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เมธาวี เกียรติพรพิเชฐ1 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบคุณลักษณะและความตั้งใจ

ที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับความต้ังใจที่จะเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา 

โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน(Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ

เชิงอนุมาน(Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค t-test  เทคนิค F-test และ Pearson Correlation ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลของการวิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการโดยรวมของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อยู่ในระดับสูง และมีความ

ต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งยังพบว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความ

ต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง 

 

ค าส าคญั: คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ 

 

บทน า 

ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีช่ือเรียกว่า 

“โมเดลประเทศไทย 4.0” ขึ้น เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่

และได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างผู้ประกอบการในการขับเคล่ือนความม่ังค่ังของประเทศ เพ่ือ

                                                 
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ปรับเปล่ียนและพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และปรับเปล่ียน

จากประเทศที่เศรษฐกจิถูกขับเคล่ือนด้วยประสทิธิภาพให้เป็นประเทศที่เศรษฐกจิขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

โดยที่อาศัยกลไกการขับเคล่ือนชุดใหม่ (New Growth Engine) ซ่ึงประกอบด้วย กลไกขับเคล่ือนผ่านการ

สร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) กลไกขับเคล่ือนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่าง

เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และกลไกการขับเคล่ือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน (Green Growth Engine) โดยหัวใจส าคัญของ “โมเดลประเทศไทย 4.0 ” คือการสร้าง “คนไทย 

4.0” ซ่ึงจะต้องปรับเปล่ียนใน 4 มิติ คือการเปล่ียนจากคนไทยที่มีความรู้ความสามารถจ ากัด 

(Incompetent Thai) ให้เป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ (Capable Thai) เปล่ียนคนไทยจากที่เน้น

ประโยชน์ส่วนตน (Self - Centered Thai) .ให้เป็นคนไทยที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 

Responsible Thai) เปล่ียนจาก Thai-Thai ให้เป็น Global-Thai เป็นคนไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักด์ิศรี

บนเวทีสากลได้ และสุดท้ายเปล่ียนมโนทัศน์จาก Analog Thai ให้เป็น Digital Thai เพ่ือสอดรับกับการ

ก้าวเข้าสู่ ยุค Digital Age  โดยคนไทย 4.0 น้ันจะต้องเรียนรู้ 4 เร่ืองที่ส าคัญ ซ่ึงได้แก่ Purposeful 

Learning คือการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย  Generative Learning 

คือการเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ Mindful 

Learning คือการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง และสุดท้าย 

Result – Based Learning คือการเรียนเพ่ือมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2561) 

ปัจจุบันในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาน้ันกเ็ร่ิมที่จะทบทวนปรับแนวทางในการผลิตบัณฑิตไปสู่

ทางเลือกอีกทางหน่ึง คือ การที่จะผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้ประกอบการ โดยปัจจุบันมีหลาย

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาผู้ประกอบการ การเป็น

เจ้าของธุรกิจ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเกต็  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

(ณัฐวุฒิ วิเศษ, 2554) การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เร่ืองง่าย ผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเรจ็จึงต้อง

เป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ันๆ และต้องมีทักษะที่หลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการบริ

หารและจัดการ อีกทั้งควรมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial characteristic)  

ด้วย เช่น ความคิดสร้างสรรค์  ความเช่ือม่ันในตนเอง ความกล้าเสี่ยง เป็นต้น ดังน้ัน บัณฑติเลือดใหม่ที่จะ

กลายเป็นพลังส าคัญของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจน้ัน ควรจะต้องได้รับการฝึกฝนและบ่มเพาะให้เป็นผู้ที่มี

ความต้ังใจที่ จะ เ ป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial intention) และมี คุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial characteristic)  ซ่ึงหมายถึงการบ่งช้ีว่าบุคคลเหล่าน้ันมีแนวโน้มที่จะเป็น

ผู้ประกอบการได้ การวิจัยคร้ังน้ีจึงมุ่งที่จะศึกษาว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก  าลังศึกษา อยู่ใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์น้ันมีคุณลักษณะและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด โดย

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและการพัฒนา

หลักสตูรเพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีประสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับความต้ังใจที่จะเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผูป้ระกอบการ 

ผู้ประกอบการ คือ บุคคลที่มองเห็นโอกาสจากการค้นหาความต้องการของตลาดและเปิด

กจิการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน พร้อมยอมรับกบัความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือผลก าไร (อ านาจ 

ธีระวนิช, 2549, น.30) นอกจากน้ีการเป็นผู้ประกอบการยังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความกระตือรือร้น

และพลังงาน เพ่ือให้มีวิสัยทศัน์ การคิดสร้างสรรค์ ( Frederik et al. 2007 อ้างถึงใน พิบูล ทปีะปาล และ

ธนวัฒน์ ทปีะปาล, 2552) และมีการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับตนเองและขยายให้เกิดผล

ในวงกว้างมากขึ้น อกีทั้งยังสามารถท าผลก าไรได้อย่างย่ังยืน( Shane and Venkataraman, 2008 อ้างถึงใน 

พิบูล ทปีะปาล และธนวัฒน์ ทปีะปาล, 2552, น.4) 

คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการน้ัน เป็นแนวพฤติกรรมในการด าเนินงานและเป็นสิ่งที่ก  าหนด

ความส าเรจ็ของกจิการ เพราะผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้และยืนหยัดได้ในทุกๆ สถานการณ์ ดังน้ัน 

การค้นหาคุณลักษณะส าคัญส าหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จะช่วยในการเตรียมความพร้อม ท าให้รู้

จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และพัฒนาทกัษะ ความสามารถในการด าเนินธุรกจิให้ประสบความส าเรจ็ย่ิงขึ้น 

(ฝนทิพย์ ฆารไสว, 2554) โดย Kao (1989, pp.97-98 อ้างถึงใน จิตตาภรณ์ พุทธฉายา, 2557, น. 

32-) ได้เสนอแนวคิดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการไว้ 11 ด้าน ดังน้ี 

1 .  พันธะความ มุ่ งมั่ นและความพยายาม  ( Total Commitment, Determination, and 

Perseverance)  หมายถึง คุณลักษณะความมุ่งม่ันอย่างเต็มที่และการที่ไม่โอนเอนต่อพันธะที่ มี ต่อ

ความส าเรจ็ ท าให้ผู้ประกอบการฟันฝ่าอุปสรรคที่คนจ านวนมากเหน็ว่ายากต่อการที่จะเอาชนะ 

2.  ด้านความต้องการความส าเร็จและการเติบโต (Drive to Achieve and Grow)  หมายถึง 

คนจ านวนมากมักคิดว่าเงินคือปัจจัยผลักดันในการเข้ามาประกอบการ แต่โดยข้อเทจ็จริงแล้วความ

ต้องการความส าเร็จถือเป็นแรงผลักดันพ้ืนฐานที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้ประกอบการ ซ่ึงแรงผลักดันอัน

เกิดจากความต้องการความส าเรจ็น้ีท าให้บุคคลมีความทะเยอทะยาน และการริเร่ิมกิจการของตนเองถือ

เป็นวิถีทางหน่ึงที่จะท าให้ตนเองประสบกบัความส าเรจ็ตามที่มุ่งหวังไว้ 

3 .  ด้ าน เ น้นที่ โ อก าสและ เ ป้ าหมาย  (Opportunity and Goal Orientation)  หมายถึ ง 

ผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ที่เน้นเป้าหมายเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากโอกาสอย่างเต็มที่ ซ่ึงการก าหนด
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เป้าหมายอย่างท้าทาย จะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและช่วยในการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการ

ด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

4.  ด้านความคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ (Taking Initiative and Personal Responsibility)  

หมายถึง ผู้ประกอบการคือผู้ที่มีความคิดเหน็อย่างอิสระและมีความเป็นนักนวัตกรรมในตัวเองสูง นักวิจัย

ส่วนใหญ่ยอมรับว่าผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผลจะท าการริเร่ิมค้นหาสิ่งต่างๆ อย่างแขง็ขัน นอกจากน้ัน

ในการประกอบการให้ประสบผลส าเร็จน้ัน บุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีความ

รับผิดชอบส่วนบุคคลในระดับสงูต่อผลลัพธต่์างๆที่เกดิข้ึน  

5.  ด้านการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ย่นย่อ (Persistent Problem Solving)  หมายถึง ผู้ประกอบการ

ไม่ใช่ผู้ที่ยอมจ านนต่อสถานการณ์ที่ยากล าบากในความเป็นจริง ความเช่ือม่ันตนเองและการมองโลกในแง่

ดี จะท าให้เกิดทรรศนะที่ว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะท าอะไรไม่ส าเร็จ” ผู้ประกอบการไม่ใช่ผู้ที่ท  าอะไรอย่างไร้

จุดหมาย และบ้าบ่ินอย่างไม่ยอมผ่อนปรนต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการด าเนินธุรกจิ  

6 .  ด้ านความสมจ ริ งและมีอ ารมณ์ ขั น  (Realism and a Sense of Humor)  หมายถึ ง 

ผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อแรงเสียดทานสูงกว่าบุคคลทั่วไป เพราะมักต้องเผชิญกับความไม่

แน่นอนอนัเกดิจากการเปล่ียนแปลงในสิ่งต่างๆ จนน าไปสู่ความเครียดหรือความไม่แน่นอนในสถานการณ์

น้ันๆ  

7.  ด้านค้นหาและใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Seeking and Using Feedback)  หมายถึง ผู้ประกอบการ

เป็นผู้มีความต้องการอย่างแขง็ขันที่จะเป็นผู้รู้จักคิดในการท าในสิ่งที่ดี และมีวิธีการในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงในความพยายามที่จะท าในสิ่งเหล่าน้ีอย่างมุ่งม่ัน ผู้ประกอบการต้องค้นหาและใช้ข้อมูล

ป้อนกลับ ดังน้ัน ข้อมูลป้อนกลับจึงเป็นส่วนที่ก่อให้เกดิการเรียนรู้จากความผิดพลาดและอุปสรรคต่างๆ  

8.  ด้านอ านาจจากภายในตน (Internal Locus of Control)  หมายถึง ผู้ประกอบการต้องการ

อ านาจหน้าที่ และมีความกระตือรือร้น พลังและอ านาจภายในตัวสูงกว่าคนอื่นๆ ผู้ประกอบการจะใช้ความ

พยายามทั้งมวลที่ตนมีอยู่ทุม่เทให้กบักจิการอย่างแทบไม่น่าเช่ือ ทั้งความคิดและการท างาน  

9 .  ด้านคิดพิจารณาเกี่ ยวกับความเสี่ ยง (Calculated Risk-Taking and Risk-Seeking)  

หมายถึง ในการตัดสินใจเปิดกิจการใหม่ผู้ประกอบการต้องคิดพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก 

ผู้ประกอบการมักค านึงถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้และพยายามหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่ไม่จ าเป็น  

10 .  ด้ า นค ว าม ต้ อ งก า รสถ านภ าพ  ( Low Need For Status and Power)  หมา ยถึ ง 

ผู้ประกอบการมีแนวคิดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นที่อนาคต การสร้างทมี อะไรกต็ามที่กิจการสามารถเป็นไปได้ 

ประกอบกบับุคลิกภาพที่ต้องการความมีอิสระดูมีอ านาจภายในตัว จึงถือเป็นพลังขับเคล่ือนที่อยู่เบ้ืองหลัง

ผู้ประกอบการ 

11.  ด้านยึดหลักคุณธรรมและมีความน่าเช่ือถือ ( Integrity and Reliability)  หมายถึง 

คุณธรรมและความน่าเช่ือถือ คือ สิ่งที่เช่ือมผนึกกันจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และธุรกิจที่

ประสบความส าเร็จ ซ่ึงนักลงทุน หุ้นส่วน ลูกค้าและเจ้าหน้ี ต่างต้องการคบกับบุคคลที่มีลักษณะแบบน้ี

เหมือนๆกัน กล่าวคือ คุณธรรมและความน่าเช่ือถือช่วยสร้างและรักษาความไว้เน้ือเช่ือใจ และความ

เช่ือม่ันโดยเฉพาะอย่างย่ิง พบว่าลักษณะทั้ง 2 ประการน้ี เป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อความส าเรจ็ส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
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ความตั้งใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ 

ความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ คือ สภาวะทางจิตที่ใส่ใจต้องการที่จะประกอบการธุรกิจของ

ตนเอง มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552) โดย Fishbein and 

Ajzen (1991 อ้างถึงใน อนงค์ รุ่งสุข, 2559 ) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 

Planned Behavior: TPB) ซ่ึงพฤติกรรมทุกชนิดที่จ าเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า สามารถท านายได้จาก

ความต้ังใจที่จะกระท าพฤติกรรมน้ันๆ ทั้งน้ีมีตัวแปร 3 ประการที่เป็นองค์ประกอบของความต้ังใจ ดังน้ี 

1.  เจตคติต่อการกระท า (Attitude toward Behavior) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการ

กระท าน้ันๆ รวมถึงผลลัพธท์ี่จะเกดิข้ึนตามมา 

2.  บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norms) หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลอื่นซ่ึงมีความส าคัญ 

เช่น พ่อ แม่ หรือคู่สมรสฯ มีความเหน็ด้วยต่อการกระท านั้นมากน้อยเพียงใด 

3.  การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

หมายถึง บุคคลน้ันรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมการกระท านั้นๆ ได้มากหรือน้อยเพียงใด 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1.  กรอบแนวคิดการวิจยั  

กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฏดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-   คณะท่ีก าลงัศึกษา 
-  ชั้นปี 
-  GPA  
-  การประกอบธุรกิจของครอบครัว 
-  รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว / เดือน 
-  การประกอบธุรกิจเป็นของตวัเอง
หรือท างานparttime ระหวา่งเรียน 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  
(Entrepreneurial Characteristics) 

ตามแนวคิดของ Kao (1989) ประกอบดว้ยแนวคิด 11 ดา้น ดงัน้ี 
1) พนัธะ ความมุ่งมัน่และความพยายาม  
2) ความตอ้งการความส าเร็จและการเติบโต  
3) เนน้ท่ีโอกาสและเป้าหมาย  
4) ความคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ  
5) การแกปั้ญหาอยา่งไมย่น่ยอ่  
6) ความสมจริงและมีอารมณข์นั 
7) คน้หาและใชข้อ้มูลป้อนกลบั  
8) อ านาจจากภายในตน  
9) คิดพิจารณาเก่ียวกบัความเส่ียง  
10) ความตอ้งการสถานภาพ  
11) ยึดหลกัคุณธรรมและมีความน่าเช่ือถือ 

ความตั้งใจทีจ่ะเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Intention) 

ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ซ่ึงเป็นแนวคิด
ของ Fishbein and Ajzen (1991)  
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 2. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ านวน 12,136 คน เน่ืองจากทราบจ านวนตัวอย่างที่แน่นอน ดังน้ันทาง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ คอแค

รน (Cochran, 1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% ได้ขนาดของตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และ

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ(Stratified Random Sampling) โดยการจัดประชากรเป็นช่วงช้ันตาม 

คณะ/วิทยาลัย 

 3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลและทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่ระหว่าง 

0.705 - 0.815 ซ่ึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังน้ันถือว่าแบบสอบถามฉบับน้ีมีความน่าเช่ือถือ 

 4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 

 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) การแจกแจงความถี่  (Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าสถิติ  t-test แบบ 

Independent F-test แบบ One-way ANOVA และ Pearson Correlation 

 

 ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ืองคุณลักษณะและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ น้ี ผู้วิจัยได้สรุปผลงานวิจัยและการอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1.  คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ปรากฏดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี หลักสตูรภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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ผลจากการวิจัยคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม โดยมี

ระดับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการในรายด้านแต่ละด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังน้ี ด้าน

ยึดหลักคุณธรรมและมีความน่าเช่ือถือ รองลงมา คือ ด้านความคิดริเร่ิมและความรับผิดชอบ ด้านอ านาจ

จากภายในตน ด้านความสมจริงและมีอารมณ์ขัน ด้านการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่นย่อ ด้านค้นหาและใช้ข้อมูล

ป้อนกลับ ด้านพันธะ ความมุ่งมั่นและความพยายาม ด้านความต้องการความส าเรจ็และการเติบโต ด้าน

คิดพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง ด้านความต้องการสถานภาพ และด้านเน้นที่โอกาสและเป้าหมาย 

ตามล าดับ 

พิจารณาในประเดน็ที่น่าสนใจ พบว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการด้านอ านาจจากภายใน

ตนอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ นักศึกษามีความเช่ือม่ัน

ว่าความส าเรจ็ขึ้นอยู่กบัความพยายามของตน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษามีความเช่ือว่าโชคชะตาเป็นสิ่งที่เรา

ก าหนดเอง หากจะประสบความส าเรจ็ใดๆได้น้ันจะต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามจึงจะประสบผล 

(Bygrave, 2004 อ้างถึงใน ประจักษ์ ปฏิทัศน์, 2560 ) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลชิต ศรีจันทร์ดี 

(2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนิสิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพบว่า นิสิตมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการส่วนของความเช่ือมั่นว่า

ความส าเร็จข้ึนอยู่กับความพยายามของตนอยู่ในระดับสูงสุด ดังที่ Dueannapa Srisawat (2017) ได้

อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีและประสบความส าเรจ็น้ันควรมี คือ กระหายความส าเรจ็ คือ

จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้สึกต้องการอย่างแรงกล้าในการที่จะท าธุรกิจให้ประสบความส าเรจ็ ซ่ึงความรู้สึกน้ี

จะเป็นตัวผลักดันให้ผู้ประกอบการมุ่งม่ันที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 2.  ความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ปรากฏดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสตูรภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
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ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  แสดงให้เห็นถึง

ระดับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการไว้ว่า นักศึกษาต้องการเป็นเจ้านายตัวเองและต้องการมีธุรกิจ

เป็นของตัวเองเม่ือคิดว่าพร้อม อาจเน่ืองมาจากความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นสภาวะทางจิตที่ใส่ใจ 

ต้องการที่จะประกอบธุรกจิเป็นของตนเอง มีความมุ่งม่ันจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตอนัใกล้น้ี (อาคิรา 

โสภณวชิรวงศ์, 2552) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 

ศักยภาพและความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาวะวิกฤต

เศรษฐกจิ 2551 และพบว่านักศึกษามีความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ดังน้ี 1) 

เจตคติต่อการกระท า (Attitude toward Behavior) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการกระท าน้ันๆ 

รวมถึงผลลัพธท์ี่จะเกดิข้ึนตามมา เจตคติ (Attitude) ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาต้ังแต่ก าเนิดแต่ก่อตัวมาจากการที่

บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆ เช่น การเล้ียงดู การศึกษา วัฒนธรรม  เป็นต้น ซ่ึง

ก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงอาจจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ 

(Fishbein and Ajzen, 1975 , Secord and Backman, 1974 อ้างถึงใน อนงค์ รุ่งสขุ, 2559 ) 2) บรรทดั

ฐานทางสังคม (Subjective Norms) หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลอื่นซ่ึงมีความส าคัญ เช่น พ่อ แม่ หรือคู่

สมรสฯ มีความเห็นด้วยต่อการกระท าน้ันมากน้อยเพียงใด 3) การรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หมายถึง บุคคลน้ันรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถใน

การควบคุมการกระท านั้นๆ ได้มากหรือน้อยเพียงใด 

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลที่แตกต่างกนั มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ แตกต่างกนั ปรากฏดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่ประกอบธุรกจิเป็นของตนเองหรือมีการท างาน

Part Time กับไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีการท างานPart Time อยู่ระหว่างเรียน มี

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความต้องการความส าเร็จและการเติบโต มากกว่าผู้ที่ไม่ได้

ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีการท างาน Part Time อยู่ระหว่างเรียน อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาที่

ประกอบธุรกจิเป็นของตนเองหรือมีการท างานPart Time อยู่ระหว่างเรียน ท าให้ได้เหน็และได้ลงมือปฏบัิติ

จริงด้วยตัวเอง  อาจก่อให้เกิดความทะเยอทะยานและคิดริเร่ิมที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวัฒน์ ต้ังทรงเจริญ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  และพบว่า 

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มี

ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลที่แตกต่างกนั มีความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกนั ปรากฏดังตารางที่ 4 

 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทยีบความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ

วิเคราะห์ปัจจัยรายย่อย จะพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ครอบครัว

ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง มีความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากกว่านักศึกษาที่ครอบครัวไม่ได้

ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาที่ครอบครัวประกอบธุรกิจเป็นของตนเองท าให้มี

โอกาสเห็นการท างานมาต้ังแต่เกิด ท าให้มีแนวโน้มที่อยากจะท าธุรกิจเป็นของตัวเองได้ในอนาคต ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Fishbein and Ajzen (1991 อ้างถึงใน อนงค์ รุ่งสุข, 2559 

) ซ่ึงมีตัวแปรในเร่ืองของเจตคติต่อการกระท า ซ่ึงหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากการมีปฏสิัมพันธ์

กบัสิ่งแวดล้อมรอบข้างต่างๆ เช่น การอบรมเล้ียงดูในครอบครัวที่ประกอบธุรกจิเป็นของตนเอง เป็นต้น 

 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธก์บัความต้ังใจที่จะเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ปรากฏดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับความต้ังใจที่จะเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความต้องการ

ความส าเร็จและการเติบโต มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง 

อาจเน่ืองมาจากผู้ที่ต้องการประสบความส าเรจ็น้ัน จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ภายใน

ธุรกิจ และต้องมีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่ความส าเรจ็น้ันๆ (Allen, 2006)  ซ่ึงสอดคล้องกับ เกศินี 

จุฑาวิจิตร (2552) ที่ได้ให้ความหมายของความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการไว้ว่า คือสภาวะทางจิตที่ใส่ใจ

ต้องการที่จะประกอบการธุรกิจของตนเอง มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต จะเหน็ว่าการ

เป็นผู้ประกอบการน้ันควรจะมีทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เพ่ือให้การประกอบ

ธุรกจิน้ันๆประสบความส าเรจ็ตามที่ต้ังใจไว้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยัในครั้งนี้  

1.1  จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเน้นที่โอกาส

และเป้าหมาย ต ่าที่สุด โดยเฉพาะประเดน็การหาโอกาสที่จะให้เพ่ือนๆ รู้จักนักศึกษามากข้ึน เช่น การเข้า

ร่วมกจิกรรมเชียร์ กจิกรรมฝึกการเป็นผู้น า เป็นต้น นอกจากน้ี ยังพบว่า นักศึกษาที่ประกอบธุรกจิเป็นของ

ตนเองหรือมีการท างานPart Time กับไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีการท างานPart Time อยู่

ระหว่างเรียน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเน้นที่โอกาสและเป้าหมาย มากกว่าผู้ที่ไม่ได้

ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองหรือมีการท างาน Part Timeอยู่ระหว่างเรียน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ ควรมีการจัดกจิกรรมต่างๆที่เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ อาจจะเชิญวิทยากรที่ประสบความส าเรจ็

ในการเป็นเจ้าของธุรกิจมาบรรยายและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา หรือมีการจัดทัศนศึกษาในสถาน

ประกอบการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ การแนะน าสถานที่ฝึกงานและการติดต่อสถานที่ฝึกงานที่

ตรงกบัความสนใจของนักศึกษา เป็นต้น 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงโอกาสและสร้างเป้าหมายในการประกอบธุรกิจจากผู้ที่มี

ประสบการณ์ จากการได้ฝึกงานในด้านที่ตนสนใจ  ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการอยากมีธุรกิจเป็นของ

ตนเองในอนาคต 
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1.2 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านความต้องการสถานภาพ โดยเฉพาะประเดน็ที่

นักศึกษาสามารถชักชวนบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพ่ือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ร่วมกับคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดกจิกรรมร่วมกนัระหว่างคณะ 

ระหว่างสาขา ควรเร่ิมต้ังแต่ในปีแรกที่นักศึกษาเข้ามาอาจจะมีวิชาที่เรียนรวมกัน มีการท างานกลุ่มโดยจับ

กลุ่มแบบคละคณะ/สาขา  จัดไปดูงานนอกสถานที่แบบรับสมัครผู้ที่สนใจไม่จ ากัดคณะ/สาขา การไปออก

ค่ายต่างๆ  

 เพ่ือเป็นการให้นักศึกษาได้พบเจอ ท าความรู้จักกบัเพ่ือนใหม่ๆมากข้ึน มีสงัคมที่กว้างข้ึน เกดิ

การแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดซ่ึงกันและกัน การไปออกค่ายกจ็ะเกิดการสร้างทมีงานเพ่ือท างานในแต่ละ

ฝ่าย มีการแบ่งหน้าที่ ก่อให้เกดิภาวะผู้น า ซ่ึงเป็นคุณลักษณะหน่ึงของการเป็นผู้ประกอบการ 

1.3  คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านความคิดพิจารณาเกี่ยวกบัความเสี่ยง โดยเฉพาะ

ในประเดน็ นักศึกษาคิดว่าการเร่ิมท าสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีใครท าเป็นเร่ืองที่ไม่เสี่ยงเกินไป และนักศึกษา

สามารถยอมรับความเสี่ยงได้บ้างในบางกรณี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ควรให้การสนับสนุน

ไอเดียใหม่ๆของนักศึกษาในการน าไอเดียออกไปแข่งขัน เช่น การสนับสนุนทุนในการทดลอง การวิจัย ให้

ค าปรึกษาต่างๆ  ในการวางแผน เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกดิข้ึน และเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลอง

ท าจริง  มีชมรมเพ่ือนักศึกษาที่กล้าคิดกล้าท าได้เข้ามาแชร์ไอเดียกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอยให้

ค าปรึกษา  มีมหาวิทยาลัยคอยสนับสนุนในการน าไอเดียน้ันๆไปแข่งขัน เป็นต้น     เมื่อนักศึกษาได้

ทดลองท าจริงขณะเรียนและประสบความส าเรจ็ กจ็ะเกดิความภมูิใจและมีความกล้า สามารถก่อให้เกดิการ

ต่อยอดเป็นธุรกจิของตนเองได้ในอนาคต 

1.4  คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านความต้องการความส าเร็จและการเติบโต 

โดยเฉพาะประเด็น  นักศึกษาชอบการแข่งขันเพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จ น้อยที่สุด  ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการแข่งขันที่มีการจูงใจให้นักศึกษาอยากเข้าร่วม โดยมีการต้ังรางวัลในการ

แข่งขัน อาจจะเป็นเงินสนับสนุน ทุนการศึกษา หรือเป็นทุนในการไปดูงาน ฝึกงาน ในองค์กรที่นักศึกษา

สนใจ เป็นต้น การจัดสมัมนาเกี่ยวกบัความอิสระของการเป็นผู้ประกอบการ เม่ือมีผลตอบแทนหรือรางวัล

นักศึกษาจะเกิดแรงจูงใจที่จะท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือให้ได้มา มีความทะเยอทะยานอยากที่จะประสบ

ความส าเรจ็และอยากที่จะมีกจิการเป็นของตนเอง 

1.5 จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีระดับความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับ

มาก แต่ยังคงรู้สกึว่าการเร่ิมต้นธุรกจิเป็นเร่ืองยาก และตนยังมีสมรรถนะไม่เพียงพอที่จะท าให้ม่ันใจว่าเม่ือ

ประกอบธุรกจิแล้วจะประสบความส าเรจ็ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ ควรมีการจัดกจิกรรมส่งเสริม

และพัฒนาสมรรถนะให้กับนักศึกษา  เช่น จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการเร่ิมต้นการประกอบธุรกิจ การ

อบรมเกี่ยวกับ Start up การเรียนการสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้ประกอบการ  การจัดแข่งขันประกวด

แผนธุรกจิทั้งแบบทมี แบบเด่ียว เป็นต้น 

 เพ่ือให้นักศึกษามองเหน็โอกาสในการประกอบธุรกิจและดึงศักยภาพที่ตัวเองมีออกมาจาก

การได้ลองลงมือท าด้วยตนเอง  การเชิญวิทยากรที่ประสบความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิเป็นของตนเอง

ในหลากหลายด้านมาบรรยาย เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กบันักศึกษา 
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัหารวิจยัครั้งต่อไป 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1.  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษากับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่พ่ึงเข้ามา เพ่ือให้ทราบว่า

นักศึกษามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตหรือไม่ และได้ทราบถึงจุดเด่นและข้อบกพร่องของ

ตนเอง เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้ตนเองได้กล้าที่จะคิด กล้าที่จะท า 

และมหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการจัดกจิกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านน้ันๆ  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจมีการเพ่ิมค าถามในเชิงคุณภาพในส่วนของแบบวัดคุณลักษณะ

และแบบวัดความต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เช่น การสมัภาษณ์ เป็นต้น 
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