SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL

27

Vol.4 No.2 July - December 2018

ความพรอมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอการเปนผูประกอบการ
THE READINESS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARD ENTREPRENEURS
*

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย
ดร.บุษยา วงษชวลิตกุล
ดร.ธีติมา ปยะศิริศิลป

**

***

****

อังควิภา แนวจําปา

บทคัดยอ
ผูประกอบวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) นั บวาเปน ผู ที่มีบทบาทหลั กในการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจหลักของนานาประเทศ ดังนั้นการศึกษาความพร อมของนั กศึกษาในการเป น
ผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตนในชวงที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจึงมีความสําคัญ เพื่อใหทราบถึงความ
ถนัด ความสามารถ และความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ ซึ่งเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศตอไป งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือ
การวิจัยที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 816 คน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
มีความถนัดในการเปนผูประกอบการมากที่สุด และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความถนัดในการเปน
ผูประกอบการนอยที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความ
สัมพันธกับความสามารถในการเปนผูประกอบการ ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ และความสามารถในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญ
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Abstract
Small and Medium Enterprises (SMEs) are the backbone of economics in
many countries. Therefore, the study of the readiness of undergraduate students in
the final year of their studies was significant in order to acknowledge students’
aptitude, readiness, and intention to be an entrepreneur in the near future. The
questionnaire was employed as the main research instrument for collecting data
from the sample group, 816 Co-operative Education students. The statistical data
analysis indicated that students from Faculty of Engineering had the highest
entrepreneurial aptitude while students from the Faculty of Business Administration
had the lowest entrepreneurial aptitude. Moreover, there was a significant correlation
between entrepreneurial aptitude and entrepreneurial competence, correlation
between entrepreneurial aptitude and entrepreneurial intention, and correlation
between entrepreneurial competence and entrepreneurial intention.
Keywords : Readiness of entrepreneur, Start-up, University student
บทนํา
สังคมประเทศไทยในยุคปจจุบัน มีสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสงผลกระทบวงกวางในดานตาง ๆ เชน ดานการดําเนินธุรกิจ
ดานการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงดานการศึกษา และอื่น ๆ โดยปจจัยดังกลาวไมไดเกิดขึ้ นในเฉพาะ
ประเทศไทยเทานั้น แตยังเกิดขึ้นในหลายประเทศ ดังนั้นการอยูรอดผูประกอบการตองเผชิญหนากับ
สภาวะการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ซึ่งถือเปนผูที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของนานาประเทศ โดยเหตุผลหลัก
ที่ทําใหจํานวนของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในแตละประเทศมีจํานวนมาก
และเปนกําลังหลักในระบบเศรษฐกิจนั้น เนื่องมาจากการใชงบประมาณในการลงทุนเริ่มตนไมมาก
สําหรับการจัดตั้งธุรกิจ แตทั้งนี้ผูประกอบการจํานวนมากในหลายประเทศก็ยังประสบป ญหาตาง ๆ
ในการดําเนินธุรกิจ ไดแก ปญหาการปรับตัวเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นวัตกรรม ปญหาจากการหา
แหลงเงินทุน การตลาด การบริหารจัดการตนทุน องคความรู การหาแหลงวัตถุดิบ คุณภาพของสินคา
และพนักงาน โดยสอดคลองกับงานวิจัยตาง ๆ ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคของ
ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (Ghobakhloo, Sabouri, Hong, & Zulkifli,
2011; Modimogale & Kroeze, 2011; Kaya & Alpkan, 2012) อยางไรก็ตามผูประกอบวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทยยังประสบปญหาตาง ๆ เชน ความยากลําบากในการหา
แหลงเงินทุน ปญหาจากอัตราดอกเบี้ย การขาดบุคลากรที่มีความชํานาญและสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการ (Chittithaworn, Islam, Kaewchana, & Yusuf,
2011) จากปจจัยดังกลาว การที่ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จะเกิดและเติบโต
ไดอยางยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการแขงขันนั้น ตองอาศัยความสามารถของผูประกอบการ
และความชวยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาล (Irjayanti & Azis, 2012) ทั้งนี้ในประเทศไทยรัฐบาลไดชวยเหลือ
และสนับสนุน ผูประกอบการ ในดานตาง ๆ เชน การจัดหาแหลงเงินทุนตั้งตน การแกไขกฎระเบียบ
และการจัดตั้งหนวยงานบมเพาะทางธุรกิจตาง ๆ (Rojsurakitti, 2015) โดยในป พ.ศ.2548 ทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตระหนักถึงความสําคัญและเริ่มกระบวนการบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) โดยในบริบทของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ หมายถึงการ
สรางสภาวะเพื่อเอื้อใหวิสาหกิจเริ่มตนที่อยูภายใตการดูแลนั้น เกิดและพรอมที่จะแข็งแรงตอไป และ
สามารถออกไปสูโลกแหงธุรกิจจริงได (Spin Off) (นพดล เจียมสวัสดิ์, 2557) โดยวิสาหกิจเริ่มตนนั้น หมายถึง
ธุรกิจใหมหรือผูประกอบการใหมที่ยังเริ่มตนดําเนินธุรกิจไดไมนาน (Siaw & Rani, 2012) แตทั้งนี้ สําหรับ
ผูประกอบการในแตละศูนยบมเพาะวิสาหกิจสวนใหญก็ยังไม ประสบความสําเร็จและประสบปญหาใน
การดําเนินธุรกิจตาง ๆ (คํารณ พิทักษ, 2557) จากสถิติ พบวา โดยสวนใหญผูประกอบการจะประสบความสําเร็จ
ไมถึงรอยละ 50 (ศุภชัย ปทุมนากุล, 2557) อยางไรก็ตาม การไปสูความสําเร็จของผูประกอบการ หรือการที่
นักศึกษาจะเริ่มตนธุรกิจนั้นตองอาศัยปจจัยที่มีนัยสําคัญจากทั้งภายในและภายนอก (Hafkesbrink & Schroll,
2011) โดยเฉพาะปจจัยสวนบุคคล เชน ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ การรับรูศักยภาพในการประกอบการ
(มารยาท โยยศทอง และทรงวาด สุขเมืองมา, 2559)
จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพรอมของนักศึกษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต อ การเป น ผู ป ระกอบการ เพื่ อ นํ า ผลที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย สามารถประยุ ก ต ใ ช กั บ
สถาบันการศึกษาและองคกรธุรกิจในการสรางแนวทางสําหรับการเปนผูประกอบการ รวมถึงนําไปใช
สําหรับผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในหนวยงานอื่น ๆ และเสริมสรางความ
ตระหนักในปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความถนั ด ของนั ก ศึ ก ษาต อ การเป น ผู ป ระกอบการตามลั ก ษณะ
ทางประชากรศาสตร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความถนัดและความสามารถในการเปนผูประกอบการ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความถนัดและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถเปนแนวนโยบายในการพัฒนาความถนัด ความสามารถของ
นักศึกษาเพื่อไปเปนผูประกอบการ และยังสามารถประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาและองคกรธุรกิจ
ในการสรางแนวทางสําหรับการเปนผูประกอบการ รวมถึงนําไปใชสําหรับผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในหนวยงานอื่น ๆ และเสริมสรางความตระหนักในปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจตอไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
H2

ขอมูลทั่วไป

H1

ความถนัดในการ
เปนผูประกอบการ

ความสามารถในการ
เปนผูประกอบการ

H4

H3

ความตั้งใจในการเปน
ผูประกอบการ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
H1 นักศึกษาที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกันมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ
แตกตางกัน
H2 ความถนั ดในการเป น ผู ประกอบการมี ความสั มพั น ธ กั บความสามารถในการเป น
ผูประกอบการ
H3 ความถนัด ในการเป น ผู ป ระกอบการมีค วามสัม พัน ธก ับ ความตั ้ง ใจในการเปน
ผูประกอบการ
H4 ความสามารถในการเป น ผู ประกอบการมี ความสั มพั น ธ กั บความตั้ งใจในการเป น
ผูประกอบการ
ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจของผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) (European Commission, 2014) รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการดําเนินธุรกิจ และชวยในการตัดสินใจมีความจําเปนอยางมาก ดังนั้น ผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) จึงตองเตรียมความพรอมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Oxford
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Economics, 2011) นอกจากนี้ยังมีนัยสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธการเขาสูตลาด การพัฒนา
ตลาดใหม การประชาสัมพันธ การบริการลูกคา (Jahanshahi, Khaksar, Paghaleh, & Pitamber, 2011;
Janaratne, 2014) ซึ่งสามารถชวยกระตุนและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจได (Brian, 2011)
ดังที่กลาวมา จะเห็นไดวาผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จําเปนตอง
มีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงธุรกิจและองคกรจะตองสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได (Brynjolfsson & McAfee, 2012) ดังนั้น
หากผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยจะสามารถพัฒนาธุรกิจไดอยางมีนัยสําคัญ (Haug, Perderson, &
Arlbjorn, 2011) ทั้งนี้การที่จะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ระดับความรูในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูถึงขอดีและมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vongchavalitkul,
Singh, & Neal, 2003)
แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสามารถรองรับกระบวนการทางธุรกิจ และการสื่อสารที่มี
ความสลับซับซอน แตผูประกอบการก็ยังคงตองใชบุคลากรที่มีทักษะดานตาง ๆ เชน ความสามารถใน
การติดตอสื่อสารและสรางปฏิสัมพันธกับลูกคาและคูคาได ซึ่งจะตองควบคูไปกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Brynjolfsson & Mcafee, 2012) ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Ensari and Karabay (2014) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีนัยสําคัญตอความสําเร็จ
และยั่งยืนของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยแบงเปนปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ลักษณะของผูประกอบการ กลยุทธในการบริหารจัดการ องคความรู กระบวนการทางธุรกิจ สินคา
และบริการ ลูกคา ตลาด ทรัพยากร แหลงเงินทุน และความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรับอีกหนึ่งปจจัยในยุคปจจุบันที่ผูประกอบการตองคํานึงถึง คือ นวัตกรรม (European
Commission, 2014) ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูประกอบการสามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม
แนนอนได (Mayhew, Simonoff, Baumol, Wiesenfeld, & Klein, 2012) อยางไรก็ตาม ทัศนคติและ
ความรูของผูประกอบการ ก็ยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานนวัตกรรมทางธุรกิจ (Oliver & Martin,
2011) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความแตกตางของผูประกอบการที่มีนวัตกรรมและ
ไมม ีนวั ตกรรมในประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว าระดั บการศึ กษาและองคความรู ของผู ประกอบการมี
ความสัมพันธกับการพัฒนานวัตกรรมของผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญ (Gallardo & Scammahorn,
2011)
การทดสอบคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ
ปจจัยสูความสําเร็จ ของผูประกอบการสามารถทดสอบไดหลายทาง ทางหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมทั้งในประเทศและตางประเทศ คือ การใชแบบสอบถามวัดความถนัดในการเปนผูประกอบการ
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(Isenberg, 2010) ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ (Linan & Chen, 2009) และความสามารถ
ในการเปนผูประกอบการ (Hafkesbrink & Schroll, 2011) ของนักศึกษาหรือผูที่มีความคิดจะเริ่มตน
ทําธุรกิจ โดย Daniel Isenberg ศาสตราจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานการฝกฝนผูประกอบการ และ
เคยสอนที่ Harvard Business School มานานกวา 11 ป ไดสรางแบบสอบถามวัดความถนัดในการ
เปนผูประกอบการ เพื่อสอบถามวาผูประกอบการนั้นมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ หากผูตอบ
แบบสอบถามตอบวา “ใช” มากกวา 17 ขอขึ้นไป แสดงวา มีความถนัดในการเปนผูประกอบการ
มากกวาผูที่ตอบนอยกวา 17 ขอ
ขณะที่ดานความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ บุคคลตัดสินใจจะสรางธุรกิจของตัวเองจาก
ปจจัย 3 ประการ (1) ความชอบสวนบุคคลในการเปนผูประกอบการ (2) แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
(3) ความสามารถในการเปนผูประกอบการ ดังนั้นแบบสอบถามที่ใชวัดความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
จึงออกแบบใหเปนแบบมาตราวัด Likert-Scale แบบ 5 points ซึ่งเรียงลําดับคะแนนจากนอยไปมาก
ตั้งแต 1 ไมเห็นดวยมากที่สุด จนถึง 5 เห็นดวยมากที่สุด โดยถามเกี่ยวกับสิ่งจูงใจ (Linan & Chen, 2009)
สําหรับดานความสามารถในการเปนผูประกอบการ Hafkesbrink and Schroll (2010) ได
กลาวถึงในงานวิจัย Organizational Competences for Open Innovation in Small and Medium
Sized Enterprises of the Digital Economy โดยระบุวา ความสามารถขององคกรสะทอนถึงความสามารถ
สวนบุคคล ซึ่งความสามารถสวนบุคคลนี้จะแตกตางกันไปตามทักษะประสบการณ และศักยภาพในการ
แสดงออก จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยไดออกแบบสอบถามที่เชื่อมโยงกับ (1) ความสามารถขององคกร เชน
ความพรอมขององคกร ศักยภาพในการรวมมือ ศักยภาพที่ดึงดูด และ (2) ความสามารถสวนบุคคล เชน ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการจัดการความรู ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เปนตน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) ใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อสํารวจตัวแปรตาง ๆ กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก นักศึกษาสหกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ กํ าลั ง เข า อบรมการเตรี ย มความพร อมในการออกไปฝ ก งานและกํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษาถัดไปจํานวนทั้งสิ้น 816 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) การวิจัยนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
สาเหตุที่เลือกกลุมตัวอยางดังกลาว เนื่องจากนักศึกษาสหกิจเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ ปที่ 4 ซึ่งกําลัง
จะสําเร็จการศึกษา และกลุมตัวอยางมีจํานวนมากโดยมาจากหลายคณะวิชาจึงทําใหเกิดการกระจาย
ตัวไดดีและเปนกลุมตัวอยางที่ชัดเจนตรงกับหัวขอที่ทําวิจัย
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสอบถามที่วัดความถนัดในการเปนผูประกอบการ (Isenberg, 2010)
ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ (Linan & Chen, 2009) ความสามารถในการเปนผูประกอบการ
(Hafkesbrink & Schroll, 2010) โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความถนัดในการเปนผูประกอบการจํานวน 20 ขอ ขอคําถาม
เปนแบบประเมินคา Likert Scale 5 ระดับ โดยเรียงลําดับความถนัดมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน จนถึง
ความถนัดนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการจํานวน 10 ขอ ขอคําถาม
เปนแบบประเมินคา Likert Scale 5 ระดับ โดยเรียงลําดับความตั้งใจมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน จนถึง
ความตั้งใจนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 4 เปนคําถามเกีย่ วกับความสามารถในการเปนผูประกอบการจํานวน 10 ขอ ขอถาม
เปนแบบประเมินคา Likert Scale 5 ระดับ โดยเรียงลําดับความสามารถมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน
จนถึงความสามารถนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน
ทั้งนี้แบบสอบถามมีขอคําถามรวม 48 ขอ คะแนนเฉลี่ยมีคาตั้งแต 0 – 5 คะแนน จัดอันดับ
แบบอิงเกณฑคํานวณหาอันตรภาคชั้น (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544) เปน 5 ระดับ โดยระดับความถนัด/ความ
ตั้งใจ/ความสามารถ มี 5 ระดับ ดังนี้ คือ
4.21 - 5.00 คะแนน คือ ระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20 คะแนน คือ ระดับมาก
2.61 - 3.40 คะแนน คือ ระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 คะแนน คือ ระดับนอย
และ 1.00 - 1.80 คะแนน
คือ ระดับนอยที่สุด
คณะผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และนําแบบสอบถาม
ที่ผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ แลวมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อใหมีความ
ชัดเจนและมีความเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ คณะผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดย
คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของความถนัดในการเปนผูประกอบ ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถาม
เทากับ 0.93 สวนความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.85 และ
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามเทากับ 0.90
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลประชากรแบงตามเพศและคณะ
คณะ
ชาย
หญิง
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
คณะบริหารธุรกิจ
105
12.87
214
26.23
319
39.10
คณะนิเทศศาสตร
108
13.24
82
10.05
190
23.29
คณะศิลปศาสตร
37
4.53
84
10.29
121
14.82
คณะวิศวกรรมศาสตร
91
11.15
7
0.86
98
12.01
คณะวิทยาศาสตร
29
3.55
22
2.70
51
6.25
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
2.70
10
1.23
32
3.93
ไมระบุ
3
0.37
2
0.25
5
0.62
รวม
395
48.41
421
51.59
816
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 395 คน คิดเปนรอยละ 48.41 เพศหญิง
จํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 51.59 คณะวิชาที่ศึกษา พบวา มาจากคณะบริหารมากที่สุด จํานวน 319
คน คิดเปนรอยละ 39.10 คณะนิเทศศาสตร จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 23.29 คณะศิลปศาสตร จํานวน
121 คน คิดเปนรอยละ 14.82 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 12.01 คณะวิทยาศาสตร
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 6.25 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ3.93 และไม
ระบุคณะ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.62 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลประชากรแบงตามคณะและความถนัดในการเปนผูประกอบการ
คณะ
ถนัด
ไมถนัด
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
คณะบริหารธุรกิจ
68
21.32
251
78.68
คณะนิเทศศาสตร
53
27.89
137
72.11
คณะศิลปศาสตร
28
23.14
93
76.86
คณะวิศวกรรมศาสตร
32
32.65
66
67.35
คณะวิทยาศาสตร
11
21.57
40
78.43
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
21.88
25
78.13
ไมระบุ
2
40.00
3
60.00
รวม
201
24.63
615
75.37

รวม
จํานวน
319
190
121
98
51
32
5
816
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จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาไมมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ จํานวน 615 คน คิด
เปนรอยละ 75.37 และมีความถนัดในการเปนผูประกอบการจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 24.63 และ
เมื่อแยกตามรายคณะวิชา พบวา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ
มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.65 คณะนิเทศศาสตรมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 27.89 คณะศิลปศาสตรมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ จํานวน 28
คน คิดเปนรอยละ 23.14 ตามลําดับ ทั้งนี้นักศึกษาที่ไมมีความถนัดในการเปนผูประกอบการมากที่สุด คือ
คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 78.68 คณะวิทยาศาสตรจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
78.43 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 78.13 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน H1 นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร
H1.1 นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามเพศ
H0: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกันตามเพศ
H1: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามเพศ
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลความแตกตางระหวางความถนัดในการเปนผูประกอบการแบงตามเพศ
Statistic
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher’s Exact Test
Continuity Correction
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

9.24
9.26

1
1

8.76
9.23
816

1
1

Asymp. Sig.
(2-tailed)
0.002
0.002

Exact Sig.
(2-tailed)

Exact Sig.
(1-tailed)

0.003

0.002

0.003
0.002

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig = .003] < [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตาง
กันตามเพศ
H1.2 นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามรายไดจากอาชีพเสริม
H0: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกันตามรายไดจากอาชีพเสริม
H1: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามรายไดจากอาชีพเสริม
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ตารางที่ 4 แสดงข อ มู ล ความแตกต า งในความถนั ด ในการเป น ผู ป ระกอบการตามรายได
จากอาชีพเสริม
Statistic
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Fisher’s Exact Test
Continuity Correction
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

9.51
9.20

1
1

8.96
9.50
816

1
1

Asymp. Sig.
(2-tailed)
0.002
0.002

Exact Sig.
(2-tailed)

Exact Sig.
(1-tailed)

0.003

0.002

0.003
0.002

จากตารางที่ 4 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig = 0.003] < [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตาง
กันตามรายไดจากอาชีพเสริม
H1.3 นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามคณะที่ศึกษา
H0: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกันตามคณะที่ศึกษา
H1: นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกันตามคณะที่ศึกษา
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลความแตกตางในความถนัดในการเปนผูประกอบการตามตามคณะที่ศึกษา
Asymp. Sig.
Statistic
Value
df
(2-tailed)
Pearson Chi-Square
9.51
6
0.273
Likelihood Ratio
9.20
6
0.293
N of Valid Cases
816
จากตารางที่ 5 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig =0.273] > [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ยอมรับ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการไม
แตกตางกันตามคณะที่ศึกษา
H2 ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความสามารถในการเปน
ผูประกอบการ
H0: ความถนั ด ในการเป น ผู ป ระกอบการไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสามารถ
ผูประกอบการ
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H1: ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความสามารถผูประกอบการ
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลความสัมพันธระหวางความถนัดในการเปนผูประกอบการและความสามารถ
ในการเปนผูประกอบการ

Mean

-1.54

Std.
Deviation
0.84

Std.
Error
Mean
0.03

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-1.60

-1.48

t

df

Sig.
(2-tailed)

-52.13

815

0.000

จากตารางที่ 6 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig =0.000] < [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ
H3 ความถนัด ในการเปน ผู ป ระกอบการมีค วามสัม พัน ธกับ ความตั ้ง ใจในการเปน
ผูประกอบการ
H0: ความถนัดในการเป น ผูประกอบการไมมีความสั มพัน ธกับความตั้งใจในการเปน
ผูประกอบการ
H 1 : ความถนั ด ในการเป น ผู ป ระกอบการมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจในการเป น
ผูประกอบการ
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลความสัมพันธระหวางความถนัดและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ

Mean

-2.2

Std.
Deviation
0.9

Std.
Error
Mean
0.03

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

-2.26

-2.14

t

df

Sig.
(2-tailed)

-69.85

815

0.000

จากตารางที่ 7 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig =0.000] < [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับ
ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
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H4 ความสามารถในการเปน ผูประกอบการมีความสัมพัน ธกับความตั้งใจในการเปน
ผูประกอบการ
H0: ความสามารถในการเปนผูประกอบการไมมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการ
เปนผูประกอบการ
H 1 : ความสามารถในการเป น ผู ป ระกอบการมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจ
ในการเป น ผูประกอบการ
ตารางที่ 8 แสดงขอมูลความสัมพันธระหวางความสามารถและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
ความตั้งใจ

ความสามารถ

Pearson Correlation
Sig. (2-Tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-Tailed)
N

ความตั้งใจ
1.00
816
.50
.000
816

ความสามารถ
.50
.000
816
1.00
816

จากตารางที่ 8 พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติพบวาคา [Sig = 0.000] < [ D = 0.05]
ดังนั้นจึง ปฏิเสธ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวา ความสามารถในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธ
กับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 421 คน คิดเปนรอยละ 51.59 มาจาก
คณะบริหารมากที่สุดจํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 39.09 รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท
จํานวน 537 คน คิดเปนรอยละ 65.81 ไมมีรายไดจากอาชีพเสริม จํานวน 585 คน คิดเปนรอยละ 71.69
นักศึกษาสวนใหญไมมีความถนัดในการเปนผูประกอบการ จํานวน 585 คน คิดเปนรอยละ 71.69 โดยนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีความถนัดในการเปนผูประกอบการมากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.65
ทั้งนี้นักศึกษาที่มีความถนัดในการเปนผูประกอบการนอยที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 251 คน คิด
เปนรอยละ 78.68 สําหรับดานความถนัดในการเปนผูประกอบการ พบวา นักศึกษามีความถนัดในการเปน
ผูประกอบการแตกตางกันตามเพศ และรายไดจากอาชีพเสริม โดยความถนัดในการเปนผูประกอบการมี
ความสั มพั น ธ กั บความสามารถในการเป น ผู ประกอบการ ความถนั ดในการเป น ผู ประกอบการมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ และความสามารถในการเปนผูประกอบการมี
ความสัมพันธกับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ
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การอภิปรายผลและสรุป
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความถนัดในการเปนผูประกอบการแตกตางกัน ตามเพศและ
รายไดจากอาชีพเสริม ซึง่ เปนความแตกตางในดานลักษณะทางประชากรศาสตรสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Boyd and Vozikis (1994) เรื่อง The Influence of self-efficacy on the development
of entrepreneurial intentions and actions และ Lee and Wong (2004) เรื่อง An Exploratory
Study of Technopreneurial Intentions: A Career Anchor Perspective ที่พบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรเปนปจจัยที่ส งผลตอความตั้งใจในการเปน ผูประกอบการ และความรูที่แตกตาง
หลากหลายของผูประกอบการสงผลตอกิจกรรมทางธุรกิจของผูประกอบการ
ในดานเพศสอดคลองกับงานวิจัย ของ Kepler, Shane, and Heights (2007) เรื่อง Are
Male and Female Entrepreneurs Really That Different? พบวา เพศมีผลตอการคาดหวังที่
แตกตางกัน เหตุผลในการเริ่มตนทําธุรกิจ แรงจูงใจ แหลงของโอกาสและประเภทของธุรกิจ และยัง
พบขอมูลที่นาสนใจในประเด็นตางๆ เชน ผูชายจะมีประสบการณในการทําธุรกิจกอนที่จะเริ่มตนทํา
ธุรกิจ และมีความคาดหวังในการทําธุรกิจมากกวาผูหญิง ผูชายมักจะใชเทคโนโลยีชวยในการทําธุรกิจ
ซึ่งเปนธุรกิจที่สูญเสียขอไดเปรียบทางการแขงขันอยางรวดเร็ว และมีฐานลูกคาที่มีการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตรนอย ขณะที่ Yu and Chen (2016) วิจัยเรื่อง Gender Moderates Firms’ Innovation
Performance and Entrepreneurs’ Self-Efficacy and Risk Propensity พบวา เพศ มีความ
สัมพันธกับความสามารถในการเปนผูประกอบการและการคิดคนนวัตกรรม โดยเพศชายมีความสามารถใน
การเปนผูประกอบการและการคิดคนนวัตกรรมมากกวาเพศหญิง
สําหรับดานความถนัดในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความสามารถในการเปน
ผู ป ระกอบการ ความถนั ด ในการเป น ผู ป ระกอบการมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจในการเป น
ผูประกอบการ และความสามารถในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการเป น
ผูประกอบการ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย ของ Farhangmehr, Goncalves, and Sarmento
(2016) เรื่อง Predicting entrepreneurial motivation among university students: The role
of entrepreneurship education พบวา ความสามารถของนักศึกษาที่จะเปนผูประกอบการบงบอก
ถึงแรงจูงใจของการทําธุรกิจ ผลการวิจัยแนะนําวา การเพิ่มแรงจูงใจของผูประกอบการ ควรเนนไปที่
การพัฒนานักศึกษาในทักษะทางจิตวิทยาและทักษะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงมุมมองดานอารมณ
และการคิดเชิงวิพากษ สําหรับดานความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ สอดคลองกับงานวิจัย ของ
Tong, Tong, and Loy (2011) เรื่อง Factor Influencing Entrepreneurial Intention Among University
Students พบวา ความตั้งใจในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตองการความสําเร็จ
ปรารถนาอิสระ ครอบครัวมีพื้นฐานทางธุรกิจ และแรงกดดันทางสังคมจากบุคคลรอบขาง เชน เพื่อน
ครอบครัว หุนสวน หรือคนตนแบบที่สําคัญ
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ ดังนี้ ภาครัฐควรรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการสงเสริม
การฝกอบรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเปนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้
การอบรมดังกลาว ควรมีเนื้อหาที่ผูเขารวมจะไดเรียนรูดานวิชาการและวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการและการประกอบธุรกิจ (สุชาติ ไตรภพสกุล, 2558) ทั้งนี้ โครงการดังกลาวควรมีการ
วางแผนโครงการ คัดเลือกนักศึกษาหรือผูที่สนใจที่ตองการเปนผูประกอบการ คัดเลือกผูสอนที่เปน
ผูประกอบการที่ประสบการณความสําเร็จหรือลมเหลว และมีการประเมินผลโครงการอยางชัดเจน
2. ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการจัดการเรียน
การสอน หรือวิชาที่ส รางทัศนคติที่ดีตอการเปน ผูประกอบการใหมให กับนัก ศึกษา และควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรและโครงสรางพื้นฐานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับการสรางผูประกอบการใหม
(Mustapha & Selvaraju, 2015) สถาบันการศึกษาควรมีนโยบายการสรางเครือขายหรือชุมชน
ผูประกอบการ และสรางวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการใหมให นักศึกษา(Arif, Bidin, Sharif, &
Ahmad, 2010) ทั้งนี้ควรจัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ การดูงาน เพื่อให
ปลูกฝงแนวคิด และเห็นประโยชนจากการเปนผูประกอบการ โดยอาจารยทุกทาน ควรปลูกฝงแนวคิด
การเปนผูประกอบการใหมใหนักศึกษาในระหวางที่สอนรายวิชา และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํา
ธุรกิจ เพื่อแทรกแนวคิดการเปนผูประกอบการใหกับนักศึกษา
3. ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาที่ตองการเปนผูประกอบการใหม ดังนี้ นักศึกษาควรมีทัศนคติ
ที่ดีตอการเปนผูประกอบการ โดยทัศนคตินี้ไดรับอิทธิพลจากนักการศึกษาหรืออาจารย การสราง
นโยบาย และตั ว อย า งผู ป ระกอบการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ซึ่ ง ส ง ผลต อ ความตั้ ง ใจในการเป น
ผูประกอบการของนักศึกษา (Juthje & Franke, 2003) นักศึกษาควรมีความพรอมในการสลับสับเปลี่ยน
วิธีการเรียนรูและแนวทางการปฏิบัติจากหลักสูตรที่เรียนตามปกติ เพื่อการเรียนรูสําหรับการเป น
ผูประกอบการใหม (Keat, Selvarajah, & Meyer, 2011) อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ความถนัด
ในการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความสามารถในการเปนผูประกอบการ ความถนัดในการ
เปนผูประกอบการมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ และความสามารถในการ
เปนผูประกอบการ มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ ดังนั้นนักศึกษาควรหา
ความถนัดและความสามารถของตนเองกอนจบการศึกษา และแสดงออกถึงความตั้งใจในการเปน
ผูประกอบการดวยการศึกษาดานที่ตนเองถนัดใหลึกซึ้ง เพื่อวางแผนการทํางานและการประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการเตรียมความพรอมของผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอมสูธุรกิจ
ยุคดิจิทัล
2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการใหม
3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาและแนวโนม
ของผูประกอบการ (Yasin, Mahmood, & Jaafar, 2011)
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