
จํานวน 2,739,142 ราย คิดเป=นร�อยละ 98.5 ของจํานวนวิสาหกิจท้ังประเทศ ก�อให�เกิดการจ�างงาน
รวม 11,783,143 คน หรือร�อยละ 80.4 ของการจ�างงานรวมท้ังหมดในประเทศ นอกจากนี้ผลผลิต
มวลรวมของ SMEs มีมูลค�าเท�ากับ 4,211,262.7 ล�านบาท คิดเป=นสัดส�วนร�อยละ 37.0 ของผลผลิต
มวลรวมของประเทศ (GDP) กล�าวได�ว�า การเป=นความผู�ประกอบการ (entrepreneurship) มี
ความสําคัญอย�างยิ่ งยวดต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย�างต�อเนื่อง 
(http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=143) 
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จากอัตราการเพ่ิมข้ึนของผู�ประกอบการในประเทศไทย คณะการสร�างเจ�าของธุรกิจและ
บริหารกิจการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) ได�สังเคราะห�ข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างผู�ประกอบการ
ท่ัวโลกในลักษณะท่ีเข�าใจง�ายผ�านทางดัชนีผู�ประกอบการ (BUSEM INDEX) ในหัวข�อ “การมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมความเป=นผู�ประกอบการของประเทศไทย” ในมุมมองระดับเอเชียและระดับโลก โดยท่ี
แสดงในตารางท่ี 1 ได�ศึกษา “สัดส�วนความเป=นผู�ประกอบการในเอเชีย” ประเทศไทยมีสัดส�วน
ผู�ประกอบการท่ีสูงเป�นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย คิดเป�นกว�าร�อยละ 46ของประชากรวัย
ทํางานในประเทศ โดยประมาณร�อยละ 18 ของผู�ประกอบการไทยกําลังอยู�ในช�วงก�อต้ังธุรกิจใหม� 
หรือดําเนินธุรกิจเป=นระยะเวลาตํ่ากว�า 3 ปlครึ่ง  

 นอกจากนี้ ผู�ประกอบการไทยยังมีสัดส�วนธุรกิจท่ีก�อต้ังสําเร็จท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียคิดเป=นร�อยละ 
28 ของประชากรไทยวัยทํางาน โดยธุรกิจส�วนใหญ�จะอยู�ในรูปแบบธุรกิจเจ�าของคนเดียวขนาดเล็ก 
ผู�ประกอบการเหล�านี้มีส�วนสําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เนื่องจากก�อให�เกิดการ
จ�างงานและสร�างรายได�ให�กับประชากรไทย 

 

ตารางท่ี 1 สัดส�วนความเป=นผู�ประกอบการในเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=143 
   

 จากนัยสําคัญข�างต�น การปรับปรุง/พัฒนาการศึกษาการเป=นผู�ประกอบการสามารถเป=น
เครื่องมือในการกระตุ�นความสนใจของนักเรียน/นักศึกษาเหล�านี้ได�  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ได�เห็นถึงความสําคัญของการสร�าง
สังคมผู�ประกอบการ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน�และปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป=นสังคม
ประกอบการ ดังนี้ (www.rmutr.ac.th) 
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วิสัยทัศน&:   เป�นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห�งสังคมการประกอบการ 
ปรัชญา: สร�างคนสู�งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี มุ�งสู�สังคมการประกอบการ 
 

 
 

นอกจากนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ โดยมี พลเอกประยุทธ� 
จันทร� โอชา นายกรัฐมนตรี เป=นประธานการประชุม ได�เห็นชอบประกาศวิสัยทัศน�ของนายกรัฐมนตรี
สําหรับธุรกิจใหม� (Startup Thailand) ว�า “วิสาหกิจเริ่มต�น จะเป=นนักรบทางเศรษฐกิจใหม� (New 
Economic Warrior: NEW) และประเทศไทยจะเป=นพ้ืนท่ีเปwด สําหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมี
กรอบของ Platform ได�แก� การสร�าง Talent และดึงดูด Talent จากท่ัวโลก ปรับกฎหมายและสร�าง
โอกาสให� Startup เติบโต สนับสนุนการลงทุน Startup และสร�างสภาพแวดล�อมสําหรับ Startup ซ่ึง
ได�มอบหมายกระทรวงการคลังนําวิสัยทัศน�และกรอบมาตรการส�งเสริมไปจัดทําแผนการพัฒนา
วิ ส า ห กิ จ เ ริ่ ม ต� น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ นํ า เ ส น อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ ห� ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ต� อ ไ ป 
(http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/102132-id102132) 

จากเหตุผลท่ีกล�าวข�างต�น ทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจในการศึกษาป`จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ี
จะเป=นผู�ประกอบการ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
เพ่ือนําผลท่ีได�จากการวิจัยไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิชาการเป=นผู�ประกอบการเพ่ือ
สร�างธุรกิจใหม� (Entrepreneurship for New Venture Creation) และเป=นข�อมูลประกอบการ
พิจารณาในการหลักสูตรหรือจัดทําหลักสูตรใหม�ในอนาคตเพ่ือให�การผลิตบัณฑิตสอดคล�องกับความ
ต�องการของตลาดแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล 

 
2. วัตถุประสงค&ของการวิจัย 

2.1  ศึกษาป`จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป=นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  
2.2 เ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเป=นผู�ประกอบการเ พ่ือสร�างธุร กิจใหม� 

(Entrepreneurship for New Venture Creation)  
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ�งศึกษาป`จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป=นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะ 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�เพ่ือผลิตบัณฑิตสู�สังคมการประกอบการ 
ตามวิสัยทัศน�ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ต้ังไว� และสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานตามนโยบาย 
ของรัฐบาล ซ่ึงจะส�งผลต�อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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3.1 ประชากร 
     ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปlท่ี 4 ทุกสาขาวิชา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ท้ัง 3 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ีวังไกลกังวล และ 
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซ่ึงมีนักศึกษาท้ังหมด 800 คน    ดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปlท่ี 4 ทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัย 
              เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : ระบบฐานข�อมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

3.2 กลุ�มตัวอย�าง  
                  การกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างได�ใช�ตารางการเปรียบเทียบของ Krejcie และ                 
Morgan (Krejcie and Morgan, 1970) ได�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 260 ตัวอย�าง  
 3.3 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย มีดังนี้  
 3.3.1 ตัวแปรต�น ประกอบด�วย ป`จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits  

Factors) ป`จจัยด�านเจตคติในการเป=นผู�ประกอบการ (Attitude towards    
Entrepreneurship Factors) ป`จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective      
Norm Factors) ป`จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived  
Behavioral Control) และป`จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป=นผู�ประกอบการ  
(Entrepreneurial Education Factors) 
3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจ ท่ีจะเป=นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial   
Intentions) 

3.4 ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยมีดังนี้ 
ผลจากการกําหนดวิสัยทัศน�และปรัชญา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร� ว�า  
 

วิสัยทัศน&:   เป�นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห�งสังคมการประกอบการ 
ปรัชญา: สร�างคนสู�งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี มุ�งสู�สังคมการประกอบการ 
 

 

พื้นท่ี 
สาขาวิชา  

รวม 
การจัดการ การตลาด การบัญชี สารสนเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศาลายา 44 77 57 85 - 263 
วังไกลกังวล 54 - 72 44 34 204 
บพิตรพิมุข 66 59 107 59 42 333 

รวม 164 136 236 188 76 800 
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โดยต�องการให�บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ มุ�งสู�การเป=นผู�ประกอบการเพ่ือ 
สร� างสั งคมการประกอบการ จึ ง กําหนดวิชาการเป=นผู�ประกอบการเ พ่ือสร� างธุร กิจใหม� 
(Entrepreneurship for New Venture Creation) ให�นักศึกษาทุกคณะ ต�องเรียน เพ่ือให�บรรลุตาม
วิสัยทัศน�ท่ีต้ังไว� และสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะ
ส�งผลต�อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู�วิจัยจึงกําหนดป`จจัยท่ีจะส�งผลต�อความ
ต้ังใจท่ีจะเป=นผู�ประกอบการไว� 5 ด�าน คือ  

1. ด�านลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits) 
2. ด�านเจตคติในการเป=นผู�ประกอบการ  (Attitude towards  

Entrepreneurship) 
3. ด�านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 
4. ด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral  
    Control)  
5. ด�านการจัดการศึกษาสู�การเป=นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial 

Education) 
3.5 ขอบเขตด�านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย กําหนดไว� 1 ปl ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันท่ี  
30 กันยายน 2559 

 
4. นิยามศัพท&ท่ีใช�ในการวิจัย 

- ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits) หมายถึง ลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลแต�ละ
บุคคล ท่ีทําให�บุคคลนั้นมีความแตกต�างจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงแบ�งออกเป=น บุคลิกภาพภายนอก (ได�แก� 
รูปร�างหน�าตา กริยาท�าทางและการแต�งกาย เป=นต�น) และบุคลิกภาพภายใน (ได�แก� ความ
กระตือรือร�น ความซ่ือสัตย�และความสุภาพอ�อนน�อม เป=นต�น) 

คุณลักษณะของการเป=นผู�ประกอบการ เช�น มีพฤติกรรมเชิงรุก ชอบความเสี่ยง มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ชอบความเป=นอิสระ เป=นต�น 

- เจตคติในการเป=นผู�ประกอบการ (Attitude towards Entrepreneurship) หมายถึง ผล
การผสมผสานระหว�างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
คนใดคนหนึ่ง สถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง หรือพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ในการประเมินค�าเจต
คติอาจเป=นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธได� ความเชื่อและการรับรู�เหล�านี้มีแนวโน�มท่ีจะทําให�บุคคล
กระทําหรือไม�กระทําพฤติกรรมนั้น  

- การคล�อยตามคนรอบข�างท่ีมีอิทธิพลหรือกลุ�มอ�างอิง (Subjective Norm) หมายถึง การ
รับรู�ของบุคคลว�าบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อความคิดรอบข�างนั้น คิดว�าพฤติกรรมใด
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พฤติกรรมหนึ่งควรท่ีจะกระทําหรือไม� ถ�าสังคมรอบข�างคิดว�าไม�ควรท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้น บุคคลผู�
นั้นจะหลีกเลี่ยงท่ีจะแสดงออกในพฤติกรรมดังกล�าว  

- การรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
หมายถึง การรับรู�หรือความเชื่อของบุคคลว�าตนเองมีความสามารถท่ีจะแสดงออกและควบคุม
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งได�อย�างเหมาะสมตามท่ีต�องการหรือไม� ซ่ึงความเชื่อดังกล�าวอาจจะเกิด
จากป`จจัยภายในท่ีเก่ียวกับความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองหรือเกิดจากป`จจัยภายนอกท่ี
ได�รับการสนับสนุนจากผู�อ่ืน  

- การจัดการศึกษาสู�การเป=นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Education) หมายถึง การ
จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการเป=นผู�ประกอบการในระดับต�างๆ ในสถาบันการศึกษารวมถึงการ
ฝ�กอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการเป=นผู�ประกอบการจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 - ความต้ังใจท่ีจะเป=นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Intentions) หมายถึง เจตนาท่ีจะ
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น หรือความประสงค�ท่ีมีการมุ�งเป�าท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดและ
พร�อมท่ีจะกระทํา ซ่ึงพฤติกรรมดังกล�าวในการศึกษานี้ ทําให�สภาวะทางจิตใจ ใส�ใจ มุ�งม่ันต�องการท่ี
จะประกอบกิจการด�วยตนเองในอนาคต นั่นคือ การเป=นผู�ประกอบการ  

- ผู�ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู�ท่ีประกอบธุรกิจของตนเอง มีการวางแผนการ
ดําเนินงานและดําเนินกิจการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการดําเนินธุรกิจนั้น โดยมุ�งหวังผลตอบแทนท่ีจะเกิดจากการดําเนินงานของธุรกิจตนเอง 
 
5. ประโยชน&ท่ีคาดว�าจะได�รับ 

 5.1 รู�ป`จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจในการเป=นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะ 
           บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

5.2 นําผลจากการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการเป=นผู�ประกอบการ 
     เพ่ือสร�างธุรกิจใหม� (Entrepreneurship for New Venture Creation) 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

การศึกษาป	จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร+ นี้  ผู วิจัยได ศึกษา ค นคว าจากเอกสาร ตําราและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับป	จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการของนักศึกษา มีดังนี้ 

  1. ความหมายของผู ประกอบการ 
  2. ลักษณะความเป�นผู ประกอบการ 
  3. แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 
  4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 

 
1. ความหมายของ ผู�ประกอบการ (Entrepreneur) 

พจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร+ (Webster Dictionary, 2000) ได ให ความหมายไว กว างๆ ว�า 
“ผู ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจัดต้ังองค+กรธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงเพ่ือหวังผลกําไร”  ส�วน 
ความหมายในทางวิชาการนั้น ได มีการให คําจํากัดความไว คล ายๆ กัน ดังนี้ 
 ความหมายของ ผู ประกอบการ บางแนวคิดให นิยามความหมายของผู ประกอบการในมิติของ
การ เป�นเจ าของกิจการ คือ หมายถึงผู ประกอบการท่ีเป�นเจ าของกิจการเท�านั้น  แต� Bolton and 
Thompson (2000) ได ให คําจํากัดความของ ผู ประกอบการ ว�า เป�นบุคคลท่ีสร างสรรค+สิ่งใหม�ๆ 
อย�างต�อเนื่องและสามารถนํามาสู�การเพ่ิมมูลค�าของระบบเศรษฐกิจได  ภายใต โอกาสท่ีมองเห็น จะ
เห็นว�า ผู ประกอบการตามความหมายของ Bolton and Thompson (2000) ไม�ได จํากัดอยู�เพียงแค�
เจ าของกิจการเท�านั้นแต�อาจรวมถึงบุคคลในองค+การท้ังในภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเป�น
ผู ประกอบการอยู�ภายในและมองเห็นโอกาสจนสามารถผลักดันทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ�
ขององค+การได  
      Coulter (2003) ผู ประกอบการ คือ ผู ก�อต้ังกิจการ เป�นเจ าของหรือหุ นส�วน ดําเนินกิจการ
โดยยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือหวังผลกําไร มุ�งม่ันต�อความสําเร็จ วางแผน บริหารจัดการ
บุคคล องค+การและทรัพยากรต�างๆ กําหนดวิสัยทัศน+ นโยบาย กลยุทธ+ต�างๆ เพ่ือผลักดันธุรกิจให เกิด
การ พัฒนาไปสู�ความสําเร็จท่ีคาดหวังเหมาะสมกับสิ่งแวดล อม และสังคม  
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 Pickel and Abrahamson (1989) กล�าวถึงผู ประกอบการว�า หมายถึงผู ท่ีเป�นเจ าของธุรกิจ
ขนาดเล็ก จัดต้ังและดําเนินงานธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยงและป	ญหาต�าง ๆ ในการดําเนินงาน  

Bygrave (1994) ให ความหมายของผู ประกอบการไว ว�า คือผู ท่ีมองเห็นถึงโอกาสและสร าง
องค+การหรือบริษัทข้ึนมาเพ่ือดําเนินการตามโอกาสนั้น 
      Zimmerer and Scarborough (1996) กล�าวว�า ผู ประกอบการ คือ บุคคลผู ก�อต้ังธุรกิจใหม�
จากการแสวงหาโอกาสและความเป�นไปได  และมีการนําทรัพยากรต�างๆ มาใช ให เกิดประโยชน+เพ่ือ
หวังผลกําไรและความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยอมท่ีจะเผชิญกับความเสี่ยงและความไม�แน�นอน 

แนวคิดดังกล�าว ชี้ให เห็นถึงความจําเป�นท่ีจะต องแยกกันให ออกระหว�างผู ประกอบการท่ีเป�น
เจ าของกิจการและบุคคลท่ีมีความเป�นผู ประกอบการอยู�ภายใน เนื่องจากในความเป�นจริงแล ว
ผู ประกอบการท่ีเป�นเจ าของกิจการต องรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจด วยตนเอง และยังต องมี
ความพร อมภายนอกด านอ่ืนท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินกิจการด วย ดังนั้น ไม�ใช�ทุกคนท่ีเหมาะสมและ
สามารถเป�นเจ าของกิจการได และบุคคลเหล�านั้นจึงไม�ควรท่ีจะถูกชักจูงหรือทําให เชื่อว�าพวกเขาควร
จะเป�นเจ าของกิจการด วย แต�ควรแนะนําให บุคคลท่ีมีความเป�นผู ประกอบการอยู�ภายในตัวและ
ทํางานในองค+การใหญ�ค นหาสิ่งท่ีตนเองทําได ดีท่ีสุดภายใต เง่ือนไขเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 

ส�วนในประเทศไทย วินิจ วีรยางกูร (2528) ให ความหมายของผู ประกอบการว�า หมายถึง ผู ท่ี
มีความคิดท่ีจะดําเนินธุรกิจ ทําการก�อต้ังธุรกิจข้ึนมาและคอยประคับประคองให ธุรกิจท่ีต้ังข้ึนมานั้นมี
การเจริญเติบโต 
     ผุสดี รุมาคม (2540, หน า 33) ได ให ความหมายว�า ผู ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจัดต้ัง
องค+การธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพ่ือหวังผลกําไร เป�นผู จัดระเบียบและดําเนินธุรกิจขนาดย�อม
เพ่ือกําไรและความพอใจด านจิตวิทยา 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2542) ได เสนอความหมายของผู ประกอบการว�า คือบุคคลผู ท่ีมี
ความคิดสร างสรรค+ในการหาโอกาสทางธุรกิจใหม� ๆ อยู�ตลอดเวลา และจะต องมีความอดทน มุ�งม่ัน 
กล าตัดสินใจ และกล าเสี่ยงในการท่ีจะนําความคิดสร างสรรค+ใหม� ๆ ของตนเองนั้นมาปฏิบัติเพ่ือให 
เกิดผลคุ มค�าเชิงพาณิชย+ 

อํานาจ ธีระวนิช (2549) ได อธิบายว�า ผู ประกอบการ คือ บุคคลท่ีค นหาความต องการของ
ตลาดและเปkดกิจการใหม�เพ่ือตอบสนองต�อความต องการดังกล�าว โดยยอมรับความเสี่ยงจากการ
ดําเนินกิจการเพ่ือผลกําไร ดังนั้นผู ประกอบการจึงแตกต�างจาก “ผู จัดการ” (manager) และบุคคลท่ี
ได รับผลตอบแทนในรูปค�าจ างและรางวัล แต�ไม�ได มีความเสี่ยงทางการเงินในฐานะท่ีเป�นเจ าของ กล�าว
อีกนัยหนึ่งได ว�า ผู ประกอบการทุกคนคือ ผู จัดการ แต�ผู จัดการทุกคนอาจไม�ใช�ผู ประกอบการ เพราะ
ผู จัดการอาจถูกจ างเข ามาเพ่ือให มาทําหน าท่ีในการบริหารจัดการในฐานะท่ีเป�น “มืออาชีพ” 
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กล�าวโดยสรุปแล ว ผู ประกอบการจึงหมายถึง บุคคลผู ท่ีมีความคิดสร างสรรค+ในการหาโอกาส 
เพ่ือนําเอาโอกาสนั้นมาใช ในการดําเนินธุรกิจ และคอยประคับประคองให ธุรกิจดําเนินไปภายใต ความ
เสี่ยงและป	ญหาต�าง ๆ เพ่ือให เกิดผลตอบแทนเชิงพาณิชย+กลับคืนแก�ผู ดําเนินการ 
 
2. ลักษณะความเป.นผู�ประกอบการ  (Entrepreneurial Orientation: OE) 

 ธุรกิจท่ีต องการประสบผลสําเร็จจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต องมีผู บริหารท่ีมีคุณลักษณะของการ
เป�นผู ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation: OE) ท่ีเชื่อมโยงถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ+ท่ีได 
กําหนดไว และใช ในสถานการณ+ท่ีมีความท าทาย มีการเสนอกรอบแนวคิดและมุมมองของการเป�น
ผู ประกอบการว�า ข้ึนอยู�กับลักษณะของวัฒนธรรมขององค+การท่ีแตกต�างกัน (Dress, Lumpkin & 
Eisner, 2007) คุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการ เป�นป	จจัยสําคัญท่ีมีผลต�อการทําให ธุรกิจ              
สามารถเจริญเติบโตได อย�างรวดเร็ว 

 งานศึกษาวิจัยจํานวนมากท่ีแสดงให เห็นว�าคุณลักษณะความเป�นผู ประกอบการเป�นป	จจัย
ส�วนสําคัญท่ีจะช�วยผลักดันให ผู ท่ีเข ามาเป�นผู ประกอบการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพซ่ึง
ได ประมวลไว ดังต�อไปนี้  

Longemecker and Moore (1987) ได มีการศึกษาว�าผู ประกอบการจะมีคุณลักษณะท่ี
แตกต�างจากบุคคลท่ัวไปคือ มีแรงจูงใจใฝt สัมฤทธิ์สูง มีความพร อมรับกับความเสี่ยง มีความม่ันใจใน
ตนเอง และมีความสามารถในการปรับตัว 

Baumback (1988) กล�าวว�า จากการศึกษาจํานวนมากพบว�า ผู ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จจะมีคุณลักษณะทางบุคลิกภาพต�อไปนี้ในระดับสูง คือ มีความเป�นมิตร มีความ
กระตือรือร น ความซ่ือสัตย+สุจริต มีความขยันหม่ันเพียร มีความกระฉับกระเฉง มีความมุมานะบากบั่น 
มีความม่ันคงเด็ดเด่ียว มีความคิดริเริ่มสร างสรรค+ มีความรับผิดชอบ และมีความคิดแน�วแน� 

Pickel and Abrahamson (1989) ได ศึกษาผู ประกอบการขนาดย�อมจํานวน 97 ตัวอย�าง       
ผลปรากฏว�าผู ประกอบการขนาดย�อมท่ีประสบความสําเร็จมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 

1. แรงผลักดัน หรือแรงจูงใจในการทํางาน อันประกอบด วย ความรับผิดชอบ ความ
กระฉับกระเฉง ความคิดริเริ่ม ความเพียรพยายามทนทาน และความทะเยอทะยาน 

2. ความสามารถทางด านสติป	ญญา อันประกอบด วย ความฉลาดทางสติป	ญญา 
ความสามารถในการคิดสร างสรรค+ และความสามารถในการคิดวิเคราะห+ 

3. ความสามารถด านมนุษยสัมพันธ+ อันประกอบด วย ความม่ันคงทางอารมณ+ 
ความสัมพันธ+ส�วนตัว ความสามารถในการเข าสังคม ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผู อ่ืน 

4. ความสามารถในการติดต�อสื่อสาร อันประกอบด วย ความสามารถในการ
ติดต�อสื่อสารท่ีเป�นลายลักษณ+อักษร และความสามารถในการติดต�อสื่อสารด วยวาจา 
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5.  ความสามารถด านเทคนิค อันประกอบด วย ความสามารถในกิจกรรมต�าง ๆ ท่ี
จําเป�นต�อการประกอบธุรกิจ เช�น ความรู พ้ืนฐาน ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย�างประสบการณ+ 
เพ่ือทําให การดําเนินงานง�ายและสะดวกรวดเร็วต�อการปฏิบัติงาน 

 Levinson (1989) ได กล�าวถึงบุคลิกภาพท่ีจะมีผลต�อการประสบความสําเร็จในการประกอบ 
ธุรกิจขนาดย�อมว�าประกอบด วย ความอดทน (Patience) ความก าวร าว (Aggressiveness) การเป�น 
คนเจ าความคิดและมีจินตนาการ (Imagination) ความมีไหวพริบและไวต�อสิ่งแวดล อมรอบด าน 
(Sensitivity) และการมีเป�นตัวของตัวเองสูง (Ego Strength)  

 ส�วน Dollinger (1999) เสนอว�า ในการศึกษาวิจัยเม่ือไม�นานมานี้ สามารถท่ีจะจําแนก
คุณลักษณะของผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จซ่ึงแตกต�างจากผู ประกอบการท่ีไม�ประสบ    
ความสําเร็จได  โดยผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จมีคุณลักษณะคือ มีแรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ มีความ
เชื่อในอํานาจแห�งตนและชอบท่ีจะเสี่ยง  

Cavin และ Slevin (1991) การศึกษาของ Hult และคณะ (2004) การศึกษาของ Peng 
(2008) ได เสนอคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการไว  2 ด าน คือ ความกล าเสี่ยง (Risk Taking) 
และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ส�วนการศึกษาของ Wiklund (1999) Kreiser  Marino 
และ Weaver (2002) ได เสนอเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการไว  3 ด าน คือ ความสามารถทาง
นวัตกรรม (Innovativeness) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และความกล าเสี่ยง (Risk 
Taking) สําหรับการศึกษาของ Frese (2000) ได เสนอคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการไว  6 
ด านคือ ความเป�นตัวของตัวเอง (Autonomy) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) ความ
กล าเสี่ยง (Risk taking) การแข�งขันเชิงรุก (Competitive Aggressive) ความสมํ่าเสมอและใฝtใจใน
การเรียนรู  (Stability and Learning) และความใฝtใจในความสําเร็จ (Achievement) ส�วนการศึกษา
ของ Lee และ Peterson (2000) แบ�งลักษณะของผู ประกอบการไว  5 ด าน คือ ความเป�นตัวของ
ตัวเอง (Autonomy) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล าเสี่ยง (Risk taking) 
การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการแข�งขันเชิงรุก (Competitive Aggressive) 

โดยท่ัวไปคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการมีความเก่ียวข องกับการเผชิญความเสี่ยง 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในธุรกิจขนาดใหญ� ซ่ึงผู ประกอบการจะต องมีความพยายามในการพัฒนาและ
ค นหาวิธีการในการประกอบธุรกิจของตนเองให ประสบความสําเร็จ 

Entrialgo (2002) ได อธิบายถึงคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการตามแนวความคิดท่ี
ได รับการยอมรับอย�างกว างขวางของ Miller (1983) ว�าคุณลักษณะเฉพาะของการเป�นผู ประกอบการ
จะต องประกอบด วย การสร างนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ยงและการทํางานเชิงรุก ซ่ึงเป�น
พฤติกรรมของผู ประกอบการแต�ละรายท่ีจะแสดงออกในการดําเนินธุรกิจ 
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Dess, Lumpkin, และ Taylor (2005) ได นําเสนอมิติของการเป�นผู ประกอบการซ่ึงเก่ียวข อง
กับรูปแบบการตัดสินใจและการปฏิบัติของธุรกิจ ได แก� ความเป�นอิสระในการบริหารงาน การสร าง
นวัตกรรม การทํางานเชิงรุก ความสามารถในการแข�งขันและการเผชิญกับความเสี่ยงโดย 5 มิติ 
ดังกล�าวสามารถใช ในการดําเนินงานร�วมกันเพ่ือท่ีจะพัฒนาความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ 
ความหมายของแต�ละมิติของการเป�นผู ประกอบการ แสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 ความหมายของมิติของการเป�นผู ประกอบการ 

มิติ ความหมาย 
ความเป�นอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy)  

ความเป�นอิสระในการทํางานของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลเพ่ือมุ�งหวังให 
ธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเป{าหมายและวิสัยทัศน+ขององค+การ 

การสร างนวัตกรรม 
(Innovativeness) 

ความพยายามท่ีจะนําเสนอสิ่งใหม�ๆ ท่ีได จากการทดลองหรือจาก
ประสบการณ+และการมีกระบวนการพัฒนาความคิดสร างสรรค+โดยมี
จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาสินค าและบริการใหม�ๆ 

การทํางานเชิงรุก  
(Proactiviness) 

ลักษณะของการมองไปข างหน าเพ่ือแสวงหาความเป�นผู นําในตลาด
เป�นการมองการณ+ไกลเพ่ือแสวงหาโอกาสและความต องการใน
อนาคต 

ความสามารถในการแข�งขัน 
(Competitive Aggressiveness) 

ความพยายามในการแข�งขันกับคู�แข�งขันในธุรกิจมีลักษณะท่ีชอบ
ต�อสู หรือมีการตอบสนองต�อการแข�งขันท่ีรุนแรง เพ่ือพัฒนาตําแหน�ง
ของธุรกิจหรือขจัดอุปสรรคคู�แข�งขันในตลาด 

การเผชิญกับความเสี่ยง  
(Risk Taking) 

การตัดสินใจและการปฏิบัติภายใต สถานการณ+ท่ีมีความไม�แน�นอน
หรืออาจต องเผชิญกับความเสี่ยงต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
ท่ีมา:  Dess, Lumpkin and Taylor (2005, p.426) 
  

  แต�ละมิติมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 
  1. ความเป�นอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) คือ ความพยายามในการท่ีจะ
ปฏิบัติงานด วยความเป�นอิสระ มีเอกภาพในการทํางานของบุคคลหรือกลุ�มบุคคล เพ่ือมุ�งหวังให ธุรกิจ
บรรลุผลสําเร็จตามเป{าหมายและวิสัยทัศน+ขององค+การ ในบริบทของการเป�นผู ประกอบการของ
องค+การ การทํางานท่ีมีเอกภาพในหน�วยงานเป�นจุดแข็งท่ีสามารถสร างโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานขององค+การ ความเป�นอิสระในการบริหารงานเป�นสิ่งท่ีสําคัญอย�างยิ่ง
ในองค+การท่ีผู ประกอบการถือว�าเป�นส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค+การท่ีจะก�อให เกิดการเรียนรู ร�วมกัน
ในการดําเนินงาน บุคลากรจะมีความท าทายในการทํางานภายใต ระบบการกระตุ นสิ่งจูงใจด วยระบบ
รางวัล มีการแสวงหาโอกาสและการปฏิบัติงานโดยปราศจากการวิพากษ+วิจารณ+ของเพ่ือนร�วมงาน มี
การแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระเพ่ือเป{าหมายของธุรกิจ 
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  2. การสร างนวัตกรรม (Innovativeness) คือ ความพยายามในการท่ีจะแสวงหาโอกาส
และทางเลือกใหม�ๆ ในการท่ีมุ�งเน นให สามารถตอบสนองความต องการของผู บริโภค ซ่ึงเก่ียวข องกับ
การวิจัยและพัฒนา การทดลองเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ+และบริการใหม�ๆหรือการพัฒนาเทคโนโลยี 
  ป	จจัยท่ีจะพัฒนาให องค+การมีนวัตกรรมในการทํางาน ประกอบด วย 2 ป	จจัยดังนี้ 
           1) มีการสนับสนุนการทดลองเพ่ือให เกิดความคิดสร างสรรค+ เพ่ือประสบความสําเร็จ
ในด านนวัตกรรม ธุรกิจจําเป�นต องลบความคิดเดิมและมีการทดลองต�างๆ เพ่ือให เกิดความคิด
สร างสรรค+สิ่งใหม�และส�งเสริมให พนักงานมีความคิดริเริ่มสร างสรรค+ 
   2) มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม�ๆ และมีการวิจัยและพัฒนาอย�างต�อเนื่อง ธุรกิจ
จําเป�นต องแสวงหาความได เปรียบในการแข�งขันจากการใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงหมายความว�า 
ธุรกิจจะต องทุ�มเทงบประมาณในการลงทุนเพ่ือความได เปรียบในเทคโนโลยี 
  นวัตกรรมเปรียบเสมือนการสร างความก าวหน าและสร างความม่ันคงให แก�องค+การให 
สามารถเจริญเติบโตต�อไปได  แต�อย�างไรก็ตาม การพัฒนาในนวัตกรรมอาจส�งผลในด านลบแก�องค+การ
ได หากการวิจัยและพัฒนาในการออกสินค าและบริการใหม�ไม�สามารถสร างผลกําไรให กับกิจการได 
อย�างเป�นท่ีน�าพอใจ ซ่ึงแน�นอนว�าจะส�งผลไปถึงผลกระทบจากการแข�งขันท่ีตามมา และแม ว�าธุรกิจจะ
มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ หรือประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ 
ธุรกิจอ่ืนๆ มีการพัฒนาในนวัตกรรมท่ีออกแบบคล ายคลึงกันหรือมีการประยุกต+ใช นวัตกรรมท่ีให 
ผลลัพธ+ท่ีดีกว�าเช�นเดียวกัน ซ่ึงท ายท่ีสุดหากธุรกิจเริ่มมีผลประกอบการท่ีลดลงการให ความสําคัญใน
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาด านนวัตกรรมต�างๆ อาจจําเป�นต องยุติลงไปโดยปริยาย  
นวัตกรรมเป�นสิ่งท่ีจําเป�นอย�างยิ่งในการดําเนินธุรกิจ แต�ต องเก่ียวข องกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ ซ่ึงอาจจะไม�ประสบผลสําเร็จเสมอไป สําหรับผู ประกอบการหรือผู 
บริหารธุรกิจจะต องเข าใจในกลยุทธ+และต องยอมรับในการพัฒนานวัตกรรมท่ีจะสามารถสร างความ
ได เปรียบในการแข�งขัน ซ่ึงจะส�งผลให ธุรกิจเจริญเติบโตได ต�อไปในอนาคต 
   3. การทํางานเชิงรุก (Proactiveness) คือ การแสดงออกถึงการสร างโอกาสใหม�ๆ 
ให กับองค+การ โดยการทํางานเชิงรุกในองค+การจะต องมีการติดตามและตรวจสอบ รวมไปถึงการระบุ
แนวโน มความต องการของลูกค าท่ีมีอยู�ในตลาดเดิม โดยการคาดการณ+ถึงความต องการท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป หรือคาดการณ+ในป	ญหาและอุปสรรคท่ีคาดจะเกิดข้ึนจากการลงทุน ไม�เฉพาะแต�การทํางานเชิงรุก
ท่ีต องให ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงเท�านั้น หากแต�จะต องให ความสําคัญกับการปฏิบัติงาน
ภายในองค+การด วยเพ่ือก าวสู�ความได เปรียบในการแข�งขัน ดังนั้นผู บริหารท่ีดําเนินกลยุทธ+การทํางาน
เชิงรุกจะต องใส�ใจและต องคอยแสวงหาข อมูลอยู�เสมอๆ เพ่ือพิจารณาความเป�นไปได ในการขยาย
ธุรกิจและการพัฒนาการดําเนินงานของตนเอง 
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  การทํางานเชิงรุกก�อให เกิดการสร างความได เปรียบในการแข�งขัน เนื่องจากเป�นการทํา
ให คู�แข�งขันมีสถานะหรือตําแหน�งท่ีเป�นฝtายต้ังรับไปโดยปริยาย ซ่ึงจะทําให ธุรกิจกลายเป�นผู นําใน
ตลาดใหม� และก�อให เกิดภาพลักษณ+ขององค+การท่ีมีเอกลักษณ+ มีเทคนิคการดําเนินงานหรือมีการนํา
เทคโนโลยีใหม�ๆ มาใช ในการดําเนินงานท่ีเรียกได ว�า เป�นผู นําในธุรกิจ (First Mover) ท่ีมีความ
ได เปรียบ เช�น มีความได เปรียบในการสร างผลกําไรได สูง เนื่องจากไม�มีคู�แข�งขันในตลาด สามารถ
สร างความจดจําในตราสินค าและภาพลักษณ+ท่ีมีต�อลูกค าได  ซ่ึงล วนแต�ส�งผลให มีส�วนแบ�งทาง
การตลาดเพ่ิมสูงข้ึน 
  ป	จจัยในการทํางานเชิงรุก ประกอบด วย 2 ป	จจัย ดังนี้ 
   1) มีการนําเสนอสินค าใหม� หรือการแสดงความสามารถในด านเทคโนโลยีเพ่ือสร าง
ความได เปรียบในการแข�งขัน ป	จจัยท่ีสําคัญคือ การมีวัฒนธรรมขององค+การท่ีจะเป�นแรงขับเคลื่อน
และแสดงออกถึงการทํางานเชิงรุกเพ่ือนําเสนอสินค าหรือเทคโนโลยีใหม�ๆ เช�น การกําหนดภารกิจ
ขององค+การท่ีมุ�งเน นความเป�นผู นําในสินค าหรือตลาดนั้นๆ 
   2) มีความพยายามท่ีจะค นหา นําเสนอสินค าและบริการใหม�อย�างต�อเนื่อง มีความ
พยายามในการเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบใหม�ๆ เพ่ือสร างประโยชน+ให กับองค+การในรูปกําไร 
เช�น แสวงหาวัตถุดิบท่ีมีต นทุนตํ่า หรือการสร างความร�วมมือกับผู ผลิตป	จจัยวัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค า
หรือบริการร�วมกันอย�างต�อเนื่อง 
  4. ความสามารถในการแข�งขัน (Competitive Aggressiveness) คือความพยายามใน
การมุ�งพัฒนาความสามารถในการดําเนินธุรกิจให แข�งขันได ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป�นความสามารถ
ท่ีธุรกิจจะต องดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือต�อสู กับคู�แข�งขันอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได  ซ่ึงอาจเป�นการใช กลยุทธ+
การตัดราคา การลดราคาเพ่ือแย�งชิงและเพ่ิมส�วนครองตลาด หรือความพยายามในการท่ีจะพัฒนา
ความสามารถในกําลังการผลิต ความสามารถในการแข�งขันยังเก่ียวข องกับการท่ีธุรกิจมีศักยภาพ หรือ
อิทธิพลต�อการดําเนินกิจกรรมของผู ประกอบการอ่ืนๆ เช�น ศักยภาพในด านนวัตกรรมและการทํางาน
เชิงรุกท่ีจะมีลักษณะมองไปข างหน าเพ่ือค นหาแนวโน มและโอกาสท่ีธุรกิจจะสามารถแสวงหาตลาดท่ี
เพ่ิมมากข้ึน แต�ความสามารถในการแข�งขันจะมุ�งไปท่ีการต�อสู เพ่ือแข�งขันกับคู�แข�งขัน โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห+จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภัย
คุกคาม (Threats) หรือเรียกว�า การวิเคราะห+ SWOT ซ่ึงความสามารถในการแข�งขันจะเป�นการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเสียหายหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ในขณะท่ีนวัตกรรมและการทํางานเชิง
รุกจะเป�นการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจ 
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  ความสามารถในการแข�งขันเพ่ือพัฒนาตําแหน�งและศักยภาพของธุรกิจ ประกอบด วย 2 
ป	จจัย ดังนี้ 
   1) การเข าสู�ตลาดด วยสินค าราคาตํ่า ธุรกิจขนาดเล็กส�วนใหญ�มักกลัวในการเข าสู�
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ� เนื่องจากตลาดท่ีมีขนาดใหญ�ส�วนใหญ�จะเต็มไปด วยธุรกิจท่ีมีเงินทุนและ
งบประมาณในการลงทุนสูง มีความได เปรียบในการต้ังราคาสินค าท่ีตํ่ากว�าและยังมีความสามารถใน
การรักษากําไรไว ได  
   2) การลอกเลียนแบบการดําเนินธุรกิจ หรือ การลอกเลียนแบบเทคนิคของคู�แข�งขัน
ท่ีประสบผลสําเร็จ เป�นลักษณะของการลอกเลียนแบบในด านความคิดและวิธีการดําเนินงานของ
ธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอาจเป�นการเปรียบเทียบการดําเนินงานของตนเองกับคู�แข�งหรือธุรกิจท่ี
ประสบความสําเร็จ (Benchmarking) เป�นการค นหาการปฏิบัติท่ีดีมีความเป�นเลิศ (Best Practices) 
ท่ีไม�ผิดต�อกฎหมาย 
  5. การเผชิญกับความเสี่ยง (Risk Taking) เป�นความพยายามในการฉกฉวยโอกาสท่ีไม�
สามารถคาดเดาได ว�า ความพยายามนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม�อย�างไร ซ่ึงผู ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จล วนแล วแต�เป�นผู ท่ีต องมีความเสี่ยงต�างๆ บนทางเลือกเพ่ือให ธุรกิจท่ีดําเนินอยู�ดําเนิน
ต�อไปได  ความเสี่ยงอาจก�อให เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูง แต�ธุรกิจต องรับภาระหนี้สินท่ีสูงข้ึน
จากการลงทุนในทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือพัฒนาสินค าใหม�ออกสู�ตลาดและการลงทุนในเทคโนโลยีท่ี
ไม�สามารถคาดการณ+ได  
  ลักษณะความเสี่ยงท่ีองค+การต องเผชิญประกอบด วยความเสี่ยง 3 ประเภท ดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) เก่ียวข องกับการท่ีไม�สามารถทราบถึง
โอกาสและความน�าจะเป�นท่ีธุรกิจจะประสบความสําเร็จ มีความสัมพันธ+กับการเข าสู�ตลาดใหม�ท่ีไม�มี
การทดสอบล�วงหน าและความไม�แน�ใจในเทคโนโลยี 
   2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เป�นความเสี่ยงจากการกู ยืมเงินจํานวน
มากเพ่ือนําไปลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยากร เพ่ือสร างความเจริญเติบโตซ่ึงในความหมายของความเสี่ยง
ทางการเงินในท่ีนี้คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม�อาจคาดเดาได  
   3) ความเสี่ยงของบุคคล (Personnel Risk) เป�นความเสี่ยงจากการตัดสินใจของ
ผู บริหารในการใช กลยุทธ+และการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะส�งผลกระทบต�อภาพรวมการดําเนินงาน
ขององค+การ ความเสี่ยงในท่ีนี้จะเป�นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหวังผลตอบแทนหรือผลลัพธ+ตาม
เป{าหมายท่ีธุรกิจต องการ ธุรกิจอาจมีทางเลือกในการเผชิญกับความเสี่ยงได หรือสามารถหลีกเลี่ยง
และลดระดับความเสี่ยงข้ึนอยู�กับความสามารถในการวิเคราะห+ในสถานการณ+นั้นๆ 
  ธุรกิจสามารถดําเนินการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงได โดยมีการวิจัยและการประเมิน
ป	จจัยท่ีก�อให เกิดความเสี่ยงเพ่ือลดความไม�แน�นอน การเข าสู�ธุรกิจใหม�อาจก�อให เกิดความเสี่ยง แต�ถ า
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หากธุรกิจมีการวางแผนและวิเคราะห+ข อมูลอย�างรอบคอบจะสามารถทําให ความเสี่ยงเหล�านั้นลดลง
ไปได  และอาจใช เทคนิคต�างๆ เข ามาช�วยในการดําเนินงาน เช�น การเข าไปเป�นผู นําหรือเข าสู�ตลาด
ใหม�ด วยช�องทางการขายท่ีแปลกใหม� แต�การดําเนินงานใหม�ๆ ต องทําด วยความระมัดระวังและเป�นไป
อย�างรอบคอบ                 
      วิฑูรย+ สิมะโชคดี (2542) ได กล�าวถึงคุณสมบัติของ “เถ าแก�ใหม�” หรือการเป�นผู ประกอบการ
ท่ีมีแนวโน มจะประสบความสําเร็จนั้น สามารถสรุปคุณสมบัติข้ันตํ่าได  7 ประการคือ ต องเป�นนัก-
แสวงหาโอกาส ต องเป�นนักเสี่ยง ต องเป�นคนท่ีมีความคิดริเริ่ม ต องเป�นคนท่ีไม�ท อถอยง�าย ต องเป�น
คนท่ีใฝtรู อยู�เสมอ ต องเป�นคนมีวิสัยทัศน+กว างไกล มีจุดมุ�งหมายในอนาคตท่ีชัดเจนและต องมีเครือข�าย
ดี หมายถึง มีเพ่ือนฝูง มีผู ช�วยชี้แนะ ช�วยสนับสนุนช�วยเหลือและมีแหล�งข อมูลมากมาย 
 วรากรณ+ สามโกเศศ (2546) ได กล�าวถึงผู บริหารท่ีประสบความสําเร็จจะประกอบด วย 6 
ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1) ผู บริหารจะเป�นผู มองสินค า การบริการและการบริหารเสมือนเป�นคนนอก
มองเข าไปและเห็นความสําคัญของลูกค าเป�นคนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ลักษณะท่ี 2) มีความเป�น
ผู นํา มีความสามารถในการสื่อสารและโน มน าวจิตใจคน มีความสามารถในการต�อสู ทางธุรกิจอย�าง
ต�อเนื่อง ลักษณะท่ี 3) เข าใจบทบาทของวัฒนธรรมองค+การและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
องค+การ ลักษณะท่ี 4) มีความสามารถในการสร างและปรับปรุงพัฒนาสินค าและบริการของตนเอง 
ลักษณะท่ี 5) ความสามารถในการเลียนแบบและการประยุกต+ใช ให เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 
ลักษณะท่ี 6) มีองค+ความรู เป�นของตนเอง มีการพัฒนาองค+ความรู ของตนเองและนํามาใช ในธุรกิจได 
อย�างเหมาะสม 
 ผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จจะต องมีป	จจัยหลายประการประกอบกัน โดย
ผู ประกอบการอาจไม�จําเป�นต องมีครบทุกข อ ซ่ึงโดยท่ัวไปคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ มีดังนี้ (ป	จจัยสู�ความสําเร็จของผู ประกอบการ SMEs, 2552)  
  1. การเผชิญกับความเสี่ยง ธุรกิจกับความเสี่ยงเป�นของคู�กัน ผู ท่ีเป�นผู ประกอบการท่ี
ชอบทํางานท่ีท าทายความรู ความสามารถมักไม�ภูมิใจกับงานท่ีง�าย หรืองานท่ีไม�มีความเสี่ยงเลยหรือ
หลีกเลี่ยงงานท่ีมีความเสี่ยงสูงเกินไป โดยท่ัวไปผู ประกอบการมักเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงปานกลางซ่ึง
ประเมินแล วว�าไม�เกินความสามารถท่ีจะบรรลุผลสําเร็จและมีทางเลือกหลายทาง 
  2. ต องการมุ�งความสําเร็จ มีความมุ�งม่ันในการใช สติป	ญญา ความสามารถท้ังหมด
ทํางานหนักทุ�มเทให กับงานเพ่ือให บรรลุความสําเร็จตามช�องทางท่ีวางไว โดยไม�คํานึงถึงความ
ยากลําบาก 
  3. มีความริเริ่มสร างสรรค+ ต องเป�นผู มีความริเริ่มสร างสรรค+ โดยไม�ชอบกระทําในสิ่งซํ้าๆ 
แบบด้ังเดิม เป�นผู นําประสบการณ+ท่ีผ�านมามาประยุกต+ใช สร างสรรค+หาวิธีการใหม�ๆ ท่ีดีกว�าเดิม เป�น
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ผู เข าใจถึงป	ญหาและหาแนวทางในแก ไข มีความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ+ ปรับปรุงการผลิต
อย�างต�อเนื่อง กล าท่ีจะผลิตสินค าท่ีแตกต�างจากเดิม 
  4. รู จักผูกพันต�อเป{าหมาย เม่ือมีการต้ังเป{าหมายถึงความสําเร็จ ผู ประกอบการจะทุ�มเท
ทุกอย�างเพ่ือให บรรลุเป{าหมาย ความคิดผูกพันกับการเอาชนะเป{าหมาย มีการวางแผนกลยุทธ+และ
เตรียมป{องกันท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 
  5. ความสามารถโน มน าวจิตใจผู อ่ืน ผู ประกอบการท่ีดีนอกจากมีความสามารถในการ
ทํางานแล ว ต องมีความสามารถในการชักจูงโน มน าวจิตใจผู อ่ืนให เกิดความร�วมมือช�วยเหลือในการ
ทํางาน รู จักใช ความสามารถในการสร างเจตคติและแรงจูงใจต�อผู ร�วมงานให สามารถเข าใจการทํางาน
และเต็มใจปฏิบัติงานตามท่ีวางไว  
  6. ยืนหยัดต�อสู ทํางานหนัก มีการทํางานอย�างเต็มกําลังความสามารถ ไม�ท อแท แม ว�า
ต องเผชิญกับป	ญหาอุปสรรคต�างๆ  
  7. นําประสบการณ+ในอดีตมาเป�นบทเรียน เป�นการนําความผิดพลาดในอดีตมาเป�น
บทเรียนเพ่ือไม�ให เกิดเหตุการณ+เช�นนั้นอีก หรือนําไปประยุกต+ ปรับปรุงใช ในการทํางานให มุ�งไปสู�การ
ทํางานท่ีดีกว�าเดิม 
  8. มีความสามารถในการบริหารงานและเป�นผู นําท่ีดี มีลักษณะการเป�นผู นํา รู หลักการ
บริหารงานเม่ือต องทํางานร�วมกับคนหลายระดับในภาวการณ+ท่ีแตกต�างกัน โดยเฉพาะระยะเริ่มทํา
ธุรกิจจะต องรับบทเป�นผู นําท่ีจะลงมือทําทุกอย�างด วยตนเอง รู จักปรับเปลี่ยนการบริหารงานท่ีจะทํา
ให ธุรกิจประสบความสําเร็จ 
  9. มีความเชื่อ ม่ันในตนเอง ผู ประสบความสําเร็จมักเป�นผู ท่ี มีความเชื่อ ม่ันใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพ่ึงตนเอง มีความม่ันใจ ต้ังใจเด็ดเด่ียวเข มแข็ง  มีลักษณะ
เป�นผู นํา มีความเชื่อม่ันในผลสําเร็จและมีความทะเยอทะยาน 
  10. มีวิสัยทัศน+กว างไกล เป�นผู มีความสามารถท่ีจะวิเคราะห+เหตุการณ+ในอนาคต
ข างหน าได อย�างแม�นยําและพร อมรับเหตุการณ+ท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
  11. มีความรับผิดชอบต�องานท่ีทําเป�นอย�างดีและดูแลงานจนสําเร็จตามเป{าหมายท่ีต้ังไว  
รับผิดชอบในผลของการตัดสินใจไม�ว�าผลจะออกมาดีหรือไม� โดยมีความเชื่อว�าความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนมา
จากตนเองมิใช�เกิดจากโชคลาภ หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีทําให เกิดข้ึน 
  12. มีความกระตือรือร นและไม�หยุดนิ่ง มีความกระตือรือร นในการทํางานและพัฒนา
งานอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ 
  13. ใฝtหาความรู เพ่ิมเติม มีการใฝtหาความรู เพ่ิมเติมอยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู  
ข อมูลการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
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  14. กล าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม มีความหนักแน�น กล าตัดสินใจ เชื่อม่ันใน
ตนเองกับงานท่ีทํา มีการทุ�มเทการทํางานอย�างสุดความสามารถ ไม�กลัวงานหนัก 
  15. ไม�ต้ังความหวังกับผู อ่ืน ผู ประกอบการท่ีเริ่มต นทําธุรกิจมักใช น้ําพักน้ําแรงของ
ตนเอง จึงผลักดันให ผู ท่ีอยู�รอบด านทํางานหนักเช�นเดียวกับตนเองเพ่ือให งานสําเร็จ มีการกํากับดูแล
งานอย�างใกล ชิดด วยตนเอง 
  16. มองเหตุการณ+ป	จจุบันเป�นหลัก มีการวางแผนการทํางานในป	จจุบันอย�างรอบคอบ 
โดยไม�มองเหตุการณ+ในอดีตท่ีมีความล มเหลว 
  17. สามารถปรับตัวเข ากับสิ่งแวดล อม มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองท่ีจะ
ปรับตนเองให เข ากับสิ่งแวดล อมมากกว�าท่ีจะปล�อยให ทุกอย�างเป�นตามป	จจัยท่ีควบคุมไม�ได  
  18. ไม�ทําอะไรเกินตัว รู จักประมาณตนเอง ไม�ทําสิ่งใดเกินความสามารถท่ีจะส�งผลต�อ
ความล มเหลวของธุรกิจ 
  19. มีความร�วมมือและแข�งขัน มีการร�วมมือกับกลุ�มบุคคล เช�น สมาคม ชมรมเพ่ือ
ช�วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและมีความสามารถในการแข�งขัน 
  20. มีความประหยัด ผู ประกอบการต องมีความประหยัด อดออมเพ่ือนําเงินไปขยาย
กิจการในอนาคต 
  21. มีความซ่ือสัตย+ ผู ประกอบการต องมีความซ่ือสัตย+ต�อลูกค าในด านคุณภาพสินค า
และสร างความเชื่อถือของตนเองในการเป�นลูกหนี้ท่ีดีของธนาคาร เป�นเจ านายท่ีดีต�อลูกน อง มีความ
ซ่ือสัตย+ต�อหุ นส�วน ครอบครัวและรัฐในการเสียภาษีอากร 
 วรรณี ชลนภาสถิต (2522) กล�าวถึงผู ท่ีจะเข าสู�ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ท่ีจะต องมี
คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากอดีตท่ีเริ่มต นทําธุรกิจด วยความชอบ หรือการถ�ายทอดความรู มาจากบรรพ
บุรุษซ่ึงเป�นความรู เฉพาะด านการผลิตเท�านั้น แต�ในภาวะป	จจุบันป	จจัยทางด านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีและการแข�งขันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย�างรวดเร็ว ดังนั้นผู ประกอบการจะต องมี
คุณสมบัติท่ีครบถ วนดังนี้ 
  1. มีความรอบรู  ผู ประกอบการจะต องเป�นผู มีความรอบรู และขวนขวายในการหาความรู 
ทุกด าน ซ่ึงเป�นทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ได แก� ความรู ด านการผลิต การตลาด 
การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย+ 
  2. กล าสู  เป�นผู ท่ีกล าสู งานหนัก ไม�ท อถอยและท อแท กับป	ญหา ดังนั้นจึงต องกล าต�อสู 
ท้ังงานและป	ญหา 
  3. กล าเสี่ยง แม ว�าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมจะใช เงินลงทุนไม�สูง แต�ต องใช เงิน
ของตนเองเป�นหลัก การใช ความรู และประสบการณ+ของตนเองในการเรียนรู  ลองผิดลองถูก โอกาสท่ี
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จะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเท�าๆ กับโอกาสความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจึงเป�นการทักทายความ
เสี่ยง 
 Hodgetts and Kuratko (1995) ได เสนอคุณลักษณะท่ีเป�นป	จจัยพ้ืนฐานสําคัญของ
ผู ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จมี 10 คุณลักษณะดังนี้ 
  1. ความสามารถเชิงเทคนิค (Technical Competence) เป�นคุณลักษณะท่ีสําคัญต�อ
ความสําเร็จของผู ประกอบการขนาดย�อม คือ ความได เปรียบด านเทคนิคโดยเจ าของธุรกิจจําเป�นต อง
เข าใจธุรกิจท่ีดําเนินอยู� 
  2. ความสามารถทางจิตใจ (Metal Ability) เป�นความสามารถในการรับรู และเข าใจ
ผู ประกอบการจะใช ความสามารถทางจิตใจในการพัฒนากลยุทธ+การแข�งขัน ผู ประกอบการควรเป�นผู 
มีความสามารถท่ีหลากหลายและสามารถนํามาประยุกต+ใช ได อย�างเหมาะสม รวมท้ังการให ความ
ช�วยเหลือผู จัดการธุรกิจในการให ความเข าใจเก่ียวกับงานต�างๆ ท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาแผนงาน
และวัตถุประสงค+ของธุรกิจหรือความสามารถในการบูรณาการงานต�างๆ เข าด วยกัน 
  3. การแสวงหาโอกาส (Opportunity Orientation) ผู ประกอบท่ีประสบความสําเร็จ
และสามารถพัฒนาธุรกิจให เจริญเติบโตได นั้น จะต องเป�นผู แสวงหาโอกาสมากกว�าการแสวงหาป	จจัย
ด านทรัพยากร โครงสร างหรือกลยุทธ+ สามารถเข าใจป	จจัยสําคัญต�างๆ ท่ีเป�นโอกาสเพ่ือกําหนด
เป{าหมายของธุรกิจ 
  4. ความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบ (Initiative and Responsibility) การท่ีผู 
ประกอบจะต องเป�นผู บุกเบิกสร างธุรกิจด วยตนเอง ผู ประกอบการจึงต องเป�นผู ท่ีมีความรับผิดชอบต�อ
ความสําเร็จ หรือล มเหลวในการดําเนินธุรกิจและเป�นผู นําในการแก ป	ญหาต�างๆ ของธุรกิจ 
  5. ความซ่ือสัตย+และความน�าเชื่อถือ (Integrity and Reliability) ความซ่ือสัตย+และ
ความน�าเชื่อถือของผู ประกอบการเป�นป	จจัยท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จของธุรกิจ 
เนื่องจากมีส�วนสร างความเชื่อม่ัน ความไว วางใจและการให การยอมรับของบุคคลต�างๆ เช�น นักลงทุน 
พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค าและผู ให สินเชื่อ 
  6. ความอดทนต�อความล มเหลว (Tolerance for Failure) ผู ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จจะต องเรียนรู จากประสบการณ+ท่ีล มเหลวในอดีตมาแก ไขปรับปรุงกระบวนการทํางานให ดี
มากยิ่งข้ึน โดยจะต องมีความอดทน ไม�ผิดหวังและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม�ๆ อยู�เสมอ 
  7. การควบคุมป	จจัยท่ีเก่ียวข องภายใน (Internal Locus of Control) ผู ประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จจะมีความเชื่อม่ันในตนเองและจะต องไม�เชื่อว�าความสําเร็จหรือล มเหลวเกิดข้ึน
จากโชคชะตา แต�เชื่อว�าเป�นผลมาจากการควบคุมภายในของผู ประกอบการเอง 
  8. ทักษะด านมนุษยสัมพันธ+ (Human Relation Skills) ผู ประกอบการจะต องมีทักษะ
ในการสื่อสารท่ีดีกับบุคคลอ่ืนๆเช�น พนักงาน กลุ�มธุรกิจ คู�ค าและลูกค า โดยเฉพาะอย�างยิ่งวิธีการ



20 
 

 

 

ติดต�อสื่อสาร เช�น การสื่อสารข อความภารกิจของธุรกิจท่ีเข าใจตรงกัน วิธีการจูงใจให พนักงาน
ปฏิบัติงานด วยวิธีการต�างๆ และความมีภาวะผู นําของผู ประกอบการเอง 
  9. ความมุ�งม่ันท่ีจะประสบความสําเร็จ (High Achievement Drive) เป�นผู มีความ
มุ�งม่ันท่ีจะทํางานให ประสบความสําเร็จ มีความมุ�งม่ันพยายามปฏิบัติงานด วยความมีประสิทธิภาพ 
เป�นนักแสวงหาโอกาส กล าเผชิญกับความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและพัฒนา
ความสําเร็จให ดีข้ึนเรื่อยๆ 
  10. ความคิดสร างสรรค+ (Creativity) เป�นผู ท่ีมีความคิดสร างสรรค+วิธีการต�างๆ เช�น มี
การคิดค นพัฒนาทางด านนวัตกรรม มีการสังเคราะห+หรือผสมผสานบูรณาการข อมูลจากแหล�งต�างๆ 
ท่ีเป�นประโยชน+ต�อการสร างวิธีการทํางานใหม�ๆ มีการขยายองค+ความรู ใหม�ๆ ในธุรกิจรวมท้ังการนํา
แนวความคิดท่ีเป�นประโยชน+ของผู อ่ืนมาใช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ+ของตนเอง 
 Allen (2006) ได เสนอคุณลักษณะของผู ประกอบการ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. การเผชิญกับความเสี่ยง (Risk Taking) ผู ประกอบการเป�นผู รับผิดชอบและเผชิญต�อ
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจส�งผลต�อความสําเร็จหรือล มเหลว 
  2. ความต องการประสบความสําเร็จ (Need for Achievement) ผู ประกอบการจะต อง
มีความรับผิดชอบต�อการแก ป	ญหาต�างๆ ภายในธุรกิจ มีการกําหนดเป{าหมายเพ่ือมุ�งสู�ความสําเร็จ 
  3. ความเป�นอิสระ (A Sense of Independence) ผู ประกอบการจะต องเป�นผู มีอํานาจ
ในการตัดสินใจอย�างเป�นอิสระและรับผิดชอบต�อการตัดสินใจของตนเอง 
  4. การควบคุมป	จจัยท่ีเก่ียวข องภายใน (Internal Locus of Control) ผู ประกอบการ
เป�นผู ท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความเชื่อว�าความสําเร็จหรือความล มเหลวมาจากการกระทําของ
ตน 
  5. ความอดทนต�อความไม�ชัดเจน (Tolerance for Ambiguity)  ผู ประกอบการต องมี
ความอดทนต�อสิ่งต�างๆ เช�น การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ความไม�แน�นอนหรือความไม�ชัดเจนใน
ป	จจัยต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 จากท่ีกล�าวมาข างต น สามารถสรุปได ว�าคุณลักษณะท่ีสําคัญของการเป�นผู ประกอบการข้ึนอยู�
กับลักษณะของกรอบความคิดและมุมมองของผู ประกอบการแต�ละคนภายใต สภาพแวดล อมและ
ลักษณะวัฒนธรรมขององค+การท่ีแตกต�างกัน ดังท่ีนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงหลายท�าน (Miller, 1983; 
Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 1996; Dess, Lumpkin, & Eisner, 2007) ได เสนอ
องค+ประกอบท่ีสําคัญของคุณลักษณะของการเป�นผู ประกอบการ ได แก� ความเป�นอิสระในการ
บริหารงาน การสร างนวัตกรรม การทํางานเชิงรุก ความสามารถในการแข�งขันและการเผชิญกับความ
เสี่ยง ขณะท่ีนักวิชาการท�านอ่ืนๆ ได นําเสนอองค+ประกอบเพ่ิมเติม ได แก� ป	จจัยด านทักษะในการ
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ติดต�อสื่อสาร ความรู ความสามารถในการบริหารงานและเป�นผู นําท่ีดี ความอดทนต�อสิ่งต�างๆ การ
ควบคุมป	จจัยท่ีเก่ียวข องภายในและความซ่ือสัตย+สุจริต 

กล�าวโดยสรุปแล ว ผู ประกอบการจึงหมายถึง บุคคลผู ท่ีมีความคิดสร างสรรค+ในการหาโอกาส 
เพ่ือนําโอกาสนั้นมาใช ในการดําเนินธุรกิจและคอยประคับประคองให ธุรกิจดําเนินไปภายใต ความเสี่ยง
และป	ญหาต�าง ๆ เพ่ือให เกิดผลตอบแทนเชิงพาณิชย+กลับคืนแก�ผู ดําเนินการ 

ส�วนการเตรียมความพร อมในการเป�นผู ประกอบการนั้น Thompson (1999) ได  อธิบายไว 
และชี้ให เห็นว�า ผู ประกอบการต องมีการเตรียมจิตใจและฝ�กให มีจิตสํานึกในการทํางานให พร อมกันท้ัง 
5 ด าน ได แก� 

1. มีความไตร�ตรองท่ีดี สามารถนําเอาความรู และประสบการณ+มาใช ร�วมกัน 
2. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห+  สามารถแปรข อมูลท่ีองค+การมีอยู�นําไปสู�การ

ตัดสินใจท่ีดีได  
3. มีเจตคติท่ีดีต�อการทํางานเป�นทีมและสามารถสร างความร�วมมือระหว�างกัน 
4. มีความตระหนักถึงสภาพแวดล อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว  แนวโน ม-

การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. มีแรงกระตุ นทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค+การ 

การฝ�กจิตใจให มีความพร อมสําหรับการเป�นผู ประกอบการไม�จําเป�นต องมีความพร อมท้ัง 5 
ด าน อาจเป�นการฝ�กท่ีเน นเฉพาะด านใดด านหนึ่งเป�นพิเศษ ท้ังนี้ ข้ึนอยู� กับคุณลักษณะของ
ผู ประกอบการแต�ละคน นอกเหนือจากความพร อมทางด านสติป	ญญาและจิตใจ อันเป�นความพร อม
ภายในแล ว ผู ประกอบการในยุคป	จจุบันยังต องมีความพร อมภายนอก เช�น ความพร อมด านแหล�ง
เงินทุน มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีความกล าท าทายและกล าเสี่ยงกับอุปสรรคท่ีจะพบและมีอิสระในการ 
ทํางาน ยิ่งในยุคเศรษฐกิจสร างสรรค+ท่ีมีการแข�งขันสูงนั้น ผู ประกอบการต องมีความคิดสร างสรรค+ซ่ึง
แตกต�างจากคนอ่ืน มองเห็นความเป�นไปได ของความคิดใหม�และสามารถแปลงความคิดเป�นธุรกิจได 
จริง  การตระหนักถึงสิ่งแวดล อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนอย�างรวดเร็วและมีความสามารถในการเสาะ
แสวงหาความร�วมมือจากท้ังผู ร�วมงาน ผู ท่ีเก่ียวข องในเครือข�ายธุรกิจ 
 
3. แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

ในป� ค.ศ. 1985  Ajzen และ Fishbein ซ่ึงเป�นนักสังคมวิทยาผู มีความเชื่อว�า เจตคติ
สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย+ (Ajzen and Fishbein, 1980)  Ajzen  ได เสนอแนวคิดของ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ข้ึน ซ่ึงทฤษฎีนี้ได พัฒนาต�อยอด
มาจากแนวคิดของ Theory of Reasoned Action (TRA) ของ Ajzen และ Fishbein (1975) โดย
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เพ่ิมป	จจัยการรับรู ถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control: PBC) โดยต นแบบ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) แสดงในภาพท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 1 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

  

 ตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) นี้ 
พฤติกรรมทุกชนิดท่ีจําเป�นต องมีการวางแผนล�วงหน า สามารถทํานายได จากความต้ังใจท่ีจะกระทํา
พฤติกรรมนั้นๆ  ท้ังนี้ตัวแปร 3 ประการท่ีเป�นองค+ประกอบของความต้ังใจ ได แก� 

1. เจตคติต�อการกระทํา (Attitude toward Behavior) หมายถึง ความรู สึกของ
บุคคลท่ีมีต�อการกระทํานั้นๆ และรวมถึงผลลัพธ+ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 
  2. บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) หมายถึง การรับรู ว�าบุคคลอ่ืนซ่ึงมี 
ความสําคัญ (การคล อยตามคนรอบข างหรือกลุ�มอ างอิง) เช�น พ�อ แม� คู�สมรส ฯลฯ มีความเห็นด วย
ต�อการกระทํานั้นมากน อยเพียงไร  
  3. การรับรู เ ก่ียวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
Behavioral Control) หมายถึง บุคคลนั้นรับรู ว�าตนเองมีความสามารถในการควบคุมการกระทํานั้นๆ 
ได มากน อยเพียงไร 

จากการศึกษาผลการวิจัยท่ีผ�านมา พบว�าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior: TPB) นี้สามารถทํานายความต้ังใจท่ีจะก�อต้ังธุรกิจของตนเองได  กล�าวคือ การรับรู ความน�า
ปรารถนาและความเป�นไปได ของการประกอบธุรกิจส�วนตัวสามารถบ�งชี้ถึงความต้ังใจท่ีจะประกอบ
ธุรกิจได อย�างมีนัยสําคัญ ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงได อาศัยทฤษฎีนี้เป�นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดย
ศึกษาตัวแปรท้ัง 3 ด านท่ีจะมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการ นอกจากนี้ยังศึกษาเพ่ิมเติมอีก 
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2 ด านคือ ด านบุคลิกภาพ (Personality Traits) และด านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู ประกอบการ   
(Entrepreneurial Education) ด วย 

ด�านเจตคติในการเป.นผู�ประกอบการ (Attitude towards Entrepreneurship) 
  เจตคติ (Attitude) เป�นความรู สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเป�นความรู สึก
ชอบหรือไม�ชอบ ดีหรือไม�ดี (Fishbein & Ajzen, 1975) เจตคติมิใช�สิ่งท่ีติดตัวมาแต�กําเนิดแต�ก�อตัว
มาจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ+กับสิ่งแวดล อม ซ่ึง Secord and Backman (1974) ได สรุปว�า 
อาจจะเป�นสิ่งต�างๆ ได แก� การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก การศึกษาเล�าเรียน ประสบการณ+ของบุคคล 
วัฒนธรรมของสังคม เช�น ความเชื่อทางศาสนา แนวคิดการดํารงชีวิตของสังคม ฯลฯ การรับถ�ายทอด
จากบุคคลอ่ืน หรือจากสังคมท่ีบุคคลนั้นเป�นสมาชิก สื่อมวลชน และลักษณะส�วนตนหรือบุคลิกภาพ
ของบุคคล   

 สําหรับเจตคติต�อการเป�นผู ประกอบการ (Attitude towards Entrepreneurship) 
หมายถึง ความรู สึกของบุคคลต�อการประกอบกิจการของตนเอง งานวิจัยหลายชิ้นระบุว�า การได รับ
การศึกษาเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการส�งผลดีต�อเจตคติ เช�น การวิจัยของ Peterman and 
Kennedy (2003) ซ่ึงได พบว�าเจตคติของนักศึกษาต�อการเป�นผู ประกอบการได เปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน 
หลังจากได รับการศึกษาเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการ นอกจากนั้นการได รับประสบการณ+ท่ีดี
เก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการ ยังมีอิทธิพลทางบวกต�อการรับรู ความน�าปรารถนาและการรับรู ความ
เป�นไปได ของการเป�นผู ประกอบการ  นอกจากการได รับการศึกษาแล ว สภาพแวดล อมอ่ืนๆ ยังมีส�วน
เสริมสร างเจตคติท่ีดีต�อการเป�นผู ประกอบการด วย การวิจัยของ Scott and Twomey (1988, อ าง
ถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร,2547, หน า 29) ซ่ึงได ศึกษาความปรารถนาเก่ียวกับอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว�าอิทธิพลจากพ�อแม�และประสบการณ+การทํางานมีส�วนสําคัญในการสร างการรับรู ของ
นักศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และเจตคติท่ีมีต�อการเป�นผู ประกอบการ ซ่ึงจะมีผลต�อเนื่องทําให 
เกิดความปรารถนาท่ีจะเป�นผู ประกอบการต�อไป งานวิจัยดังกล�าวนี้สอดคล องกับการวิจัยของ 
Blackburn and Curran ท่ีพบว�า บุคคลท่ีมีต องการท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเองมากท่ีสุดมักจะเป�น
ผู ท่ีมาจากครอบครัวท่ีพ�อแม�มีธุรกิจของตนเอง นอกจากนั้น Henderson and Robertson ได สรุปว�า 
ถ าสภาพแวดล อมของบุคคลมีลักษณะท่ีดึงดูดใจให ประกอบธุรกิจของตนเอง และบุคคลนั้นมี
ประสบการณ+ท่ีดีเก่ียวกับธุรกิจเป�นไปได อย�างมากว�าบุคคลนั้นจะประกอบธุรกิจของตนเอง 

ด�านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) 
 บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) คือ การรับรู เก่ียวกับความคาดหวังของ 

สมาชิกในกลุ�มท่ีมีต�อตนเอง สมาชิกในกลุ�ม หมายรวมถึงพ�อแม� ญาติพ่ีน อง เพ่ือน คู�สมรสและบุคคล 
อ่ืนๆท่ีมีความสําคัญต�อบุคคลนั้น บุคคลท่ีมีความสําคัญเหล�านี้มีความคาดหวังว�าสมาชิกในกลุ�มจะมี 
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การกระทําต�างๆ ท่ีสอดคล องกับบรรทัดฐานของกลุ�ม ซ่ึงจะทําให บุคคลรู สึกไม�สบายใจ หากกระทําตน
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานนั้น  

Korman ได สรุปว�า ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีความสําคัญจะเป�นสิ่งท่ีบุคคลใช เป�น
แนวทางในการประเมินสถานการณ+ต�างๆ ถ างานท่ีบุคคลทําสามารถตอบสนองความต องการหรือ
ความคาดหวังของบุคคลท่ีมีความสําคัญเหล�านั้น บุคคลนั้นจะรู สึกพึงพอใจในงานท่ีทํา แต�หากงานนั้น
ไม�สามารถตอบสนองความคาดหวังของบุคคลสําคัญได  บุคคลนั้นจะรู สึกไม�พึงพอใจในงานและส�งผล
ให เกิดการตัดสินใจท่ีจะไม�ทํางานต�อไป ดังนั้น ความคาดหวังของบุคคลท่ีมีความสําคัญจึงมีอิทธิพล
อย�างมากต�อการตัดสินใจของบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (เช�น 
ประเทศไทย) ครอบครัวจัดเป�นกลุ�มท่ีมีความสําคัญต�อการตัดสินใจของบุคคล และการสนับสนุนจาก
บุคคลท่ีมีความสําคัญมีความสัมพันธ+กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2547, หน า 30) 

ด�านการรับรู�ความสามารถในการเป.นผู�ประกอบการ (Perceived Behavioral 
Control) 

  การรับรู ความสามารถในการเป�นผู ประกอบการ (Perceived Behavioral Control) 
หมายถึง การประเมินผลด านบุคคลว�าตนเองมีความสามารถท่ีจะประกอบกิจการให ประสบ
ความสําเร็จหรือไม�  ในการวิจัยนี้การรับรู ความสามารถในการเป�นผู ประกอบการเป�นตัวแปรท่ีมีความ
คล ายคลึงกับความเชื่อในสมรรถภาพของตน (self-efficacy beliefs) ของ Bandura (1977) ซ่ึง
หมายถึง ความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนในการจัดการหรือทํางานหนึ่งๆ ความเชื่อ
นี้มีความสําคัญมากในแง�ท่ีเป�นกลไกควบคุมการกระทําของบุคคล กล�าวคือ ผู ท่ีมีความเชื่อว�าตนเอง
สามารถจะทํางานหนึ่งๆได   จะมีความกล าเลือกท่ีจะทํางานนั้น เม่ือเผชิญกับอุปสรรคเขาจะยังมีความ
อดทน มุ�งม่ันต�อการทํางานนั้น ในทางตรงกันข าม ผู ท่ีไม�มีความเชื่อว�าตนเองสามารถจะทํางานนั้นได  
จะพยายามหลีกหนี หากหลีกเลี่ยงไม�ได  จะทํางานนั้นอย�างมีความเครียด วิตกกังวล เม่ือเผชิญ
อุปสรรค จะหมดความอดทน เกิดความท อแท ได โดยง�าย 

Bandura (1977) ได สรุปว�าความเชื่อในสมรรถภาพของตนจะมีผลต�อบุคคลในด านต�างๆ 
ดังนี้ 

1. การเลือกกระทํา บุคคลมีแนวโน มท่ีจะหลีกเลี่ยงงานหรือสถานการณ+ท่ีเขาเชื่อว�าเกิน
ความสามารถของตน ในทางตรงข าม บุคคลจะเลือกทํางานท่ีเชื่อว�าตนเองมีความสามารถพอเพียงท่ี
จะทํางานนั้นให สําเร็จ บุคคลท่ีมีความเชื่อในสมรรถภาพของตนสูงจะเลือกงานท่ีมีลักษณะท าทาย 
ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีความเชื่อในสมรรถภาพของตนตํ่าและขาดความม่ันใจในตนเอง จะหลีกเลี่ยงงานท่ี
มีลักษณะดังกล�าว 
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2. การใช ความพยายามและความมุมานะ ความเชื่อในสมรรถภาพของตนจะเป�นสิ่งท่ี
กําหนดความพยายามและความมุมานะของบุคคลเม่ือเผชิญกับอุปสรรค บุคคลท่ีมีความเชื่อใน
สมรรถภาพของตนสูง จะมีความกระตือรือร นและมีความพยายามในการทํางานสูงกว�าผู ท่ีมีความเชื่อ
ในสมรรถภาพของตนตํ่า 

3. กระบวนการการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ+ บุคคลท่ีมีความเชื่อในสมรรถภาพของ
ตนสูง จะกระตุ นตนเองให ใช ความพยายามต�อสู กับอุปสรรค ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีความเชื่อใน
สมรรถภาพของตนตํ่า จะมีปฏิกิริยาในทางลบ เครียดและไม�มีความสุข 

4. การยอมรับต�อผลท่ีเกิดจากการกระทําของตน บุคคลท่ีมีความเชื่อในสมรรถภาพของ
ตนสูง จะยอมรับผลลัพธ+ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของตน ความล มเหลวจะเป�นบทเรียนให นํามาแก ไข
เพ่ือก�อให เกิดความสําเร็จในอนาคต ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีความเชื่อในสมรรถภาพของตนตํ่า จะรอคอย
ความสําเร็จ ฝากความหวังไว กับโชคชะตาหรือพรหมลิขิต   

ในแง�ของการเป�นผู ประกอบการ ผู ท่ีจะสามารถก�อต้ังธุรกิจของตนเองได ควรจะมีความเชื่อใน
สมรรถภาพของตนหรือรับรู ความเป�นไปได ในการเป�นผู ประกอบการ เพราะมิฉะนั้นแล วโอกาสท่ีจะ
ประกอบธุรกิจของตนเองให ประสบความสําเร็จย�อมมีน อยมาก สําหรับการวิจัยนี้การรับรู 
ความสามารถในการเป�นผู ประกอบการ จะพิจารณาจากการรับรู ของบุคคลใน 3 ด าน คือ 1) ความรู 
ด านการดําเนินธุรกิจ 2) ทักษะและความสามารถท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินธุรกิจ และ 3) ทรัพยากรท่ี
จําเป�นสําหรับการริเริ่มธุรกิจ  

ด�านการจัดการศึกษาสูPการเป.นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Education) หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการในระดับต�างๆ ในสถาบันการศึกษารวมถึงการ
ฝ�กอบรมให ความรู เก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการจากหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

ในโลกการแข�งขันเช�นป	จจุบัน การเป�นผู ประกอบการไม�ใช�เรื่องง�าย ผู ประกอบการจําเป�น
อย�างยิ่งท่ีจะต องพัฒนาศึกษาหาความรู อยู�ตลอดเวลา การเป�นผู ประกอบการเป�นสิ่งท่ีสามารถ 
“เรียนรู�ได�” ศาสตร+การเรียนการสอนด านการพัฒนาความเป�นผู ประกอบการได รับการต�อยอดองค+
ความรู มาอย�างต�อเนื่องเป�นระยะเวลาเกือบ 100 ป� ดังเช�น ท่ี Babson College ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป�นสถาบันการศึกษาด านความเป�นผู ประกอบการท่ีได รับการยอมรับว�าเป�นอันดับ 1 
ของโลกในศาสตร+นี้  และโครงการศึกษาสังคมความเป�นผู ประกอบการระดับโลก (Global 
Entrepreneurship Monitor: GEM) ซ่ึงมีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาและประเมินระดับความเป�น
ผู ประกอบการของประเทศต�างๆ ท่ัวโลก 
  แนวทางการสร างเยาวชนสู�การเป�นผู ประกอบการนั้น ทุกๆ ประเทศเห็นความสําคัญของ
การเป�นผู ประกอบการว�าจะสามารถทําให เศรษฐกิจของประเทศมีความเข มแข็งและพัฒนาประเทศได 
อย�างยั่งยืน ประเทศท่ีพัฒนาแล วส�วนใหญ�จะประสบผลสําเร็จในการสร างผู ประกอบการ โดยมีการ
จัดการการศึกษาเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการในระดับต�างๆ ตัวอย�างเช�น สหภาพยุโรป 
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(European Union: EU) ซ่ึงเล็งเห็นว�า การเป�นผู ประกอบการเป�นหนึ่งในกุญแจสําคัญในการสร าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน โดยหนึ่งในมาตรการสนับสนุนผู ประกอบการท่ี
คณะกรรมาธิการยุโรปให ความสําคัญท่ีสุด คือการปลูกฝ	งจิตวิญญาณความเป�นผู ประกอบการให กับ
เยาวชนยุโรปผ�านทางระบบการศึกษา เพ่ือให เติบโตกลายเป�นผู ใหญ�ท่ีไม�เพียงแต�มีหัวคิดทางธุรกิจ 
สามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจและกล าท่ีจะเสี่ยงลงมือทํา แต�เป�นคนท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง กล า
คิด กล าทดลอง สร างสรรค+สิ่งใหม�และกระทําการดังกล�าวด วยสํานึกรับผิดชอบต�อสังคม 

แนวทางการสร างเยาวชนของสหภาพยุโรป ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของยุทธศาสตร+การสร าง
นวัตกรรมและการสร างยุโรปเข าสู�ระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู  (Knowledge-Based) เพ่ือจับตา
ดูว�ายุโรปต องการสร างพลเมืองแบบใดในอนาคต ป	จจุบัน สหภาพยุโรปได ชูให การสร างนวัตกรรมเป�น
ตัวจักรสําคัญท่ีจะสร างเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป เพราะนวัตกรรมจะช�วยเสริม
ความสามารถในการผลิตและแข�งขันของบริษัทยุโรปในเวทีโลก โดยหนึ่งในกุญแจสําคัญท่ีก�อให เกิด
การการสร างนวัตกรรมคือ ผู ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) นั่นเอง 

ในป	จจุบัน ยุโรปยังมีจํานวนผู ประกอบการอิสระไม�มากเท�าท่ีควรจะเป�น ท้ังนี้อาจกล�าวได ว�า
เป�นเพราะยุโรปมีลักษณะสังคมและค�านิยมหลายอย�างท่ีไม�ส�งเสริมให ชาวยุโรปเป�นเจ าของกิจการ
ส�วนตัว คณะกรรมาธิการยุโรปจึงจัดทําข อแนะนําและออกมาตรการหลายประการ ไม�ว�าจะเป�นการ
สนับสนุนด วยมาตรการต�างๆหรือการปฏิรูปโครงสร างระบบและค�านิยมต�างๆ เพ่ือสร างสังคมท่ีมี
บรรยากาศเหมาะสมในการส�งเสริมให ชาวยุโรป โดยหนึ่งในมาตรการสําคัญคือ การปลูกฝ	งค�านิยม
และความสามารถในการเป�นผู ประกอบกิจการส�วนตัวผ�านทางระบบการศึกษา เ พ่ือการนี้ 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได ออก Communication เรื่อง Implementing the Community 
Lisbon Program: Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning 
ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของ Entrepreneurship Action Plan แผนการส�งเสริมให ประชาชนยุโรปมีกิจการ
เป�นของตัวเอง อันเป�นส�วนหนึ่งของโครงการ Life-Long Learning และยุทธศาสตร+ลิสบอน (Lisbon 
Agenda) แผนการหลักในการปฏิรูปเศรษฐกิจยุโรป เพ่ือระดมสร างชาวยุโรปรุ�นใหม�ให มีเป��ยมไปด วย
จิตวิญญาณของความเป�นผู ประกอบการท่ีกล าคิด กล าทํา และพร อมท่ีจะเผชิญกับการแข�งขันในเวที
เศรษฐกิจโลกท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ 

ใน Communication ดังกล�าว ได กําหนดแนวทางเพ่ือจะสร างชาวยุโรปท่ีมีจิตวิญญาณและ
ทักษะของความเป�นผู ประกอบการนั้น จะต องมีการปลูกฝ	งเจตคติในเรื่องดังกล�าว พร อมกับเสริม
ประสบการณ+ในเชิงปฏิบัติจริง โดยเริ่มต้ังแต�วัยเยาว+ระดับประถม ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
วิธีปฏิบัติท่ีมีความหลากหลาย ไม�เพียงแค�มีการสอนเรื่องการเป�นผู ประกอบการลงในวิชาสังคมศาสตร+ 
แต�ให สอดแทรกเรื่องดังกล�าวลงในแบบเรียนวิชาอ่ืนๆ เช�น คณิตศาสตร+ พร อมกับมีการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร เช�น จัดโครงการพิเศษ เช�น จัดกิจกรรมให นักเรียนขายของในโรงเรียน 
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ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได ต้ังเป{าหมายของยุทธศาสตร+ในแต�ละระดับชั้นไว   พร อม
ยกตัวอย�างแนวทางการปฏิบัติท่ีน�าสนใจในประเทศสมาชิกบางประเทศเพ่ือการบรรลุเป{าหมาย
ดังกล�าว ไว ดังนี้ 

- ในระดับประถม ควรจะมีการฟูมฟ	กคุณลักษณะซ่ึงจะเป�นพ้ืนฐานของการมีเจตคติท่ี
เหมาะสมกับการเป�นผู ประกอบการ เช�น การมีความคิดสร างสรรค+และการกล าคิดกล าทํา นอกจากนี้ 
ควรจะให นักเรียนเริ่มมีความรู พ้ืนฐานและมีการติดต�อกับโลกของธุรกิจและการทํางานอีกด วย โดยใน
ประเทศลักเซมเบิร+ก ได มีการปลูกฝ	งให เด็กประถมมีเจตคติพ้ืนฐานเรื่องความเป�นผู ประกอบการ ไม�ว�า
จะเป�นการมีความคิดสร างสรรค+ หรือการกล าริเริ่มทําสิ่งใหม�ๆ โดยหนึ่งวิธีการคือ การสอดแทรกเรื่อง

ดังกล�าวลงในแบบเรียนคณิตศาสตร+ ออกมาในรูปแบบของการ+ตูนเรื่อง  บูลและบิลต้ังบริษัท  
- ในระดับมัธยม ควรจะเริ่มปลูกฝ	งให นักเรียนตระหนักว�าการมีอาชีพอิสระหรือการมี

กิจการเป�นของตนเองเป�นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพในอนาคต พร อมท้ังปลูกฝ	งเจตคติ
และทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการเป�นผู ประกอบการผ�านทางการปฏิบัติจริงในโครงการหรือกิจกรรม
ต�างๆ โดยในประเทศไอร+แลนด+และเยอรมนี ได มีการปลูกฝ	งให เด็กมัธยมเริ่มเห็นการมีกิจการเป�นของ
ตนเองเป�นหนึ่งในทางเลือกของการประกอบอาชีพในอนาคต พร อมกับเริ่มปลูกฝ	งให นักเรียนมี
ประสบการณ+ในทํางาน เช�น ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศไอร+แลนด+ ในช�วงป� Transition Year 
มีโปรแกรม Leaving Certificate Vocational Program และ Leaving Certificate Applied เพ่ือ
เปkดโอกาสให โอกาสนักเรียนมีประสบการณ+ในเรื่องธุรกิจการค า ส�วนในประเทศเยอรมนี มีการออก 
Vocational Training System ซ่ึงแนะนําให นักเรียนรู จักวิธีการก�อต้ังบริษัทเป�นของตนเอง โดยมี
การฝ�กงานท้ังในโรงเรียนและในบริษัทท่ีเข าร�วมโครงการ ซ่ึงการฝ�กงานดังกล�าวเพียงแต�จะช�วยให 
นักเรียนมีความสามารถในการจัดการ แต�ยังช�วยเสริมเจตคติและทักษะในการทํางานในบรรยากาศ
จริงอีกด วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังได ออกโครงการต�างๆเพ่ือช�วยส�งเสริมกิจกรรมของ
ประเทศสมาชิก อาทิเช�น การจัด Young Inventors Competition ซ่ึงเป�นโครงการแข�งขันด านการ
ประดิษฐ+และออกแบบ เพ่ือส�งเสริมความคิดสร างสรรค+และนวัตกรรมสําหรับเด็กนักเรียนใน
ระดับประถมและมัธยมต นในหลายๆประเทศ เช�น ฟkนแลนด+ สหราชอาณาจักร ไอซ+แลนด+ และ

นอร+เวย+ (http://www.innoed.is) หรือการจัดโปรแกรม  Mini-companies  ซ่ึงเป�นการต้ังบริษัท

จําลองของนักเรียนเพ่ือขายผลิตภัณฑ+นวัตกรรมท่ีนักเรียนสร างสรรค+ข้ึน เช�น  หมอน นาฬิกาปลุก  ท่ี
สามารถต้ังเวลาให สั่นเพ่ือปลุกผู นอนได  หรือแถบสะท อนแสงเพ่ือความปลอดภัยในการเดินถนน ซ่ึงจะ
เปลี่ยนสีไปตามอารมณ+ผู สวมใส� โดยท้ังหมดนี้แม จะเป�นบริษัทจําลองของนักเรียน ทว�าอยู�ใน
บรรยากาศธุรกิจจริง เช�น ต องมีการติดต�อกับบริษัทอ่ืนๆ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปให การสนับสนุน
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โครงการ Mini-companies อย�างแข็งขันท้ังด านเงินทุนและการประสานงานกับหน�วยงานของ
ประเทศสมาชิก ป	จจุบันร อยละ 15 ของ โรงเรียนมัธยมท่ัวยุโรปได เข าร�วมโครงการดังกล�าว 

-  ส�วนในระดับมหาวิทยาลัย นั้น ควรจะมีการรวมเรื่องความเป�นผู ประกอบเข าเป�นส�วน
สําคัญของหลักสูตร พร อมกับมีการส�งเสริมหรือบังคับให นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาส�งเสริมความ
เป�นผู ประกอบการ ซ่ึงมีการเรียนการสอนอย�างละเอียดว�าจะจัดต้ังบริษัทและบริหารธุรกิจอย�างไรให 
ประสบความสําเร็จและมีการสร างนวัตกรรม ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้ ควร
จะมีการเสริมวิชาความเป�นผู ประกอบการในการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร+และทางเทคนิค พร อม
ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างนักศึกษาและบุคคลากรในวิชาสายวิทยาศาสตร+และเทคนิคกับทางสาย
บริหารธุรกิจให มากข้ึน เช�น การต้ังทีมงานหรือทีมวิจัยท่ีมีท้ังนักศึกษาและนักวิจัยในระดับปริญญา
เอกท้ังด านวิทยาศาสตร+และธุรกิจอยู�ด วยกัน ท่ีสําคัญทางรัฐจะต องหามาตรการเพ่ือให บุคคลากรใน
ภาคการศึกษามีอิสระท่ีจะออกไปรับงานวิจัยข างนอกได อย�างสะดวกและไม�เสียตําแหน�งงานป	จจุบัน 
(http://www2.thaieurope.net) 
 สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในกลุ�มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC) นั้น มีหลายประเทศท่ีมีการจัดการศึกษาท่ีให ความสําคัญกับการเป�นผู ประกอบการมาเป�น
เวลานาน เช�น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร+ ฟkลิปปkนส+ ฯลฯ แต�ส�วนใหญ�เป�นการจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาตรีข้ึนไป สําหรับประเทศไทยนั้น การจัดการ
ศึกษาเพ่ือให สร างผู ประกอบการนั้นส�วนใหญ�จะอยู�ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยนักศึกษาท่ี 
สนใจลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาการประกอบการ เช�น  มหาวิทยาลัยบูรพา   มหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร+ มหาวิทยาลัยหอการค าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป�นต น  
 ตัวอย�าง สถาบันการศึกษาภาคเอกชนท่ีให ความสําคัญกับการสร างผู ประกอบการ เช�น 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีการจัดต้ังคณะการสร างเจ าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) และมี
ความร�วมมืออย�างใกล ชิดกับ Babson College ในการพัฒนาองค+ความรู และการวิจัยในบริบท
สังคมไทยอย�างต�อเนื่อง  

ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUSEM) เป�นตัวแทนแห�งเดียวของประเทศเข า
ร�วมโครงการศึกษาสังคมความเป�นผู ประกอบการ (Global Entrepreneurship Monitor: GEM) ซ่ึง
มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาและประเมินระดับความเป�นผู ประกอบการของประเทศต�างๆ ท่ัวโลก โดยมี
มหาวิทยาลัยชั้นนําจากกว�า 70 ประเทศท่ัวโลกเข าร�วม โครงการ GEM ริเริ่มข้ึนในป� พ.ศ 2540 โดย
ความร�วมมือของ Babson College ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จากบริบทของสังคมไทยในป	จจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร+ ได เห็นถึง
ความสําคัญของการสร างสังคมผู ประกอบการ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน+และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในการเป�นสังคมประกอบการ ดังนี้ (www.rmutr.ac.th) 
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วิสัยทัศนT:   เป�นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห�งสังคมการประกอบการ 
ปรัชญา: สร�างคนสู�งานเช่ียวชาญเทคโนโลยี มุ�งสู�สังคมการประกอบการ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร+ ได กําหนดให หลักสูตรในระดับปริญญาตรี  ป� 
พ.ศ. 2553 เป�นต นมา ทุกคณะต องมีการเรียนวิชาการเป�นผู ประกอบการเพ่ือสร างธุรกิจใหม� 
(Entrepreneurship for New Venture Creation) เพ่ือให มหาวิทยาลัยฯบรรลุตามวิสัยทัศน+ท่ีตั้งไว    

การศึกษาของผู ประกอบการ เป�นป	จจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการเป�นผู ประกอบการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซ่ึงเป�นการเตรียมความพร อมในด านความรู 
ท่ัวไปเก่ียวกับการประกอบการ ส�วนการประกอบการท่ีต องอาศัยความเชี่ยวชาญด านวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี ผู ประกอบการจําเป�นต องได รับการศึกษาในเรื่องเหล�านี้มาเป�นอย�างดีด วย จาก
การศึกษาของ Broom and Longenecker (1975) พบว�า ความล มเหลวของธุรกิจขนาดย�อมนั้น 
สาเหตุหนึ่งมาจากการท่ีผู ประกอบการขาดการศึกษาท่ีเพียงพอ และขาดประสบการณ+ในทางธุรกิจท่ี
ดําเนินงานอยู� ท้ังนี้การศึกษาอย�างน อยในระดับมัธยมเป�นสิ่งจําเป�น แต�ผู ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจ
บางประเภทอาจไม�จําเป�นต องมีการศึกษาและประสบการณ+สูงมากนัก ดังนั้นความจําเป�นทาง
การศึกษาและประสบการณ+ท่ีต องการจะข้ึนอยู�กับประเภทหรือธรรมชาติของธุรกิจท่ีดําเนินการอยู� 
อย�างไรก็ตามในทัศนะของนักวิชาการจํานวนหนึ่ง เชื่อว�า การศึกษาในระบบ (formal education) 
ทําให ผู เรียนขาดความกระตือรือร นในการแสวงหาความรู  ไม�มีวิสัยทัศน+และไม�กล าเสี่ยง ซ่ึง
คุณลักษณะเหล�านี้ เป�นคุณลักษณะท่ีสําคัญของการเป�นผู ประกอบการ (Shapero, 1982) 
 นอกจากการศึกษาในระบบท่ีมีการจัดการเรียนเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการแล ว ยังมี
หน�วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดการฝ�กอบรมให ความรู เก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการ เพ่ือสร างจิตสํานึก
และตระหนักในการเป�นผู ประกอบการ ตัวอย�างเช�น จัดต้ังคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย ฯลฯ 
ข้ึน ในการสนับสนุนส�งเสริมผู ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย�อมให มีมากข้ึนเพ่ือเป�นรากฐาน
ท่ียั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

ความตั้งใจท่ีจะเป.นผู�ประกอบการ (Entrepreneurial Intentions) 
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการ (Entrepreneurial intention) หมายถึง สภาวะทาง 

จิตใจของบุคคลซ่ึงบ�งชี้ถึงความต องการท่ีจะประกอบกิจการของตนเอง นักวิชาการได ชี้ให เห็นว�า การ
เป�นผู ประกอบการนั้น เป�นพฤติกรรมท่ีกระทําด วยความจงใจและมีการวางแผนตระเตรียมสิ่งต�างๆ
เป�นเวลานาน ดังนั้น บุคคลท่ีจะเป�นผู ประกอบการจึงต องมีความปรารถนาและความต้ังใจท่ีจะ
ประกอบอาชีพอิสระอย�างแท จริง จึงจะสามารถริเริ่มธุรกิจของตนเองได  การศึกษาความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู ประกอบการจึงเป�นส�วนสําคัญในการทําความเข าใจกระบวนการท่ีบุคคลก าวสู�การเป�น
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ผู ประกอบการ ท้ังนี้เพราะงานวิจัยได พิสูจน+แล วว�าความต้ังใจเป�นตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ+
พฤติกรรมได ดีท่ีสุด  

ในอดีตนักวิจัยหลายคนได พยายามค นหาป	จจัยท่ีพยากรณ+การเป�นผู ประกอบการ เช�น 
ลักษณะบุคลิกภาพ หรือลักษณะทางประชากร เป�นต น แต�ป	จจัยเหล�านี้ยังไม�สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจของบุคคลท่ีก าวสู�การเป�นประกอบการได ดีนัก แต�เม่ือไม�นานมานี้นักวิจัยหลายคนได นําเอา
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991) มาใช ในการศึกษา
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการ ดังท่ีกล�าวไว ข างต น 
 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

Wang, Wong and Lu (2001) ได ทําการศึกษาถึงความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการของ
นักศึกษาชั้นป� ท่ี 3 จํานวน 8,063 คน ผลการศึกษาพบว�า 1) ตัวแปรด านเจตคติ สามารถทํานายการ
รับรู ความปรารถนาในการเป�นผู ประกอบการและการรับรู ความเป�นไปได ในการเป�นผู ประกอบการ ได 
ดีกว�าตัวแปรข อมูลทางประชากร (ประกอบด วยเพศ อาชีพของบิดามารดา สัญชาติ และรายได ของ
ครอบครัว) และตัวแปรท่ีเก่ียวกับการศึกษา (ประกอบด วย ระดับการศึกษา และสาขาวิชาท่ีกําลัง
ศึกษา) 2) ตัวแปรด านการรับรู ความเป�นไปได ในการเป�นผู ประกอบการ และการรับรู ความปรารถนา
ในการเป�นผู ประกอบการ มีความสัมพันธ+กับความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการอย�างมีนัยสําคัญ 
และสามารถทํานายความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการได ดีกว�าตัวแปรข อมูลทางประชากรและตัว
แปรท่ีเก่ียวกับการศึกษา 3) นักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมีเจตคติท่ีดีและมีความสนใจในการเป�น
ผู ประกอบการในระดับสูง แต�ไม�มีความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการในระดับท่ีสูงด วยเช�นกัน 4) 
นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร+และสาขาคอมพิวเตอร+ มีความสนใจและความต้ังใจในการเป�น
ผู ประกอบการในอนาคต อยู�ในระดับสูง 5) อาชีพท่ีคาดหวังมีอิทธิพลต�อความสนใจในการเป�น
ผู ประกอบการ และความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการ ในระดับปานกลาง 

Phan, Leong, Wang and Kam (1999) ได ทําการศึกษาในนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สูงกว�าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยท่ัวเอเชีย จํานวน 13,014 คน ผลการศึกษาพบว�า เจตคติสามารถ
ทํานายความต้ังใจในการประกอบการได ในระดับสูง และการท่ีกลุ�มตัวอย�างแสดงความสนใจท่ีจะเริ่ม
เข าสู�ธุรกิจประกอบการอาจมาจากหลายสาเหตุ เช�น ความคิดท่ีชัดเจนเก่ียวกับธุรกิจ เงินทุน ความ
คิดเห็นจากกลุ�มเพ่ือน เป�นต น 

Crant (1996) กล�าวว�า บุคลิกภาพแบบเชิงรุก (Proactive) กับการทํานายความต้ังใจในการ
ประกอบการ โดยศึกษาจากกลุ�มตัวอย�างนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐแบบตะวันออกกลางของ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 181 คน พบว�า ความต้ังใจในการประกอบการมีความสัมพันธ+กับเพศ 
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การศึกษา การประกอบอาชีพของบิดา มารดา และบุคลิกภาพแบบเชิงรุก อย�างมีนัยสําคัญและพบว�า
ความสัมพันธ+สูงสุดระหว�างความต้ังใจในการประกอบการและบุคลิกภาพแบบเชิงรุก 

Parnell, Crandall, and Menefee ได ศึกษาเปรียบเทียบแนวโน มการเป�นผู ประกอบการ
ระหว�างนักศึกษาอเมริกันกับนักศึกษาอียิปต+ และพบว�านักศึกษาอเมริกันมีแนวโน มท่ีจะก�อต้ังธุรกิจ
ของตนเองหลังจากสําเร็จการศึกษาสูงกว�านักศึกษาอียิปต+ คณะวิจัยได ให เหตุผลท่ีพบความแตกต�าง
เช�นนี้ว�า เป�นเพราะระบบการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมของอเมริกันให การส�งเสริมสนับสนุนการเป�น
ผู ประกอบการมากกว�าของประเทศอียิปต+ ซ่ึงสอดคล องกับการวิจัยของ  Martz, Neil, Biscaccianti, 
and Williams ท่ีได ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู เก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการระหว�างนักศึกษาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส พบว�านักศึกษาอเมริกันมีความรู สึกต�อวิถีชีวิต
แบบผู ประกอบการดีกว�านักศึกษาจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส นอกจากนั้น นักศึกษาอเมริกัน
ยังมีความปรารถนาและเต็มใจท่ีจะทุ�มเทเวลาเพ่ือเป�นผู ประกอบการสูงกว�านักศึกษาจากสหราช-
อาณาจักรและฝรั่งเศสอีกด วย 

NnditsheniJ. Muofhe and Williem F. du Toit ได ทําการศึกษาเก่ียวกับผู ท่ีเรียนด านการ
ประกอบการและรูปแบบอย�างของการผู ประกอบการมีอิทธิพลต�อการเลือกอาชีพ พบว�านักศึกษาท่ี
เรียนเก่ียวการประกอบการมีความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการมากกว�านักศึกษาท่ีไม�ได เรียน
เ ก่ียวกับการประกอบการ และการศึกษาเก่ียวกับการประกอบการและรูปแบบอย�างของ
ผู ประกอบการมีความสัมพันธ+ในทางบวกกับความต้ังใจในการเป�นผู ประกอบการและมีอิทธิพลต�อการ
เลือกอาชีพด วย 

Cordelia Mason มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur  ประเทศมาเลเซีย ได ทําการศึกษาและ
วิจัยผู ประกอบการ: กรณีแนวโน มและความกังวลท่ีจะเกิดข้ึน พบว�า จากการวิเคราะห+บทความ
เก่ียวกับผู ประกอบการในวารสารและเว็บไซด+ต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการริเริ่มให การศึกษาเก่ียวกับการเป�น
ผู ประกอบการเพ่ือระบุถึงแนวโน มและความกังวลเก่ียวกับการเป�นผู ประกอบการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ พบว�า ในการผลิตผู ประกอบการและการฝ�กอบรมผู ประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศต�างๆ 
ตัวอย�างเช�น ประเทศจีน แอฟริกาใต  ไอร+แลนด+และประเทศมาเลเซีย จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ในแนวโน มมีจุดมุ�งหมายไปสู�ความเข าใจในการศึกษาและการฝ�กอบรมผู ประกอบการ โดยเฉพาะอย�าง 
ยิ่งเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรการเรียนในด านการเป�นผู ประกอบการ 

ชลยืน หงส+ไพศาลวิวัฒน+ (2539) ได ศึกษาคุณลักษณะของผู ประกอบการในธุรกิจการผลิต 
การจัดจําหน�าย และการบริการ พบว�า ผู ประกอบการในธุรกิจต�างประเภทกันมีคุณลักษณะของ
ผู ประกอบการท้ัง 6 ด านไม�แตกต�างกัน และผู ประกอบการในธุรกิจการผลิต การจัดจําหน�ายและการ
บริการ ให ความสําคัญต�อคุณลักษณะของผู ประกอบการท้ัง 6 ด านสอดคล องกัน โดยมีลําดับเรียงจาก
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มากไปน อยคือ 1) ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 2) แรงจูงใจใฝtสัมฤทธิ์ 3) ความเป�น
ผู นํา 4) ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร+ และ 6) ความเชื่อม่ันตนเอง 

ตะวัน ณ ระนอง (2536) ศึกษาถึงป	จจัยท่ีส�งผลต�อความเป�นผู ประกอบการในธุรกิจท่ีอยู�
อาศัย โดยผลการวิจัยพบว�า สภาพแวดล อม รวมท้ังบุคคลท่ีใกล ชิดมีอิทธิพลต�อการส�งเสริมความเป�น
ผู ประกอบการ ส�วนป	จจัยด านคุณลักษณะความรู ความเข าใจ เจตคติและทักษะ พบว�า ผู ประกอบการ
มีความกล าเสี่ยงอย�างสมเหตุสมผล ความสามารถในการรับรู โอกาสทางธุรกิจ ความเชื่อในอิทธิพลจาก
การควบคุมภายใน ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร+ 

 นิศรา จันทร+เจริญสุข (2542) ได ศึกษาเรื่องทัศนคติท่ีมีต�อการเป�นผู ประกอบการของ
นักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ผลการศึกษาพบว�า 
กลุ�มตัวอย�างมีทัศนคติท่ีดีต�อการเป�นผู ประกอบการ แต�เม่ือสําเร็จการศึกษาแล วผู ท่ีต องการออกไป
ประกอบอาชีพเป�นผู ประกอบการมีเพียงร อยละ 20.7 เท�านั้น เหตุผลท่ีนักศึกษาให ความสนใจ
ประกอบอาชีพเป�นผู ประกอบการเม่ือสําเร็จการศึกษาแล วคือ เป�นอาชีพอิสระไม�ได เป�นลูกจ างใคร 
เป�นอาชีพท่ีต องใช ความอดทนสูง เป�นอาชีพท่ีสามารถใช ความรู ความสามารถได อย�างเต็มท่ี เป�น
อาชีพท่ีได รับผลตอบแทนมากกว�าเงินเดือนประจํา เป�นอาชีพท่ีควรสนใจเพราะว�า มีการว�างงานมาก
ข้ึน และเพ่ือสืบทอดกิจการของครอบครัว ส�วนเหตุผลของนักศึกษาท่ีไม�สนใจประกอบอาชีพเป�น
ผู ประกอบการเม่ือสําเร็จการศึกษาแล วคือ ไม�ต องการเสี่ยงในการลงทุน ไม�มีเงินทุนดําเนินการ ไม�มี
ประสบการณ+ทํางาน  ต องการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน ต องการหาประสบการณ+จากการเป�นลูกจ าง
ก�อน และเป�นอาชีพท่ีไม�มีความม่ันคง 
 ชูชัย  สมิทธิไกร (2547) ได ศึกษาวิจัยศักยภาพการเป�นผู ประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไทย กลุ�มตัวอย�างได แก� นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป�สุดท ายท่ีกําลังศึกษาอยู�ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 7 แห�ง รวม 3,154 คน ผลการวิจัยพบว�า 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย
โดยรวมมีศักยภาพการเป�นผู ประกอบการอยู�ในระดับปานกลางค�อนข างสูง 2) นักศึกษาท่ีมีเพศและ
เรียนกลุ�มวิชาท่ีแตกต�างกัน มีศักยภาพการเป�นผู ประกอบการไม�แตกต�างกัน 3) นักศึกษาท่ีมี
ประสบการณ+การประกอบธุรกิจ รายได ต�อเดือนของครอบครัวและอาชีพของบิดา/มารดาท่ีแตกต�าง
กัน มีศักยภาพการเป�นผู ประกอบการแตกต�างกัน และ 4) เจตคติต�อการเป�นผู ประกอบการ บรรทัด
ฐานทางสังคมและการรับรู ความเป�นไปได ในการเป�นผู ประกอบการ สามารถร�วมกันพยากรณ+ความ
ต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยได  

เกศินี จุฑาวิจิตร (2552)  ได วิจัยเรื่อง ศักยภาพและความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2551 กลุ�มตัวอย�างท่ีใช ในการวิจัย 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2551 จํานวน 
385 คน ผลการวิจัย พบว�า 1) นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการอยู�ในระดับค�อนข างน อย 
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2) ศักยภาพการเป�นผู ประกอบการของนักศึกษาอยู�ในระดับปานกลาง 3) นักศึกษาท่ีมีรายได สุทธิของ
ครอบครัวและประสบการณ+การประกอบธุรกิจต�างกัน มีศักยภาพการเป�นผู ประกอบการแตกต�างกัน 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส�วนนักศึกษาท่ีมีเพศ คณะท่ีศึกษาและอาชีพหลักของครอบครัว
ต�างกันมีศักยภาพการเป�นผู ประกอบการไม�แตกต�างกัน และ 4) ทัศนคติต�อการเป�นผู ประกอบการ 
บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู สถานการณ+ทางเศรษฐกิจ เป�นป	จจัยท่ีร�วมกันพยากรณ+ความต้ังใจ
ท่ีจะเป�นผู ประกอบการได  
 

5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาป	จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร+ ได กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 2  
 

                ตัวแปรต�น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ป	จจัยด านลักษณะบุคลิกภาพ 
 

 

 
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู ประกอบการ 

ป	จจัยด านเจตคติในการเป�น
ผู ประกอบการ 

ป	จจัยด านบรรทัดฐาน 
ทางสังคม 

ป	จจัยด านการรับรู ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 

ป	จจัยด านการจัดการศึกษาสู�การ
เป�นผู ประกอบการ  



 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นี้ ผู�วิจัยได�ศึกษา รวบรวมข�อมูลเพ่ือ
นํามาสร�างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย เพ่ือให�การวิจัยเป�นไปตามวัตถุประสงค,ท่ีกําหนดไว� วิธีการ
ดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 

  1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
4. การวิเคราะห,ข�อมูล 
5. สถิติท่ีใช�ในการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
- ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นป=ท่ี 4 ทุกสาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ท้ัง 3 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ีวังไกลกังวลและ
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ซ่ึงมีนักศึกษาท้ังหมด 800 คน  ดังตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นป=ท่ี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร,  3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

 
 

พ้ืนท่ี 

สาขาวิชา  
 

รวม 
 

การจัดการ 
 

การตลาด 
 

การบัญชี 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ศาลายา 44 77 57 85 - 263 
วังไกลกังวล 54 - 72 44 34 204 
บพิตรพิมุข 66 59 107 59 42 333 

รวม 164 136 236 188 76 800 
 

ท่ีมา : ระบบฐานข�อมูล ณ วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558)  
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- กลุ�มตัวอย�าง 
การกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างได�ใช�ตารางการเปรียบเทียบของ Krejcie และ              

Morgan (Krejcie and Morgan, 1970: 608-610) ได�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 260 ตัวอย�าง มี
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 5 กลุ�มตัวอย�างจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นป=ท่ี 4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ท้ัง 3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

 

 
พ้ืนท่ี 

สาขาวิชา  
รวม  

การจัดการ 
 

การตลาด 
 

การบัญชี 
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
ศาลายา 14 25 18 27 - 84 

วังไกลกังวล 18 - 24 14 11 67 
บพิตรพิมุข 21 19 35 20 14 109 

รวม 53 44 77 61 25 260 
 
 

2. เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 
ในการวิจัยเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือ แบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนของการ

สร�างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาจากแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 

TPB) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท่ีได�ทบทวนวรรณกรรมมาปรับปรุงให�ครอบคลุมและตรงกับเรื่องท่ี
ต�องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ�งออกเป�น 4 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
           รัตนโกสินทร,  
ตอนท่ี 2 ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 
ตอนท่ี 3 ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
           เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 
ตอนท่ี 4 ข�อเสนอแนะ ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา 
           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, 
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แบบสอบถามเป�นคําถามมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) มีเกณฑ,การให�คะแนน ดังนี้ 
          คะแนน          ความหมายระดับความคิดเห็น 
 5 คะแนน ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 4 คะแนน ระดับความคิดเห็นมาก  
 3 คะแนน ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2 คะแนน ระดับความคิดเห็นน�อย 
 1 คะแนน ระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 
 

2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช� (Try out) เพ่ือหาค�าความเชื่อม่ัน ได�ค�าความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถามเท�ากับ 0.91 
 
3. การเก็บรวบรวมข,อมูล 

ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บข�อมูลตามลําดับดังนี้ 
-  แจกแบบสอบถามแก�นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ท้ัง 3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ี   

วังไกลกังวลและพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน 260 ชุด 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

- นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ,ไปวิเคราะห,ข�อมูล  
 

4. การวิเคราะห1ข,อมูล 
 ข�อมูลท่ีได�รับจากแบบสอบถามหลังจากการตรวจสอบความสมบูรณ,ของคําตอบแล�ว ผู�วิจัยได�
ทําการวิเคราะห,ข�อมูล โดยใช�สถิติร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือจัดลําดับความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, โดย
เรียงตามหัวข�อจากมากไปหาน�อย วิเคราะห,ความสัมพันธ,โดยใช� สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) และวิเคราะห,อํานาจการพยากรณ,ของป�จจัยด�านลักษณะ
บุคลิกภาพ ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ ป�จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคม ป�จจัยด�าน
การรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�น
ผู�ประกอบการจะมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ โดยใช�การวิเคราะห,ถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม   ใช�สถิติร�อยละ 
(Percentage) 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, และ 

ตอนท่ี 3 แบบประเมินเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  ใช�สถิติค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นําคะแนนท่ีได�มาหาค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผล
โดยใช�เกณฑ, ดังนี้ 

 ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   แสดงว�า มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แสดงว�า มีความคิดเห็นมาก 
 ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แสดงว�า มีความคิดเห็นปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แสดงว�า มีความคิดเห็นน�อย 
 ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว�า มีความคิดเห็นน�อยท่ีสุด 
ตอนท่ี 2 และ 3 วิเคราะห,ความสัมพันธ,โดยใช� สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน 

(Pearson’s Correlation Coefficient) และวิเคราะห,อํานาจการพยากรณ,ของป�จจัยด�านลักษณะ
บุคลิกภาพ ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ ป�จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคม ป�จจัยด�าน
การรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�น
ผู�ประกอบการจะมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ โดยใช�การวิเคราะห,ถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

ความสัมพันธ,โดยใช� สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ใช�เกณฑ,การพิจารณา โดย Cohen (1988) 

 

ค�าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ, เกณฑ,การแปรค�า 
0.1< I r I < .3    ความสัมพันธ,ระดับต่ํา 
0.3< I r I < .5    ความสัมพันธ,ระดับปานกลาง 

I r I > .5    ความสัมพันธ,ระดับสูง 

  
 

5. สถิติท่ีใช,ในการวิเคราะห1 
 1. ร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,ของเพียร,สัน (Person’s  Correlation Coefficient)  
 3. การวิเคราะห,ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การดําเนินการวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. มีจํานวนประชากรท้ังหมด 800 คน 
ซ่ึงประกอบด!วยพ้ืนท่ีศาลายา จํานวน 263 คน พ้ืนท่ีวังไกลกังวล จํานวน 204 คนและพ้ืนท่ีบพิตร
พิมุข จักรวรรดิ จํานวน 333 คน  ได!ผลการวิจัยดังนี้ 

การวิจัยนี้มีกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 260 คนในการตอบแบบสอบถาม จากท้ัง 3 พ้ืนท่ี ซ่ึง
ประกอบด!วย พ้ืนท่ีศาลายา จํานวน 84 คน พ้ืนท่ีวังไกลกังวล จํานวน 67 คนและพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ จํานวน 109 คน และได!รับแบบสอบถามกลับคืนท้ังหมดจํานวน 256 ชุด คิดเป�นร!อยละ 
98.46 ดังแสดงในตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 จํานวนการแจกแบบสอบถามและจํานวนท่ีได!รับคืนแต�ละสาขาวิชาและแต�ละพ้ืนท่ี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 

 
 
 

 
พ้ืนท่ี 

สาขาวิชา 
 

 
การจัดการ 

 

 
การตลาด 

 

 
 

การบัญชี 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

 
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

 

 
รวม 

แจก คืน แจก คืน แจก คืน แจก คืน แจก คืน แจก คืน 
ศาลายา 14 14 25 25 18 14 27 27 - - 84 80 

วังไกลกังวล 18 18 - - 24 24 14 14 11 11 67 67 
บพิตรพิมุข 21 21 19 19 35 35 20 20 14 14 109 109 

รวม 53 53 44 44 77 73 61 61 25 25 260 256 
 

(- แจก คือ จํานวนแบบสอบถามท่ีแจกไป   - คืน  คือ จํานวนแบบสอบถามท่ีได!รับคืน) 
 

1. ข#อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห.สถานภาพของผู!ตอบแบบสอบถามป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. จําแนก
ตามจํานวนและค�าร!อยละ ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและค�าร!อยละข!อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม 
ข!อมูลสถานภาพท่ัวไป จํานวน คิดเป�นร!อยละ 

1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
88 
168 

 
34.4 
65.6 

รวม 256 100.0 
2. อายุ 
   17 – 18 ปF 
   19 – 20 ปF  
   21 – 22 ปF 
   22 ปFข้ึนไป 

 
- 

  5 
192 
59 

 
- 

 2.0 
75.0 
23.0 

รวม 256 100.0 
3. สาขาวิชา 
   การจัดการ 
   การตลาด 
   การบัญชี 
   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 
53 
44 
73 
61 
25 

 
20.7 
17.2 
28.5 
23.8 
  9.8 

รวม 256 100.0 
4. พ้ืนท่ี 
   ศาลายา 
   วังไกลกังวล 
    บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  

 
80 
67 
109 

 
31.3 
26.2 
42.6 

รวม 256 100.0 
5. พ้ืนฐานครอบครัว 
    เป�นผู!ประกอบการ 
    ไม�เป�นผู!ประกอบการ 

 
95 
161 

 
37.1 
62.9 

รวม 256 100.0 

 
จากตารางท่ี  7 แสดงจํานวนผู!ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาคณะบริหารธุร กิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.  3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ีวังไกลกังวลและพ้ืนท่ี
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จํานวนผู!ตอบแบบสอบถาม 256 คน เป�นเพศหญิงจํานวน 168 คน คิดเป�นร!อย
ละ 65.6 และเป�นเพศชายจํานวน 88 คน คิดเป�นร!อยละ 34.4  มีอายุ 21-22 ปF จํานวน 192 คน คิด
เป�นร!อยละ 75 อายุ 22 ปFข้ึนไป จํานวน 59 คน คิดเป�นร!อยละ 23 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
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จํานวน 53 คน คิดเป�นร!อยละ 20.7 สาขาวิชาการตลาดจํานวน 44 คน คิดเป�นร!อยละ 17.2 
สาขาวิชาการบัญชีจํานวน 73 คน คิดเป�นร!อยละ 28.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จํานวน 61 คน คิดเป�นร!อยละ 23.8 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 25 คน คิดเป�นร!อยละ 
9.8 จากพ้ืนท่ีศาลายาจํานวน 80 คน คิดเป�นร!อยละ  31.3 พ้ืนท่ีวังไกลกังวลจํานวน 67 คน คิดเป�น
ร!อยละ 26.2 และพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิจํานวน 109 คน คิดเป�นร!อยละ 42.6 โดยมีพ้ืนฐานทาง
ครอบครัวเป�นผู!ประกอบการจํานวน 95 คน คิดเป�นร!อยละ 37.1 และไม�เป�นผู!ประกอบการจํานวน 
161 คน คิดเป�นร!อยละ 62.9  
2. การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับป5จจัยท่ีมีผลต6อความตั้งใจท่ีจะเป9นผู#ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร? 
 การศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. ได!ทําการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา ป�จจัยท่ี
มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ ประกอบด!วย 1) ป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ  2) ป�จจัย
ด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ 3) ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม 4) ป�จจัยด!านการรับรู!
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และ 5) ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ 
ผลการวิเคราะห.ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการท้ัง 5 ด!าน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 8 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ 

 

ป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชอบแสวงหาสิ่งใหม�ๆ เช�น เมนูอาหาร สถานท่ี ประสบการณ. ฯลฯ 4.04 0.76 มาก 
2. มีอิสระในการตัดสินใจในการกําหนดเปNาหมายขององค.การด!วยตนเอง 3.99 0.76 มาก 
3. ไม�มีอะไรตื่นเต!นมากกว�าการได!เห็นความคิดของตนเองได!ลงมือทําจริง 3.96 0.71 มาก 
4. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 3.91 0.73 มาก 
5. สนุกกับการเอาชนะอุปสรรคด!วยความคิดตนเอง 3.90 0.69 มาก 
6. มีความคิดสร!างสรรค. 3.88 0.69 มาก 
7. มองเห็นโอกาสท่ีดีๆ ก�อนคนอ่ืน 3.77 0.796 มาก 
8. เผชิญกับความเสี่ยงในทางธุรกิจ เช�น การลงทุนในธุรกิจด!วยเงินตนเอง 3.75 0.89 มาก 
9. มีนิสัยชอบเสี่ยง 3.71 0.87 มาก 
10. มีความสามารถทางนวัตกรรม 3.53 0.78 มาก 
รวม 3.84 0.51 มาก 

 

 จากตารางท่ี 8 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. นั้น ป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพมีผล
ต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, 
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S.D =0.51) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ป�จจัยทางด!านลักษณะบุคลิกภาพท่ีมีผลต�อความ
ต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการอันดับแรกคือ ชอบแสวงหาสิ่งใหม�ๆ เช�น เมนูอาหาร สถานท่ี 
ประสบการณ. ฯลฯ ( x  = 4.04, S.D =0.76) อันดับท่ีสองคือ มีอิสระในการตัดสินใจในการกําหนด
เปNาหมายขององค.การด!วยตนเอง ( x  = 3.99, S.D =0.76) และอันดับท่ีสามคือ ไม�มีอะไรต่ืนเต!น
มากกว�าการได!เห็นความคิดของตนเองได!ลงมือทําจริง ( x  = 3.96, S.D =0.71)  
ตารางท่ี 9 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านเจตคติในการเป�น
ผู!ประกอบการ 

 

ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. การมีจริยธรรมและความซื่อสัตย.สุจริต 4.36 0.70 มาก 
2. การเริ่มต!นทําธุรกิจของตนเองเป�นสิ่งท่ีน�าสนใจมาก  4.15 0.71 มาก 
3. เช่ือมั่นในความมุ�งมั่น ความพยายามและความอดทนจะส�งผลต�อความ 
    สําเร็จ 

 
4.11 

 
0.75 

 
มาก 

4. ผู!ประกอบการเป�นทางเลือกอาชีพท่ีน�าพอใจสําหรับผู!ท่ีมคีวามรู!และ 
    ครอบครัวมีสถานประกอบการ 

 
4.04 

 
0.72 

 
มาก 

5. เป�นผู!ประกอบการในธุรกิจท่ีตนเองสร!างข้ึนดีกว�าเป�นผู!จัดการในบริษัทท่ี 
    มีอยู�แล!ว 

 
4.03 

 
0.74 

 
มาก 

6. พอใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการมากกว�าการเป�นพนักงานในบริษัท/องค.การ 
    ขนาดใหญ� 

 
3.99 

 
0.76 

 
มาก 

7. การเป�นผู!ประกอบการมีส�วนในการทําให!เศรษฐกิจและสังคมของ 
    ประเทศมั่นคง 

 
3.93 

 
0.74 

 
มาก 

8. มีความสามารถในการควบคุมกระบวนการสร!างธุรกิจใหม�   3.86 0.76 มาก 
9. มีความพร!อมในการเริ่มต!นดําเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 3.85 0.79 มาก 
10. มีทักษะในการสื่อสารและภาวะผู!นําในการเป�นผู!ประกอบการท่ีดี 3.84 0.79 มาก 
รวม 4.02 0.49 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. นั้น ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�น
ผู!ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ใน
ระดับมาก ( x  = 4.02, S.D =0.49) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ป�จจัยทางด!านเจตคติใน
การเป�นผู!ประกอบการท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการอันดับแรกคือ การมีจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย.สุจริต ( x  = 4.36, S.D =0.70) อันดับท่ีสองคือการเริ่มต!นทําธุรกิจของตนเองเป�นสิ่งท่ี
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น�าสนใจมาก  ( x  = 4.15, S.D =0.71) และอันดับท่ีสามคือเชื่อม่ันในความมุ�งม่ัน ความพยายามและ
ความอดทนจะส�งผลต�อความสําเร็จ ( x  = 4.11, S.D =0.75) 
ตารางท่ี 10 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านบรรทัดฐาน      
ทางสังคม 

 

ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ครอบครัวและเพ่ือนสนับสนุนในการเริ่มต!นธุรกิจของตนเอง 3.95 0.81 มาก 
2. ในการเป�นผู!ประกอบการน้ัน ครอบครัวเป�นผู!พิจารณาและให!การ 
    สนับสนุน 

 
3.93 

 
0.77 

 
มาก 

3. ในการเป�นผู!ประกอบการน้ัน เพ่ือนเป�นผู!พิจารณาและให!การ สนับสนุน 3.65 0.91 มาก 
รวม 3.84 0.69 มาก 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. นั้น ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคมมีผล
ต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, 
S.D =0.69) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ป�จจัยทางด!านบรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีผลต�อ
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการอันดับแรกคือ ครอบครัวและเพ่ือนสนับสนุนในการเริ่มต!นธุรกิจของ
ตนเอง ( x  = 3.95, S.D =0.81) อันดับท่ีสองคือ ในการเป�นผู!ประกอบการนั้น ครอบครัวเป�นผู!
พิจารณาและให!การสนับสนุน ( x  = 3.93, S.D =0.77) และอันดับท่ีสามคือ ในการเป�น
ผู!ประกอบการนั้น เพ่ือนเป�นผู!พิจารราและให!การสนับสนุน  ( x  = 3.65 , S.D =0.91) 
ตารางท่ี 11 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านการรับรู!
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 

ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีความเช่ือมั่นว�าจะประสบผลสําเร็จถ!าเริ่มต!นธุรกิจของตนเอง 3.88 0.77 มาก 
2. มีทักษะและความสามารถท่ีจําเป�นในการประสบผลสาํเรจ็เป�น 
   ผู!ประกอบการ 

 
3.84 

 
0.79 

 
มาก 

3. ในการเริ่มต!นธุรกิจของตนเองอาจจะเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช!ประโยชน.จาก 
    การศึกษา 

 
3.82 

 
0.77 

 
มาก 

4. การเริ่มต!นธุรกิจของตนเองเป�นสิ่งท่ีทําได!ง�าย 3.60 0.94 มาก 
รวม 3.78 0.68 มาก 
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 จากตารางท่ี 11 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.นั้น ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็น
อยู�ในระดับมาก ( x  = 3.78, S.D = 0.68) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ป�จจัยทางด!านความ
เชื่อม่ันว�าจะประสบผลสําเร็จถ!าเริ่มต!นธุรกิจของตนเองมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ
อันดับแรกคือ ( x = 3.88, S.D = 0.77) อันดับท่ีสองคือ มีทักษะและความสามารถท่ีจําเป�นในการ
ประสบผลสําเร็จเป�นผู!ประกอบการ( x  = 3.84, S.D =0.79) และอันดับท่ีสามคือ  ในการเริ่มต!นธุรกิจ
ของตนเองอาจจะเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช!ประโยชน.จากการศึกษา ( x  = 3.82, S.D = 0.77) 
ตารางท่ี 12 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านการศึกษาสู�การ
เป�นผู!ประกอบการ 

 

ป�จจัยด!านการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ท�านคิดว�าขอบเขตของความรู!ด!านใดท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือสร!างผู!ประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาด!านต�อไปน้ี 

   

1. ความตั้งใจในการท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ 4.11 0.76 มาก 
2. ความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับการเป�นผู!ประกอบการ 4.00 0.74 มาก 
3. การยอมรับในภาพลักษณ.การเป�นผู!ประกอบการ 3.99 0.69 มาก 
4. ความรู!เก่ียวกับสภาพแวดล!อมของผู!ประกอบการ 3.92 0.73 มาก 
รวม 4.00 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.นั้น ป�จจัยด!านการศึกษาสู�การเป�น
ผู!ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ใน
ระดับมาก ( x  = 4.00, S.D = 0.61) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ขอบเขตของความรู!ท่ีควร
นําเสนอในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร!างผู!ประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาเป�นอันดับแรกคือ ด!านความ
ต้ังใจในการท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ  ( x  = 4.11, S.D = 0.76) อันดับท่ีสองคือ ความสามารถท่ีจําเป�น
สําหรับการเป�นผู!ประกอบการ  ( x  = 4.00, S.D = 0.74) และอันดับท่ีสามคือ การยอมรับใน
ภาพลักษณ.การเป�นผู!ประกอบการ ( x  = 3.99, S.D = 0.69) 
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ตารางท่ี 13 จํานวนและค�าร!อยละของนักศึกษาท่ีได!เคยศึกษาเก่ียวกับวิขาการเป�นผู!ประกอบการเพ่ือ
สร!างธุรกิจใหม�  

ศึกษาการเป�นผู!ประกอบการเพ่ือสร!างธุรกิจใหม� จํานวน คิดเป�นร!อยละ 
- เคย 
- ไม�เคย 

216 
40 

84.4 
15.6 

รวม 256 100.0 

  
 จากตารางท่ี 13 พบว�า จากผู!ตอบแบบสอบถามจํานวน 256 คน พบว�า มีผู!เคยศึกษา
เก่ียวกับวิชาการเป�นผู!ประกอบการเพ่ือสร!างธุรกิจรายใหม�จํานวน 216 คน คิดเป�นร!อยละ 84.4 และ
ไม�เคยศึกษาเก่ียวกับวิชาการเป�นผู!ประกอบการเพ่ือสร!างธุรกิจรายใหม�จํานวน 40 คน คิดเป�นร!อยละ 
15.6  
ตารางท่ี 14 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยด!านการศึกษาสู�การ
เป�นผู!ประกอบการ กรณีท่ีเคยศึกษา เก่ียวกับวิขาการเป�นผู!ประกอบการเพ่ือสร!างธุรกิจใหม� 

 

ป�จจัยด!านการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

ท�านคิดว�าขอบเขตของความรู!ด!านใดท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือสร!างผู!ประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาด!านต�อไปน้ี 

   

1. ความตั้งใจในการท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ 3.55 1.65 มาก 
2. ความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับการเป�นผู!ประกอบการ 3.53 1.65 มาก 
3. การยอมรับในภาพลักษณ.การเป�นผู!ประกอบการ 3.46 1.61 ปานกลาง 
4. ความรู!เก่ียวกับสภาพแวดล!อมของผู!ประกอบการ 3.43 1.58 ปานกลาง 
รวม 3.50 1.58 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร.  ในกรณีท่ีเคยศึกษาเก่ียวกับวิชาการเป�น
ผู!ประกอบการเพ่ือสร!างธุรกิจใหม�นั้น ป�จจัยด!านการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจ
ท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง ( x  = 3.50, S.D = 
1.58) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�า ขอบเขตของความรู!ท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือสร!างผู!ประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาเป�นอันดับแรกคือ ด!านความต้ังใจในการท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการ  ( x  = 3.55, S.D = 1.65) ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก อันดับท่ีสองคือ 
ความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับการเป�นผู!ประกอบการ  ( x  = 3.53, S.D =1.65 ) ระดับความคิดเห็น
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อยู�ในระดับมาก และอันดับท่ีสามคือ การยอมรับในภาพลักษณ.การเป�นผู!ประกอบการ ( x  = 3.99, 
S.D = 0.69) ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง 
ตารางท่ี 15 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 

 

ความตั้งใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีความตั้งใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการสักวันหน่ึง 4.14 0.73 มาก 
2. มีความพยายามท่ีจะเริ่มต!นและดําเนินธุรกิจของตนเอง 4.05 0.73 มาก 
3. มีเปNาหมายทางอาชีพ คือ การเป�นผู!ประกอบการ 4.04 0.72 มาก 
4. มีความมุ�งมั่นในการสร!างบริษัทในอนาคต 4.03 0.76 มาก 
5. มีความพร!อมท่ีจะทําสิ่งต�างๆ เพ่ือจะเป�นผู!ประกอบการ 3.96 0.71 มาก 
6. มีความคิดในการเริ่มต!นทําธุรกิจอย�างจริงจัง 3.95 0.76 มาก 
7. จะเริ่มต!นธุรกิจของตนเองภายในหน่ึงปFท่ีจบการศึกษา 3.72 0.94 มาก 
รวม 3.99 0.58 มาก 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว�า ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. นั้น มีระดับความคิดเห็นในความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.99, S.D = 0.58) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข!อจะพบว�าระดับ
ความคิดเห็นในการต้ังใจเป�นผู!ประกอบการอยู� ในระดับมากทุกข!อ และความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการในอันดับแรก คือ มีความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการสักวันหนึ่ง  ( x  = 4.14, S.D = 
0.58) อันดับท่ีสอง คือ มีความพยายามท่ีจะเริ่มต!นและดําเนินธุรกิจของตนเอง ( x  = 4.05, S.D = 
0.73) และอันดับท่ีสาม คือ มีเปNาหมายทางอาชีพ คือ การเป�นผู!ประกอบการ ( x  = 4.04, S.D = 
0.72) 
ตารางท่ี 16 ค�าเฉลี่ยและค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ี
จะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 

 

ป�จจัยท่ีมีผลต�อความตั้งใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ 
 

x  
 

S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1. ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ 4.02 0.49 มาก 
2. ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ 4.00 0.61 มาก 
3. ป�จจัยด!านบุคลิกภาพ 3.84 0.51 มาก 
4. ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม 3.84 0.69 มาก 
5. ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 3.78 0.68 มาก 
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 จากตารางท่ี16 พบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. นั้น ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุดคือ ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ 
( x  = 4.02, S.D = 0.49) รองลงมาคือ ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ ( x  = 
4.00, S.D = 0.61) ป�จจัยด!านบุคลิกภาพ และ ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม ( x  = 3.84, S.D = 
0.51 และ x  = 3.84, S.D = 0.69) ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะห.ความสัมพันธ.ของป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�น
ผู!ประกอบการ ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการจะมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการ  โดยการวิเคราะห.ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ของเพียร.สัน (Pearson’s product-
moment correlation) ปรากฏดังตารางท่ี 15 และการวิเคราะห.ป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. โดยการ
วิเคราะห.การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  

เพ่ือความสะดวกและความเข!าใจความหมายของสัญลักษณ.ท่ีถูกต!องตรงกัน ผู!วิจัยกําหนด  
สัญลักษณ.ท่ีใช!ในการแสดงผลการวิเคราะห.ข!อมูล ดังนี้ 

X1 แทน  ป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ 
X2 แทน  ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ 
X3     แทน  ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม 
X4 แทน  ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
X5 แทน  ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ 
X6       แทน     ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ (เคยศึกษาฯ) 
Y แทน  ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ 
r  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ. 
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ตารางท่ี 17 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ.ระหว�างป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยด!านเจตคติในการ
เป�นผู!ประกอบการ ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม และป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการกับความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. 

(n= 256) 
 x1 x2 x3   x4 x5 x6   Y 

x1 1 0.678** 0.551** 0.557** 0.391** 0.173** 0.504** 
x2 0.678** 1 0.496** 0.605** 0.500** 0.151* 0.602** 
x3 0.551** 0.496** 1 0.578** 0.240** 0.138* 0.397** 
x4 0.557** 0.605** 0.578** 1 0.469** 0.161** 0.565** 
x5 0.391** 0.500** 0.240** 0.469** 1 0.273** 0.532** 
x6 0.173** 0.151* 0.138* 0.161** 0.273** 1 0.168** 
Y 0.504** 0.602** 0.397** 0.565** 0.532** 0.168** 1 

 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01      
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

จากตารางท่ี 17 พบว�า ป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�น
ผู!ประกอบการ ป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมและป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการมีความสัมพันธ.กับความต้ังใจท่ีจะ
เป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. (Y) 
อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกป�จจัย โดยป�จจัยด!านลักษณะบุคลิกภาพ (x1 = 0.504)        
ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ (x2 = 0.602) ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (x4 = 0.565) และป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ (x5 = 
0.532) กับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร. (Y) มีความสัมพันธ.กันอยู�ในระดับสูง (r x1Y= 0.504, rx2Y = 0.602, rx4Y = 
0.565, rx5 = 0.532 ตามลําดับ)  ส�วนป�จจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม (x3 = 0.397) และป�จจัยด!าน
การจัดการศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ (เคยศึกษาฯ) (x6 = 0.168) กับความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร. (Y) มี
ความสัมพันธ.กันอยู�ในระดับตํ่า (rx3Y = 0.397, rx6 Y= 0.168 ตามลําดับ) 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห.การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการพยากรณ.ของป�จจัยท่ีมีผลต�อ
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร. 

 
ตัวแปรพยากรณ. 

  
 

R 
 

R2 

Adjusted 
R2  

 
b 

 
S.E.est 

 

β 
 
t 

 
Sig 

ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�น
ผู!ประกอบการ 

 
0.602 

 
0.362 

 
0.359 

 
0.379 

 
0.071 

 
0.324 

 
5.361** 

 
0.000 

ป�จจัยด!านการจัดการศึกษาสู� 
การเป�นผู!ประกอบการ 

 
0.658 

 
0.433 

 
0.429 

 
0.237 

 
0.051 

 
0.252 

 
4.622** 

 
0.000 

ป�จจัยด!านการรับรู!
ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม 

 
0.686 

 
0.470 

 
0.434 

 
0.213 

 
0.051 

 
0.250 

 
4.207** 

 

 
0.000 

    ค�าคงท่ี  (a)   =  0.711        S.E.est   = 0.42120 
 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
    
 จากตารางท่ี 18 พบว�า ป�จจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ (x2) ป�จจัยด!านการจัด
การศึกษาสู�การเป�นผู!ประกอบการ (x5) และ ป�จจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุม (x4) 
สามารถพยากรณ.ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Y) ได!อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
 โดยตัวแปรท้ังสามร�วมกันพยากรณ.ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการได!ร!อยละ 47 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ. (S.E.est) 0.42120 และสามารถเขียนสมการพยากรณ.
ในรูปคะแนนดิบและมาตรฐานได!ดังนี้ 
 สมการพยากรณ.ในรูปคะแนนดิบ คือ 
              Y       =      0.711 + 0.379 (x2) + 0.237 (x5) + 0.213(x4)    
 
 สมการพยากรณ.ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 Zr       =    0.324 Z1   + 0.252 Z2 + 0.250 Z3   
 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, เป�นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วัตถุประสงค,เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเป�นผู�ประกอบการเพ่ือ
สร�างธุรกิจใหม� (Entrepreneurship for New Venture Creation) ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ทางคณะ
บริหารธุรกิจจะนํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการเป�นผู�ประกอบการเพ่ือสร�างธุรกิจใหม�  
 

1.  สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,   ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 

1. ผู�ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
3 พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีศาลายา พ้ืนท่ีวังไกลกังวลและพ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 256 
คน เป�นเพศหญิงจํานวน 168 คน คิดเป�นร�อยละ 65.6 และเป�นเพศชายจํานวน 88 คน คิดเป�นร�อยละ 34.4  
มีอายุ 21-22 ปU จํานวน 192 คน คิดเป�นร�อยละ 75 อายุ 22 ปUข้ึนไป จํานวน 59 คน คิดเป�นร�อยละ 23 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการจํานวน 53 คน คิดเป�นร�อยละ 20.7 สาขาวิชาการตลาดจํานวน 44 คน คิดเป�น
ร�อยละ 17.2 สาขาวิชาการบัญชีจํานวน 73 คน คิดเป�นร�อยละ 28.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
จํานวน 61 คน คิดเป�นร�อยละ 23.8 และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจํานวน 25 คน คิดเป�นร�อยละ 9.8 จาก
พ้ืนท่ีศาลายาจํานวน 80 คน คิดเป�นร�อยละ  31.3 พ้ืนท่ีวังไกลกังวลจํานวน 67 คน คิดเป�นร�อยละ 26.2 และ
พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิจํานวน 109 คน คิดเป�นร�อยละ 42.6 โดยมีพ้ืนฐานทางครอบครัวเป�น
ผู�ประกอบการจํานวน 95 คน คิดเป�นร�อยละ 37.1 และไม�เป�นผู�ประกอบการจํานวน 161 คน คิดเป�นร�อยละ 
62.9  

2. ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นั้น ป�จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ
ของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D = 0.51) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข�อจะ
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พบว�า ป�จจัยทางด�านลักษณะบุคลิกภาพท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอันดับแรกคือ ชอบ
แสวงหาสิ่งใหม�ๆ เช�น เมนูอาหาร สถานท่ี ประสบการณ, ฯลฯ ( x  = 4.04, S.D = 0.76) อันดับท่ีสองคือ มี
อิสระในการตัดสินใจในการกําหนดเปbาหมายขององค,การด�วยตนเอง ( x  = 3.99, S.D = 0.76) และอันดับท่ี
สามคือ ไม�มีอะไรต่ืนเต�นมากกว�าการได�เห็นความคิดของตนเองได�ลงมือทําจริง ( x  = 3.96, S.D = 0.71) 

3. ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นั้น ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D = 0.49) เม่ือพิจารณาแยก
เป�นรายข�อจะพบว�า ป�จจัยทางด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการอันดับแรกคือ การมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย,สุจริต ( x  = 4.36, S.D = 0.70) อันดับท่ีสองคือ
การเริ่มต�นทําธุรกิจของตนเองเป�นสิ่งท่ีน�าสนใจมาก  ( x  = 4.15, S.D = 0.71) และอันดับท่ีสามคือเชื่อม่ันใน
ความมุ�งม่ัน ความพยายามและความอดทนจะส�งผลต�อความสําเร็จ ( x  = 4.11, S.D = 0.75) 

4. ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นั้น ป�จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคมมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D = 0.69) เม่ือพิจารณาแยก
เป�นรายข�อจะพบว�า ป�จจัยทางด�านบรรทัดฐานทางสังคมท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอันดับ
แรกคือ ครอบครัวและเพ่ือนสนับสนุนในการเริ่มต�นธุรกิจของตนเอง ( x  = 3.95, S.D = 0.81) อันดับท่ีสองคือ 
ในการเป�นผู�ประกอบการนั้น ครอบครัวเป�นผู�พิจารณาและให�การสนับสนุน ( x  = 3.93, S.D = 0.77) และ
อันดับท่ีสามคือ ในการเป�นผู�ประกอบการนั้น เพ่ือนเป�นผู�พิจารณาและให�การสนับสนุน ( x  = 3.65, S.D = 
0.91) 

5. ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นั้น ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลต�อความ
ต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.78, S.D = 0.68) เม่ือ
พิจารณาแยกเป�นรายข�อจะพบว�า ป�จจัยทางด�านความเชื่อม่ันว�าจะประสบผลสําเร็จถ�าเริ่มต�นธุรกิจของตนเอง
มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอันดับแรกคือ ( x = 3.88, S.D = 0.77) อันดับท่ีสองคือ มีทักษะและ
ความสามารถท่ีจําเป�นในการประสบผลสําเร็จเป�นผู�ประกอบการ( x  = 3.84, S.D = 0.79)และอันดับท่ีสามคือ  
ในการเริ่มต�นธุรกิจของตนเองอาจจะเป�นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช�ประโยชน,จากการศึกษา ( x  = 3.82, S.D = 0.77) 

6. ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, นั้น ป�จจัยด�านการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D = 0.61) เม่ือพิจารณาแยก
เป�นรายข�อจะพบว�า ขอบเขตของความรู�ท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร�างผู�ประกอบการท่ีควรมี
การพัฒนาเป�นอันดับแรกคือ ด�านความต้ังใจในการท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ  ( x  = 4.11, S.D = 0.76) อันดับท่ี
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สองคือ ความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับการเป�นผู�ประกอบการ  ( x  = 4.00, S.D = 0.74) และอันดับท่ีสามคือ 
การยอมรับในภาพลักษณ,การเป�นผู�ประกอบการ ( x  = 3.99, S.D = 0.69) 

7. จากผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 256 คน พบว�า มีผู�เคยศึกษาเก่ียวกับวิชาการเป�นผู�ประกอบการ
เพ่ือสร�างธุรกิจรายใหม�จํานวน 216 คน คิดเป�นร�อยละ 84.4 และไม�เคยศึกษาเก่ียวกับวิชาการเป�น
ผู�ประกอบการเพ่ือสร�างธุรกิจรายใหม�จํานวน 40 คน คิดเป�นร�อยละ 15.6  

จากการวิจัยยังพบว�า ป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  ในกรณีท่ีเคยศึกษาเก่ียวกับวิชาการเป�น
ผู�ประกอบการเพ่ือสร�างธุรกิจใหม�นั้น ป�จจัยด�านการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง ( x  = 3.50, S.D = 1.58) เม่ือ
พิจารณาแยกเป�นรายข�อจะพบว�า ขอบเขตของความรู� ท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร�าง
ผู�ประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาเป�นอันดับแรกคือ ด�านความต้ังใจในการท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ  ( x  = 3.55, 
S.D = 1.65) ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก อันดับท่ีสองคือ ความสามารถท่ีจําเป�นสําหรับการเป�น
ผู�ประกอบการ  ( x  = 3.53, S.D =1.65 ) ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก และอันดับท่ีสามคือ การยอมรับ
ในภาพลักษณ,การเป�นผู�ประกอบการ ( x  = 3.99, S.D = 0.69) ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง 

8. ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร,นั้น มีระดับความคิดเห็นในความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.99, 
S.D = 0.58) เม่ือพิจารณาแยกเป�นรายข�อจะพบว�าระดับความคิดเห็นในการต้ังใจเป�นผู�ประกอบการอยู�ใน
ระดับมากทุกข�อ และความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการในอันดับแรก คือ มีความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ
สักวันหนึ่ง  ( x  = 4.14, S.D = 0.58) อันดับท่ีสอง คือ มีความพยายามท่ีจะเริ่มต�นและดําเนินธุรกิจของตนเอง 
( x  = 4.05, S.D = 0.73) และอันดับท่ีสาม คือ มีเปbาหมายทางอาชีพ คือ การเป�นผู�ประกอบการ ( x  = 4.04, 
S.D = 0.72) 

9. ป�จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ ป�จจัยด�านบรรทัดฐาน
ทางสังคม ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�น
ผู�ประกอบการมีความสัมพันธ,กับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, (Y) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกป�จจัย โดยป�จจัย
ด�านลักษณะบุคลิกภาพ (x1 = 0.504) ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ (x2 = 0.602) ป�จจัยด�านการ
รับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (x4 = 0.565) และป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�น
ผู�ประกอบการ (x5 = 0.532) กับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, (Y) มีความสัมพันธ,กันอยู�ในระดับสูง (r x1Y= 0.504, rx2Y = 
0.602, rx4Y = 0.565, rx5 = 0.532 ตามลําดับ)  ส�วนป�จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคม (x3 = 0.397) และ
ป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการ (เคยศึกษาฯ) (x6 = 0.168) กับความต้ังใจท่ีจะเป�น
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ผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, (Y) มี
ความสัมพันธ,กันอยู�ในระดับตํ่า (rx3Y = 0.397, rx6 Y= 0.168 ตามลําดับ) 
 10. ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ (x2) ป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�น
ผู�ประกอบการ (x5) และ ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (x4) สามารถพยากรณ,
ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Y) ได�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 
โดยตัวแปรท้ังสามร�วมกันพยากรณ,ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการได�ร�อยละ 47 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ, (S.E.est) 0.42120 
 

2.  การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  

- ป�จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Traits Factors) มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D =0.51) ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลการศึกษาของ ชูชัย สมิทธิไกร (2547) ซ่ึงพบว�าคุณลักษณะความเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาไทยอยู�ใน
ระดับมาก และยังสอดคล�องกับการศึกษาของชลยืน หงส,ไพศาลวิวัฒน, (2539) ได�ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู�ประกอบการในธุรกิจการผลิต การจัดจําหน�ายและการบริการ พบว�า ผู�ประกอบการในธุรกิจต�างประเภทกัน
มีคุณลักษณะของผู�ประกอบการท้ัง 6 ด�านไม�แตกต�างกันและผู�ประกอบการในธุรกิจการผลิต การจัดจําหน�าย
และการบริการ ให�ความสําคัญต�อคุณลักษณะของผู�ประกอบการท้ัง 6 ด�านสอดคล�องกัน โดยมีลําดับเรียงจาก
มากไปน�อยคือ (1) ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ (2) แรงจูงใจใฝlสัมฤทธิ์ (3) ความเป�นผู�นํา (4) 
ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร, (6) ความเชื่อม่ันตนเองและยังสอดคล�องกับงานวิจัยในต�างประเทศของ 
Levinson (1989) ได�กล�าวถึงบุคลิกภาพท่ีจะมีผลต�อการประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดย�อม
ว�าประกอบด�วย ความอดทน (Patience) ความก�าวร�าว (Aggressiveness) การเป�นคนเจ�าความคิดและมี
จินตนาการ (Imagination) ความมีไหวพริบและไวต�อสิ่งแวดล�อมรอบด�าน (Sensitivity) และการเป�นตัวของ
ตัวเองสูง (Ego Strength) Calvin และ Slevin (1991) การศึกษาของ Hult และคณะ (2004) การศึกษาของ 
Peng (2008) ได�เสนอคุณลักษณะของการเป�นผู�ประกอบการไว� 2 ด�าน คือ ความกล�าเสี่ยง (Risk Taking) 
และการดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ส�วนการศึกษาของ Wiklund (1999) Kreiser  Marino และ 
Weaver (2002) ได�เสนอเก่ียวกับการเป�นผู�ประกอบการไว� 3 ด�าน คือ ความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และ ความกล�าเสี่ยง (Risk Taking) สําหรับ
การศึกษาของ Frese (2000) ได�เสนอคุณลักษณะของการเป�นผู�ประกอบการไว� 6 ด�านคือ ความเป�นตัวของ
ตัวเอง (Autonomy) ความสามารถทางนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล�าเสี่ยง (Risk taking) การ
แข�งขันเชิงรุก (Competitive Aggressive) ความสมํ่าเสมอและใฝlใจในการเรียนรู� (Stability and Learning) 
และความใฝlใจในความสําเร็จ (Achievement) ส�วนการศึกษาของ Lee และ Peterson (2000) แบ�งลักษณะ
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ของผู�ประกอบการไว� 5 ด�าน คือ ความเป�นตัวของตัวเอง (Autonomy) ความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness) ความกล�าเสี่ยง (Risk taking) การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การแข�งขันเชิงรุก 
(Competitive Aggressive) 

- ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ (Attitude towards Entrepreneurship factors)  
มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D 
= 0.49) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ นิศรา จันทร,เจริญสุข (2542) ได�ศึกษาเรื่องทัศนคติท่ีมีต�อการเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ผล
การศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีทัศนคติท่ีดีต�อการเป�นผู�ประกอบการ แต�เม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วผู�ท่ีต�องการ
ออกไปประกอบอาชีพเป�นผู�ประกอบการมีเพียงร�อยละ 20.7 เท�านั้น เหตุผลท่ีนักศึกษาให�ความสนใจประกอบ
อาชีพเป�นผู�ประกอบการเม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วคือ เป�นอาชีพอิสระไม�ได�เป�นลูกจ�างใคร และยังสอดคล�องกับ
การวิจัยของ Scott and Twomey (1988, อ�างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร,2547, หน�า 29) ซ่ึงได�ศึกษาความ
ปรารถนาเก่ียวกับอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว�าอิทธิพลจากพ�อแม�และประสบการณ,การทํางานมี
ส�วนสําคัญในการสร�างการรับรู�ของนักศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และเจตคติท่ีมีต�อการเป�น
ผู�ประกอบการ ซ่ึงจะมีผลต�อเนื่องทําให�เกิดความปรารถนาท่ีจะเป�นผู�ประกอบการต�อไป งานวิจัยดังกล�าวนี้
สอดคล�องกับการวิจัยของ Blackburn and Curran ท่ีพบว�า บุคคลท่ีมีความต�องการท่ีจะประกอบธุรกิจของ
ตนเองมากท่ีสุด มักจะเป�นผู�ท่ีมาจากครอบครัวท่ีพ�อแม�มีธุรกิจของตนเอง 

- ป�จจัยด�านบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm Factors) มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการของนักศึกษา ฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.84, S.D =0.69) ซ่ึงสอดคล�องกับ
การศึกษาของ Korman ได�สรุปว�า ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีความสําคัญจะเป�นสิ่งท่ีบุคคลใช�เป�นแนวทางใน
การประเมินสถานการณ,ต�างๆ ถ�างานท่ีบุคคลทําสามารถตอบสนองความต�องการหรือความคาดหวังของบุคคล
ท่ีมีความสําคัญเหล�านั้น บุคคลนั้นจะรู�สึกพึงพอใจในงานท่ีทํา แต�หากงานนั้นไม�สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของบุคคลสําคัญได� บุคคลนั้นจะรู�สึกไม�พึงพอใจในงานและส�งผลให�เกิดการตัดสินใจท่ีจะไม�ทํางาน
ต�อไป ดังนั้น ความคาดหวังของบุคคลท่ีมีความสําคัญจึงมีอิทธิพลอย�างมากต�อการตัดสินใจของบุคคล 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (เช�น ประเทศไทย) ครอบครัวจัดเป�นกลุ�มท่ีมี
ความสําคัญต�อการตัดสินใจของบุคคลและการสนับสนุนจากบุคคลท่ีมีความสําคัญ มีความสัมพันธ,กับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (ชูชัย สมิทธิไกร, 2547) 
  - ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 
มีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาฯ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.78, S.D 
= 0.68) ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ Bandura (1977) พบว�า การรับรู�ความสามารถในการประกอบการ
เป�นตัวแปรท่ีมีความคล�ายคลึงกับความเชื่อในสมรรถภาพของตน (Self-efficacy Beliefs) หมายถึงความเชื่อ
ของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนในการจัดการหรือทํางานหนึ่งๆ ความเชื่อนี้มีความสําคัญมากในแง�ท่ี
เป�นกลไกควบคุมการกระทําของบุคคล กล�าวคือ ผู�ท่ีมีความเชื่อว�าตนเองสามารถจะทํางานหนึ่งๆได� จะมีความ
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กล�าเลือกท่ีจะทํางานนั้น เม่ือเผชิญกับอุปสรรค เขาจะยังมีความอดทน มุ�งม่ันต�อการทํางานนั้น ในทางตรงกัน
ข�าม ผู�ท่ีไม�มีความเชื่อว�าตนเองสามารถจะทํางานนั้นได� จะพยายามหลีกหนี หากหลีกเลี่ยงไม�ได� จะทํางานนั้น
อย�างมีความเครียด วิตกกังวล เม่ือเผชิญอุปสรรค จะหมดความอดทน เกิดความท�อแท�ได�โดยง�าย 

- ป�จจัยด�านการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ ระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D = 0.61) ซ่ึงสอดคล�องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Parnell, Crandall, and Menefee ได�ศึกษาเปรียบเทียบแนวโน�มการเป�นผู�ประกอบการ
ระหว�างนักศึกษาอเมริกันกับนักศึกษาอียิปต, และพบว�านักศึกษาอเมริกันมีแนวโน�มท่ีจะก�อต้ังธุรกิจของตนเอง
หลังจากสําเร็จการศึกษาสูงกว�านักศึกษาอียิปต, คณะวิจัยได�ให�เหตุผลท่ีพบความแตกต�างเช�นนี้ว�า เป�นเพราะ
ระบบการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมของอเมริกันให�การส�งเสริมสนับสนุนการเป�นผู�ประกอบการมากกว�าของ
ประเทศอียิปต, ซ่ึงสอดคล�องกับการวิจัยของ  Martz, Neil, Biscaccianti, and Williams ท่ีได�ศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู�เก่ียวกับการเป�นผู�ประกอบการระหว�างนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร และฝรั่งเศส พบว�านักศึกษาอเมริกันมีความรู�สึกต�อวิถีชีวิตแบบผู�ประกอบการดีกว�านักศึกษาจาก 
สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส นอกจากนั้น นักศึกษาอเมริกันยังมีความปรารถนาและเต็มใจท่ีจะทุ�มเทเวลา
เพ่ือเป�นผู�ประกอบการสูงกว�านักศึกษาจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสอีกด�วยและสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
Cordelia Mason มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ได�ทําการศึกษาและวิจัยผู�ประกอบการ: 
กรณีแนวโน�มและความกังวลท่ีจะเกิดข้ึน พบว�า ในการผลิตผู�ประกอบการและการฝ�กอบรมผู�ประกอบการท่ี
เพ่ิมข้ึนในประเทศต�างๆ ตัวอย�างเช�น ประเทศจีน แอฟริกาใต� ไอร,แลนด,และประเทศมาเลเซีย จากการสังเกต
การเปลี่ยนแปลงในแนวโน�มมีจุดมุ�งหมายไปสู�ความเข�าใจในการศึกษาและการฝ�กอบรมผู�ประกอบการ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งเก่ียวกับการออกแบบหลักสูตรการเรียนในด�านการเป�นผู�ประกอบการและยังสอดคล�องกับ 
NnditsheniJ. Muofhe and Williem F. du Toit ได�ทําการศึกษาเก่ียวกับผู�ท่ีเรียนด�านการประกอบการและ
รูปแบบอย�างของการผู�ประกอบการมีอิทธิพลต�อการเลือกอาชีพ พบว�า นักศึกษาท่ีเรียนเก่ียวการประกอบการ
มีความต้ังใจในการเป�นผู�ประกอบการมากกว�านักศึกษาท่ีไม�ได�เรียนเก่ียวกับการประกอบการ และการศึกษา
เก่ียวกับการประกอบการและรูปแบบอย�างของผู�ประกอบการมีความสัมพันธ,ในทางบวกกับความต้ังใจในการ
เป�นผู�ประกอบการและมีอิทธิพลต�อการเลือกอาชีพด�วย 

นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับนโยบายด�านการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรป ได�กําหนดแนวทางเพ่ือ
จะสร�างชาวยุโรปท่ีมีจิตวิญญาณและทักษะของความเป�นผู�ประกอบการนั้น จะต�องมีการปลูกฝ�งเจตคติในเรื่อง
ดังกล�าว พร�อมกับเสริมประสบการณ,ในเชิงปฏิบัติจริง โดยเริ่มต้ังแต�วัยเยาว,ระดับประถม ไปจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีวิธีปฏิบัติท่ีมีความหลากหลาย ไม�เพียงแค�มีการสอนเรื่องการเป�นผู�ประกอบการลงในวิชา
สังคมศาสตร, แต�ให�สอดแทรกเรื่องดังกล�าวลงในแบบเรียนวิชาอ่ืนๆ เช�น คณิตศาสตร, พร�อมกับมีการจัด
กิจกรรมนอกหลักสูตร เช�น จัดโครงการพิเศษ เช�น จัดกิจกรรมให�นักเรียนขายของในโรงเรียน 
(http://www2.thaieurope.net) 
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- ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร, นั้น มีระดับความคิดเห็นในความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการอยู�ในระดับมาก ( x  = 3.99, S.D = 
0.58) ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen 
(1991) ท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ ท่ีมีตัวแปร 3 ประการท่ีเป�น
องค,ประกอบของความต้ังใจ ได�แก� 1) เจตคติต�อการกระทํา (Attitude toward Behavior) หมายถึง 
ความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อการกระทํานั้นๆ และรวมถึงผลลัพธ,ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา 2) บรรทัดฐานทางสังคม 
(Subjective Norms) หมายถึง การรับรู�ว�าบุคคลอ่ืนซ่ึงมีความสําคัญ (การคล�อยตามคนรอบข�างหรือกลุ�ม
อ�างอิง) เช�น พ�อ แม� คู�สมรส ฯลฯ มีความเห็นด�วยต�อการกระทํานั้นมากน�อยเพียงไร  และ 3) การรับรู�เก่ียวกับ
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หมายถึง บุคคลนั้นรับรู�ว�าตนเองมี
ความสามารถในการควบคุมการกระทํานั้นๆ ได�มากน�อยเพียงไร 

- ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ พบว�าทุกๆป�จจัยมีความสัมพันธ,กัน แต�
ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,ในระดับสูงมี 4 ป�จจัยคือ ป�จจัยด�านลักษณะบุคลิกภาพ ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�น
ผู�ประกอบการ ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�
การเป�นผู�ประกอบการ ซ่ึงสามารถพยากรณ,ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการได�  

อํานาจการพยากรณ,ของป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ (x2) ป�จจัยด�านการจัดการศึกษา
สู�การเป�นผู�ประกอบการ (x5) และป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (x4) สามารถ
พยากรณ,ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Y) ได�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.1 สอดคล�องกับงานวิจัยของ Phan, Leong, Wang and Kam (1999) ได�ทําการศึกษาในนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และสูงกว�าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยท่ัวเอเชีย จํานวน 13,014 คน ผลการศึกษาพบว�า 
เจตคติสามารถทํานายความต้ังใจในการประกอบการได�ในระดับสูง สอดคล�องกับการศึกษาวิจัยของ ชูชัย  
สมิทธิไกร (2547) ได�ศึกษาวิจัยศักยภาพการเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย พบว�า เจตคติ
ต�อการเป�นผู�ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคมและการรับรู�ความเป�นไปได�ในการเป�นผู�ประกอบการ สามารถ
ร�วมกันพยากรณ,ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทยได�  
 

3.  ข�อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, พบว�า  
 ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ ป�จจัยด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการและ
ป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สามารถพยากรณ,ความต้ังใจท่ีจะเป�นผู�ประกอบการ
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Y) ได�อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1  
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 ผลจากการวิจัยนี้ ป�จจัยด�านเจตคติในการเป�นผู�ประกอบการ เป�นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีจะส�งผลต�อป�จจัย
อ่ืนๆ คือ ด�านการจัดการศึกษาสู�การเป�นผู�ประกอบการและป�จจัยด�านการรับรู�ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ดังนั้น สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาดําเนินการคือ 
  1. ทําการออกแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีให�นักศึกษาได�มีการฝ�กปฏิบัติเก่ียวกับการเป�น
ผู�ประกอบการ เช�น การจัดโครงการบริษัทจําลอง การศึกษาดูงานเก่ียวกับผู�ประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จ 
ฯลฯ ในแต�ละชั้นปUตามความเหมาะสมเพ่ือให�นักศึกษาเกิดเจตคติท่ีดีต�อการเป�นผู�ประกอบการ เห็นถึงคุณค�า 
ประโยชน,ของการเป�นผู�ประกอบการท้ังแก�ตนเองและประเทศชาติ 
  2. จัดรายวิชาท่ีสามารถนําไปประยุกต,ใช�ในการเป�นผู�ประกอบการได� เช�น เทคนิคการเจรจา
ต�อรอง จริยธรรมสําหรับผู�ประกอบการ เป�นต�น 
  3. จัดโครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบั ติการเพ่ือให�นักศึกษามีความคุ�นเคยกับการท่ีจะเป�น
ผู�ประกอบการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

บรรณานุกรม 
 
เกศินี  จุฑาวิจิตร. ศักยภาพและความตั้งใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช-

ภัฏนครปฐมในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ. รายงานการวิจัยคณะวิทยาการจัดการและกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 2552. 

ชลยืน หงส*ไพศาลวิวัฒน*. คุณลักษณะของผู!ประกอบการในธุรกิจการผลิตการจัดจําหน1ายและการ
บริการ. วิทยานิพนธ*ศิลปศาสตร*มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค*การ คณะ
ศิลปศาสตร* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*.2539 

ธีรยุส  วัฒนาศุภโชค. “Entrepreneurship: ฤาจะเป�นฟางเส!นสุดท!ายต1อระบบเศรษฐกิจไทย” 
จุฬาลงกรณ*วารสาร. 12 (ตุลาคม – ธันวาคม 2545): 65-75. 

ผุสดี  รุมาคม.  การบริหารธุรกิจขนาดย1อม. พิมพ*ครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: ฟAสิกส*เซ็นเตอร*. 2540. 
วรรณี  ชลนภาสถิต. SMEs ธุรกิจกู!เศรษฐกิจ. เศรษฐศาสตร*และบริหารธุรกิจปริทัศน* (มหาวิทยาลัย

รังสิต). 5 (มกราคม – มิถุนายน 2552): 5-19. 
วิฑูรย* สิมะโชคดี. SMEs : เสาหลักของอุตสาหกรรมกู!ชาต.ิ พิมพ*ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : สมาคมสGงเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุIน). 2542. 
นิศรา จันทร*เจริญสุข. ทัศนคติท่ีมีต1อการเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ .การคJนควJาอิสระบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมG. 2542. 

ตะวัน ณ ระนอง. การศึกษาปFจจัยท่ีส1งผลต1อความเป�นผู!ประกอบการในธุรกิจท่ีอยู1อาศัย.  
 วิทยานิพนธ*มหาบัณฑิต สถาปLตยกรรมศาสตร* (เคหการ) จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย. 2536. 
สมคิด บางโม. การประกอบธุรกิจ. พิมพ*ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ*ดี จํากัด. 2555. 
อํานาจ  ธีระวนิช. ผู!ประกอบการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร*. 2549. 
Ajzen, I. Theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human 

Decision Processes. 50, 179-211.1991. 
Ajzen, I. “Perceived behavioural control, self-efficacy, locus of control, and the theory 

of planned behavior”. Journal of Applied Social Psychology, 32 (2002): 665-
683. 

Bandura, A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. 
Psychological Review. 84 (1997):191-215. 



58 
 

Blackburn, R., and Curran, J. The future of the small firm: Attitudes of young people 
to entrepreneurship. In R. Atkin, E. Chell, and Mason (Eds). New directions in 
small business research. London: Athenaeum Press. 1993. 

Bolton, William & Thompson, John. Entrepreneurs: talent, temperament, 
Technique. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2000. 

Crant, J.M. The proactive personality scale as a predictor of entrepreneurial 
intentions. Journal of Small Business Management. 34 (2) (1996): 42-49. 

Cordelia Mason. Entrepreneurship Education and Research: Emerging Trends and 
Concerns. http://ideas.respec.org/. 

Covin, J.G., and Slevin, D.P. A conceptual model of entrepreneurship as firm 

behavior. Entrepreneurship Theory and Practice. 16(1) (1991): 7-25. 
Covin, J., & Slevin, D. Strategic management of small firms in hostile and benign 

environments. Strategic Management Journal. 10 (January 1991): 75-87. 
Davidsson, P.  Determinants of entrepreneurial intentions. Paper presented at the 

RENT IX Workshop in Entrepreneurship Research. 1995 .November 23-24, 
Piacenza, Italy 

Delmar, F., & Davidsson, P.  Where do they come from? Prevalence and characteristics 
of nascent entrepreneurs. Entrepreneurship and Regional Development. 12(1) 
(2000):1-23. 

Dess, Gregory G., Lumpkin G.T. and Taylor Marilyn L. Strategic management :Creating 
competitive advantage. 2rd ed. New York: McGraw-Hill, 2005. 

Dess, Gregory G., Lumpkin G.T. and Eisner Alan B. Strategic management: Text & 
Case. 3rd ed Boston: McGraw-Hill, 2007. 

Drucker, P.F. Innovation and Entrepreneurship. United Kingdom: Butterworth & 
Heinemann. 1994. 

Entrialgo, Montserrat.The Impact of the Alignment of Strategy and Managerial 
Characteristic on Spanish SMEs. Journal of Small Business Management, 
40(3) (2002):260-270. 

Fishbein, Martin & Ajzen, Icek.  Belief, attitude, intention and behavior: an 
introduction to theory and research. Reading. Mass: Addison-Wesley. 1975. 



59 
 

Frese, M. Success and failure of microbusiness owners in Africa: A psychological 
approach. Westpot, CT: Greenwood. 2000.  

Hisrich, R.D., & Peters, M.P. Entrepreneurship  5th ed. New York:  McGraw- Hill. 2002. 
Hodgetts, Richard M. & Kuratko, Donald F. Effective small business management. 

San Diego,Harcourt Brace Jovanovich.1989. 
Hult, G.T. M.,Hurley, R.F., & Knight, G.A. Innovativeness: Its antecedents and impact on 

business performance. Industrial Marketing Management, 33(2004): 429-438.     
Hult, G.T.M., Snow, C.C., & Kandemir, D. The role of entrepreneurship in building 

cultural competitiveness in different organizational types. Journal of 
Management. 29 (3): 401-426. 

Krueger, N.F. The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new 
venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory & Practice 5 
(1993): 5-21 

Louw, L., du Plessis, A.P., Bosch, J. K., and Ventor, D.J.L. Entrepreneurial traits of 
South African students: An exploratory study. Paper Presented at the 
Conference Internationalizing Entrepreneurship Education and Training. IntEnt 
97 Monterey Bay (California/ USA). June 25-27 (1997). 

Lee, S., & Peterson, S. Culture, entrepreneurial orientation and global 
competitiveness. Journal of World Business. 35(4)(2000): 401-416. 

Lumpkin, G.T., & Dress, G.G.  Clarifying the entrepreneurial orientation construct and 
linking it to performance. Academy of Management Review. 21 (1) (1996): 
135-172. 

Matlay, H. Researching entrepreneurship and education: Part 1: What is 
entrepreneurship and does it matter? Education and Training Journal, 
47(8/9) (2005): 665–678.  

Matlay, H. The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes. 
Journal of Small Business Development. 15(2) (2008):382–396.  

Miller, Danny. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. 
Management Science. 29(7) (1983): 770-791. 

 
 



60 
 

Peng, C.H. The relationships between the antecedents of innovativeness and 
business performance. International Symposium on Electronic Commerce 
and Security. 805-809.2010. 

Peterman, N.E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: influencing students’ 
perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory & Practice. 28 (2) 
(2003): 129-145. 

Phan, P.H., Chong, C.L., Wang, C., and Wong, P. K. Antecedents to entrepreneurship: 
Belief, attitudes and background. Paper presented at Babson University of 
South Carolina Entrepreneurship Research Conference. Columbia, South 
Corolina. 1999. 

Sariaslan H. Avrasya ve Turkiyeiye de KOB_lerinekonomik kalkinmadaki yeri ve Onemi.I. 
Avrasya KÜçÜkveOrtaÖlçekli_sletmeler Kongresi. Biskek. Kırgızistan. 27-35. 
2001.  

Scott, M.G., & Twomey D.F. The long-term Supply of Entrepreneurs: Students’ Career 
Aspirations in Relation to Entrepreneurship. Journal of Small Business 
Management. 26 (1988): 35-13. 

Shapero, A. Social dimensions of entrepreneurship. In The encyclopedia of 
entrepreneurship. (1982): 72-90. Edited by Calvin A. Kent, Donald L. Sexton 
and Karl H. Vesper. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  

Wang, C., Wong, P., & Lu, Q. Tertiary education and entrepreneurial intentions. In P. 
Phan (Ed.). Technological entrepreneurship. (2001): 55-82. Greenwich. CT: 
Information Age Publishing. 

Webster Dictionary. (2000). Entrepreneur. Retrieved January 2, 2009, from 
http://www.webstersonline-dictionary.org/definition/entrepreneur 

Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. New York: Harper and Row.1993. 
Zimmerer, Thomas.W. & Scarborough, Norman M. Entrepreneurship and new 

venture formation. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.1996. 
http://www.forbesthailand.com/commentaries-detail.php?did=143 
http://www.thaigov.go.th/index.php/th/government-th1/item/102132-id102132 
http://www.2.thaieurope.net/สรJางเยาวชนผูJประกอบการ 
http://rmutr.ac.th  



61 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   



62 
 

แบบสอบถาม 
งานวิจัยเร่ือง ปFจจัยที่มีผลต1อความตั้งใจที่จะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรh 
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาปLจจัยท่ีมีผลตGอความตั้งใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร* และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการเป�น
ผูJประกอบการเพ่ือสรJางธุรกิจใหมG (Entrepreneurship for New Venture Creation) ผูJวิจัยขอความรGวมมือ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร*   

   

แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน 
  ตอนท่ี 1  ขJอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูJตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ปLจจัยท่ีมีผลตGอความตั้งใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร* 
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ตอนที่ 1 ข!อมูลสถานภาพทั่วไป  โปรดทําเคร่ืองหมาย √   ที่ตรงกับความเป�นจริงของท1านมากที่สุด 
 

1.  เพศ 

       ชาย    หญิง                       
 

2. อายุ 

     17-18  ป�     19-20 ป�    21-22 ป�       22 ป�ข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปFจจัยท่ีมีผลต1อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนกัศึกษา  
           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรh 

           โปรดทําเคร่ืองหมาย √   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท1านมากท่ีสุด 
 
ข!อ 

 
ปFจจัยที่มีผลต1อความตั้งใจที่จะเป�นผู!ประกอบการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
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ท่ีสุด 

 

มาก 
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น!อย 
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3 มีความเช่ือม่ันในตนเอง      
4 สนุกกับการเอาชนะอปุสรรคดJวยความคิดตนเอง      
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 �  ปFจจัยด!านเจตคติในการเป�นผู!ประกอบการ      
11 พอใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการมากกวGาการเป�นพนักงานในบริษัท/องค*การขนาดใหญG      
12 เป�นผูJประกอบการในธุรกิจท่ีตนเองสรJางขึ้นดีกวGาเป�นผูJจัดการในบริษัทท่ีมีอยูGแลJว      
13 การเป�นผูJประกอบการมีสGวนในการทําใหJเศรษฐกิจและสังคมของประเทศม่ันคง      
14 การเร่ิมตJนทําธุรกิจของตนเองเป�นส่ิงท่ีนGาสนใจมาก      
15 ผูJประกอบการเป�นทางเลือกอาชีพท่ีนGาพอใจสําหรับผูJที่มีความรูJและครอบครัวมี

สถานประกอบการ 
     

16 เช่ือม่ันในความมุGงม่ัน ความพยายามและความอดทนจะสGงผลตGอความสําเร็จ      
17 มีความพรJอมในการเร่ิมตJนดําเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ      
18 มีความสามารถในการควบคุมกระบวนการสรJางธุรกิจใหมG      
19 มีทักษะในการส่ือสารและภาวะผูJนําในการเป�นผูJประกอบการท่ีดี      
20 การมีจริยธรรมและความซ่ือสัตย*สุจริต      
 �  ปFจจัยด!านบรรทัดฐานทางสังคม      

21 ครอบครัวและเพื่อนสนับสนุนในการเร่ิมตJนธุรกิจของตนเอง      
22 ในการเป�นผูJประกอบการน้ัน  ครอบครัวเป�นผูJพิจารณาและใหJการสนับสนุน      
23 ในการเป�นผูJประกอบการน้ัน  เพื่อนสนิทเป�นผูJพิจารณาและใหJการสนับสนุน      
 �  ปFจจัยด!านการรับรู!ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม      

24 มีความเช่ือม่ันวGาจะประสบผลสําเร็จถJาเร่ิมตJนธุรกิจของตนเอง      
25 การเร่ิมตJนธุรกิจของตนเองเป�นส่ิงท่ีทําไดJงGาย      

26 ในการเร่ิมตJนธุรกิจของตนเองอาจจะเป�นวิธีที่ดีที่สุดท่ีจะใชJประโยชน*จากการศึกษา      
27 มีทักษะและความสามารถท่ีจําเป�นในการประสบผลสําเร็จเป�นผูJประกอบการ      
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปFจจัยท่ีมีผลต1อความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนกัศึกษา  
           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรh   (ต1อ) 

           โปรดทําเคร่ืองหมาย √   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท1านมากท่ีสุด 
 
ข!อ 

 
ปFจจัยที่มีผลต1อความตั้งใจที่จะเป�นผู!ประกอบการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น!อย 
น!อย
ท่ีสุด 

 �  ปFจจัยด!านการจัดการศึกษาสู1การเป�นผู!ประกอบการ      

28 ทGานคิดวGาขอบเขตของความรูJดJานใดท่ีควรนําเสนอในหลักสูตรการศึกษาเพื่อสรJาง
ผูJประกอบการท่ีควรมีการพัฒนาดJานตGอไปน้ี   

     

   1. ความรูJเกี่ยวกับสภาพแวดลJอมของผูJประกอบการ      
   2. การยอมรับในภาพลักษณ*การเป�นผูJประกอบการมากขึ้น       
   3. ความสามารถท่ีจาํเป�นสําหรับการเป�นผูJประกอบการ      

   4. ความต้ังใจในการท่ีจะเป�นผูJประกอบการ      
   

เคย ไม1
เคย 

 

29  ทGานไดJเคยศึกษาเกี่ยวกับวิชาการสรJางผูJประกอบการ หรือไมG   

 ถ!าเคย: ระดับความคิดเห็น 
 ทGานคิดวGาขอบเขตความรูJดJานใดท่ีจะชGวยพัฒนาสูGการเป�นผูJประกอบการ มาก

ท่ีสุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น!อย 
น!อย
ท่ีสุด 

   1. ความรูJเกี่ยวกับสภาพแวดลJอมของผูJประกอบการ      
   2. การยอมรับในภาพลักษณ*การเป�นผูJประกอบการมากขึ้น       
    3. ความสามารถท่ีจาํเป�นสําหรับการเป�นผูJประกอบการ      
   4. ความต้ังใจในการท่ีจะเป�นผูJประกอบการ      

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ังใจท่ีจะเป�นผู!ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ   
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรh   

             โปรดทําเคร่ืองหมาย √   ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท1านมากท่ีสุด 
 
ข!อ 

 
ความตั้งใจที่จะเป�นผู!ประกอบการ 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

 

มาก 
ปาน
กลาง 

 

น!อย 
น!อย
ท่ีสุด 

30 มีความพรJอมท่ีจะทําส่ิงตGางๆ เพื่อจะเป�นผูJประกอบการ      

31 มีเป�าหมายทางอาชีพ คือ การเป�นผูJประกอบการ      
32 มีความพยายามท่ีจะเร่ิมตJนและดําเนินธุรกิจของตนเอง      
33  มีความมุGงม่ันในการสรJางบริษัทในอนาคต      
34 มีความคิดในการเร่ิมตJนทําธุรกิจอยGางจริงจัง      
35 มีความต้ังใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการสักวันหน่ึง      
36 จะเร่ิมตJนธุรกิจของตนเองภายในหน่ึงป�ที่จบการศึกษา      
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ตอนท่ี 4 ข!อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ปLจจัยท่ีมีผลตGอความตั้งใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความตั้งใจท่ีจะเป�นผูJประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร* 
 
 
 
 
 
 

 

- อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 

 
***ขอขอบคุณท่ีใหJความรGวมมือตอบแบบสอบถามครั้งน้ี*** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู
วิจัย 



 67 

 
ประวัติผู
วิจัย 

 
1. ช่ือ สกุล ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. อนงค�  รุ�งสุข 
 
2. ตําแหน�งป จจุบัน  ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
 
3. หน�วยงานท่ีสามารถติดต�อได
 

หน�วยงาน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 
สถานท่ีอยู�ท่ีติดต�อได�สะดวก   264 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพ ฯ 10100 
หมายเลขโทรศัพท�ท่ีทํางาน  02 222814 ต�อ 5501 โทรศัพท�มือถือ 081 4492159 
โทรสาร   02 2264879  และ E-mail: anongaccord@yahoo.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก   Technological University of the Philippines, Doctor of Management  
                Science (DMS) ปX พ.ศ. 2545 
ปริญญาโท     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพ่ือการวางแผน 
                  และควบคุม)  ปX พ.ศ. 2532   
ปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยรามคําแหง, บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  ปX พ.ศ. 2525 
    

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ 
การจัดการ  ธุรกิจระหว�างประเทศ  การตลาดและการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

 
6. ประสบการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานวิจัย 
 งานวิจัยท่ีทําเสร็จ 
 - ป\จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจท่ีจะเป_นผู�ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� 

Determinants Affecting the Intention to become Entrepreneur of Students  
Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology  
Rattanakosin 
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(แหล�งทุน งบประมาณแผ�นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ประจําปX
งบประมาณ 2559) 

- CSR Activities of Multinational Corporations in Thailand 
    (แหล�งทุน ส�วนตัว ปX พ.ศ. 2556) 
-  การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� เพ่ือเข�าสู�การเป_นประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน (AEC)  
 A Study Competence of Management Students Faculty of Business 
Administration, Rajamangala University of Technology Rattanakosin to Enter 
the ASEAN Economic Community (AEC) 
(แหล�งทุน งบประมาณรายได� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ประจําปX
งบประมาณ 2555) 

- The Conflict between Japanese Managers and Thai Staffs in Japanese Firms   
in Thailand (แหล�งทุน ส�วนตัว ปX พ.ศ. 2553) 

 

งานวิจัยท่ีทําเสร็จแล
ว : ช่ือผลงานวิจัย ป1ท่ีพิมพ3 การเผยแพร� และแหล�งทุน  
- The Conflict between Japanese Managers and Thai Staffs ion Japanese Firms 

in Thailand. 
นําเสนอในการประชุม International  Economics and Business Management 
Conference (IEBMC) ระหว�างวันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2553 ณ Hyatt Kuantan 
Resort Pahang ประเทศมาเลเซีย 

- CSR Activities of Multinational Corporations in Thailand.   
นําเสนอในการประชุม International Conference on Strategic Business 
Management (ICSBM-2013) ระหว�างวันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� 
ประเทศมาเลเซีย 

- การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� เพ่ือเข�าสู�การเป_นประชาคมเศรษฐกิจ 
 อาเซียน (AEC)  
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