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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นในเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 230 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วนโดยการค�ำนวณเทียบสัดส่วนจ�ำนวนประชากรในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละแผนก และใช้
แบบสอบถามที่มีค่าระดับความเชื่อมั่น (∝) ที่ 0.856 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.93 3.65 และ 3.45)
ตามล�ำดับ ส่วนความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง(ค่า
เฉลี่ยรวม = 3.17) 2) ปัจจัยทั้งสามมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส�ำคัญ
(p<0.01) โดยบรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงสุด (r = 0.495)
รองลงมา คือ เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (r = 0.299) และสุดท้ายคือการรับรู้สมรรถภาพแห่งตน (r =
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0.025) ซึ่งปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ: เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน ความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ

Abstract
The objectives of this research were to study: 1) attitudes toward entrepreneurship,
social norms, perceived self- efficacy and entrepreneurial intention of students of Faculty of
Business Administration and Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Lanna
Chiang Mai. 2) factors related to entrepreneurial intention of students of Faculty of Business
Administration and Liberal Arts of Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai.
The proportional stratified random sampling was used to select the sample of 230 students
by calculating the proportion of students studying in the final year from each department.
The questionnaire with the confidence level at 0.856 was used for data collection and the
statistical analysis included frequency, percentage, standard deviation, and Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient. The results indicated that 1) the sample held overall
attitudes toward entrepreneurship, social norms, perceived self-efficacy at the high level
( = 3.93, 3.65 and 3.45, respectively). In addition, the overall attitude toward entrepreneurial
intention was at the middle level ( = 3.17). 2) these three factors were significantly correlated
with entrepreneurial intention (p <0.01). Social norms were related to the entrepreneurial
intention at the highest value (r = 0.495), followed by the attitude toward entrepreneurship
(r = 0.299) and perceived self-efficacy (r = 0.025). These factors had a positive relationship
with the entrepreneurial intention which was consistent with the research assumptions.
Keywords: Attitude toward Entrepreneurship, Social Norms, Perceived Self-efficacy
Entrepreneurial Intention

บทน�ำ
จากนโยบายและแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติในปัจจุบัน ที่ประเทศได้ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
(SMEs) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญอย่างเป็นสุขให้กับ
ท้องถิน่ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้ชมุ ชนท้องถิน่ ได้พลิกฟืน้ ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้อง กลมกลืนและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ควบคู่กับการดูแลใส่ใจในสภาพแวดล้อม
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ของชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่ภาครัฐต่างก็ให้ความสนใจและมุ่งสนับสนุน
ส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าการสนับสนุนให้มีการประกอบการในธุรกิจขนาดย่อมเฉกเช่นในปัจจุบัน
แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต�่ำอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จ�ำนวนมากชะลอการขยายตัว ย้ายฐานการผลิต ตลอดจนหยุดด�ำเนินการ จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
มากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงานไร้งานท�ำซึง่ ถือว่าเป็นปัญหาทีห่ นักหน่วงยิง่ และส่งผลกระทบถึงปัญหา
การว่างงานของบัณฑิตที่จบใหม่จ�ำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้ในทางเศรษฐกิจ
จากปัญหาการว่างงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแนวโน้มของบัณฑิตที่จบใหม่จ�ำนวนมากที่
ต้องตกอยูใ่ นสภาพของการว่างงาน รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและบทบาทของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) ทีจ่ ะใช้เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนัน้ ยังใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการจุดประกายสร้างความหวังให้กับผู้ว่างงานและบัณฑิตที่จบการศึกษาแต่ยังไม่มีงานท�ำ เนื่องจากเป็น
ธุรกิจทีส่ ามารถจัดตัง้ ได้งา่ ย รวดเร็ว ใช้เงินทุนต�ำ่ และเป็นแหล่งในการสร้างความรู้ ประสบการณ์ทสี่ ำ� คัญและ
เป็นแหล่งในการสร้างงานได้ดว้ ยตัวเอง ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะธุรกิจขนาดย่อมเป็นธุรกิจทีม่ กี ารด�ำเนินการทีค่ อ่ นข้าง
เป็นอิสระ ใช้พนักงานจ�ำนวนไม่มาก ใช้เงินทุนในการด�ำเนินงานต�ำ่ การด�ำเนินงานไม่สลับซับซ้อน และมีความ
คล่องตัวสูง (Lohawattanakul, 2018) จากลักษณะดังกล่าวท�ำให้ธุรกิจขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่เปิดกว้างให้กับ
ผู้ที่มีความสนใจ ความตั้งใจที่จะเข้าด�ำเนินการ เพื่อสร้างประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นโอกาสที่
ส�ำคัญทีจ่ ะประกอบอาชีพอิสระทีต่ นเองชืน่ ชอบ สามารถทีจ่ ะสร้างความภาคภูมใิ จและเป็นใบเบิกทางสูค่ วาม
ส�ำเร็จในชีวติ อนาคตได้เป็นอย่างดี และจากการขยายตัวทีร่ วดเร็วของธุรกิจขนาดย่อมในปัจจุบนั เป็นผลสืบเนือ่ ง
มาจากการที่ผู้ว่างงานได้หันมาหาช่องทางที่จะประกอบธุรกิจด้วยตนเอง และเป็นผลมาจากการสนับสนุน
ของภาครัฐที่กระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจของตนเองอย่างกว้างขวางทั้งในภาคชุมชน ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผูท้ จี่ บการศึกษาโดยมีมาตรการต่าง ๆ สนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุม ทัง้ ในส่วนภาคการผลิต
การตลาดและภาคการเงิน (SME Bank) ซึง่ กระแสความคิดและการสนับสนุนดังกล่าว เป็นสิง่ ทีด่ ใี นภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากธุรกิจฐานรากต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างมากมายมหาศาล อย่างไรก็ดีการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้นั้น สิ่งที่ส�ำคัญ
ประการหนึง่ ก็คอื จะต้องมีความตัง้ ใจสูงทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ เนือ่ งจากการเป็นผูป้ ระกอบการนัน้ ต้องทุม่ เท
ทั้งแรงกาย และแรงใจอย่างมหาศาลในการที่จะไปถึงความส�ำเร็จได้ ความตั้งใจ (Intention) คือ การที่บุคคล
ใส่ใจอยูก่ บั สิง่ ใดสิง่ หนึง่ มากกว่าสิง่ อืน่ ๆ และมีการตอบสนองต่อสิง่ นัน้ ดังนัน้ ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Intentions) จึงเป็นสภาวะทางจิตใจที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตนเอง
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของบุคคลเป็นการแสดงเจตจ�ำนงที่มุ่งมั่น ใส่ใจในการที่จะเข้าสู่อาชีพ
ผู้ประกอบการ เนื่องจากความตั้งใจเป็นปัจจัยที่ก�ำหนดพฤติกรรมของบุคคลได้ดีที่สุด (Leelathum, 2018)
ในส่วนของภาคการศึกษาจะพบว่าในแต่ละปีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจออกสู่สังคมเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งแน่นอน
ว่าจะต้องมีส่วนกระทบต่อปริมาณความต้องการงานท�ำเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ความต้องการบุคคลากร
ขององค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีน้อยลง ท�ำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ จ�ำเป็นจะต้องอาศัยความ
พยายามอย่างมากในการแสวงหางานท�ำ และส่วนหนึง่ จ�ำต้องตกอยูใ่ นสภาพของผูว้ า่ งงาน เมือ่ ประเมินถึงการ
ทุ่มเทความพยายาม และงบประมาณจ�ำนวนมากที่ใช้ไปส�ำหรับการศึกษาย่อมจะไม่เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าถ้า
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นักศึกษาไม่มงี านท�ำ และไม่สามารถน�ำความรูม้ าใช้เพือ่ ให้เกิดผลผลิตได้ การเข้าสูอ่ าชีพผูป้ ระกอบการเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ท�ำให้นักศึกษาสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง นักศึกษาที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการได้ใน
อนาคตอันใกล้ ควรจะเป็นผูท้ มี่ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ มีความเอาใจใส่ มุง่ มัน่ ประเมินทักษะความ
สามารถของตนเอง และเตรียมการไว้ลว่ งหน้า เพือ่ สร้างความพร้อมส�ำหรับการเป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจของ
ตนเองหลังจากจบการศึกษา ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้นำ� ทฤษฎีเกีย่ วกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบ
การของ Krueger, Reilly & Carsrud (2000) มาใช้เป็นหลักที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา
โดยปัจจัยที่จะศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่ส�ำคัญ คือ เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐาน
ทางสังคม และการรับรูส้ มรรถภาพแห่งตน ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานอกจากจะท�ำให้ทราบถึงแนวโน้มของ
นักศึกษาทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบกิจการของตนเองในอนาคตแล้ว น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนทีพ่ งึ ปรารถนาทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการเพือ่ จะก่อให้เกิด
การสร้างงานได้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง และจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้
สมรรถภาพแห่งตน และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผลรวมของกระบวนการที่ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ อารมณ์
การยอมรับ และการรู้ การคิด ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นระบบที่ค่อนข้างคงทน
ประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและแนวโน้มของการแสดงออก ดังนั้น เจตคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ จึงหมายถึงความรู้สึกที่บุคคลมีต่อการประกอบอาชีพผู้ประกอบการ อาจเป็นความชอบหรือ
ไม่ชอบก็ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Triprobsakul, 2015) จากการศึกษา
งานวิจยั จ�ำนวนมากเกีย่ วกับปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยผลักดันให้ผทู้ เี่ ข้ามาเป็นผูป้ ระกอบการจะประสบความส�ำเร็จ
ได้นั้น ควรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีความกระหายในความส�ำเร็จ 2) มีลักษณะนิสัยชอบความเสี่ยง
3) คิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ 4) ยึดมั่นไม่ย่อท้อ 5) มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 6) มีความ
สามารถในการตัดสินใจ 7) กล้าเปลีย่ นแปลงถือเป็นโอกาส 8) อดทนต่อความไม่แน่นอน 9) มีความมุง่ มัน่ อย่าง
แรงกล้า 10) ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าของเวลา (Yensawadsdi, n.d.)
2. ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ จะเป็นสภาวะทางจิตที่ใส่ใจต้องการที่จะประกอบธุรกิจของ
ตนเอง มีความมัง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการในอนาคตอันใกล้ เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับแรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการกระท�ำ
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เป็นตัวที่สามารถบ่งชี้ว่าบุคคลมีการวางแผนมากน้อยอย่างไรในการกระท�ำ พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง
ซึ่งความตั้งใจที่จะกระท�ำนี้จะยังคงอยู่จนกระทั่งถึงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมออก
มาในลักษณะที่สอดคล้องกับความตั้งใจ (Heuer & Linan, 2013) พฤติกรรมของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุม
ของความตั้งใจในการกระท�ำพฤติกรรมนั้น ความตั้งใจสามารถน�ำไปสู่การกระท�ำพฤติกรรมของบุคคลได้
ดังนัน้ การอธิบายหรือท�ำนายพฤติกรรมทีด่ ที สี่ ดุ คือ การศึกษาถึงความตัง้ ใจในการกระท�ำพฤติกรรม ถ้าสามารถ
วัดความตัง้ ใจในการกระท�ำได้แล้ว ก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและใกล้เคียงมากทีส่ ดุ (Linan
& Rodriguez-Cohard, 2015) ซึ่งความตั้งใจที่กระท�ำพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในระดับสูง
หรือต�่ำ ขึ้นกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความตรงกันของเกณฑ์วัดความตั้งใจที่จะกระท�ำพฤติกรรม และ
2) ความมั่นคงของความตั้งใจ ถ้าความตั้งใจที่จะกระท�ำพฤติกรรม มีความมั่นคงสูงก็จะพบความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสูงด้วย (Gurel, Altinay & Daniele, 2010) และการเป็นผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับ
ใจกันได้ ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ดีย่อมเป็นผู้ที่เข้าสู่อาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้วยความสมัครใจ และ
ตั้งใจเตรียมการไว้ล่วงหน้า การประกอบกิจการของตนเองค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้น และท้าทายส�ำหรับ
ผู้ประกอบการใหม่ แต่การเสี่ยงกับการลงทุนและความกลัวจะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญยิ่ง ผู้ที่คาดหวังและ
มีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการจึงต้องมีการตัดสินใจด้วยความรอบคอบก่อนเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการ
มีการประเมินทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นจริงทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการประกอบการผูท้ คี่ าดหวังจะต้องรูว้ ตั ถุประสงค์ของตนเองอย่างชัดเจน ตรวจสอบอุปสรรค
ที่จะเข้ามากระทบ และที่ส�ำคัญคือต้องประเมินทักษะความสามารถของตนที่จะช่วยให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จที่ดีในอนาคตได้ (Ogundipe et al., 2012)
3. บรรทัดฐานทางสังคม เป็นเรือ่ งของความคาดหวังของสมาชิกในกลุม่ ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ น
และกลุม่ อ้างอิงต่าง ๆ ซึง่ คาดหวังให้สมาชิกทุกคนมีการประพฤติตามทีก่ ลุม่ พิจารณาว่าเหมาะสมต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ การประพฤติปฏิบัตินี้หมายรวมถึงการพูดจา ความคิดความรู้สึกด้วย บรรทัดฐานทางสังคมเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน สังคมมักจะคาดหวังให้บุคคลมีบทบาทตามที่สังคมวางไว้
บุคคลจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อท�ำตนเบี่ยงเบนไปจากกลุ่ม ความไม่สบายใจจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลพยายาม
ท�ำตัวตามที่สังคมคาดหวัง (Heuer & Linan, 2013) จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานทางสังคม
พบว่า การสนับสนุนจากผู้ที่มีความส�ำคัญ เช่น สมาชิกของครอบครัว เพื่อนสนิทจะมีความสัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (Linan & Chen, 2009) ซึ่งบุคคลที่มีความส�ำคัญดังกล่าว ได้แก่บุคคล
ดังต่อไปนี้ 1) บิดามารดา พีน่ อ้ ง ญาติ ในสังคมไทยจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั ครอบครัวเป็นสถาบันส�ำคัญพืน้ ฐาน
ทีใ่ กล้ชดิ และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ทีแ่ สดงออกของบุคคลอย่างมากเป็นสถาบันพืน้ ฐานในการขัดเกลา
พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านค่านิยม ความเชื่อ และการตัดสินใจ 2) เพื่อนสนิท เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเจตคติ
ความเชื่อของบุคคล จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่า กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลต่อความเชื่อ ค่านิยมและความ
นึกคิดของบุคคล โดยเฉพาะเพื่อนในวัยเดียวกันจะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกและการกระท�ำของบุคคล
เป็นอย่างมาก 3) ครู อาจารย์ เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด เจตคติ ความเชื่อของบุคคล ในช่วงชีวิตของ
นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาอยูใ่ นสถานศึกษาค่อนข้างมาก ครู อาจารย์ เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทในการขัดเกลาพฤติกรรม
การวางค่านิยมและการอบรมให้การศึกษา 4) คู่รักเป็นกลุ่มที่ส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งในทฤษฎีกลุ่มอ้างอิงทางสังคม (Social Reference Group Theory) ได้กล่าวถึง ความคิดเห็นของ
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กลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อบุคคลนัน้ เช่น บิดา มารดา เพือ่ นสนิท จะเป็นกลุม่ อ้างอิงทีบ่ คุ คลใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินสถานการณ์ ถ้างานที่บุคคลท�ำสามารถสนองความต้องการหรือความสนใจของกลุ่มอ้างอิงที่บุคคลให้
ความส�ำคัญแล้ว บุคคลจะพอใจในงานทีท่ ำ� แต่ถา้ งานนัน้ ไม่สามารถตอบสนองค่านิยมของกลุม่ ทีบ่ คุ คลให้ความ
ส�ำคัญได้แล้ว บุคคลจะไม่พอใจต่องานและส่งผลถึงการตัดสินใจในการที่จะไม่ท�ำงานนั้นต่อไปได้ (Carsrud &
Krueger, 2010)
4. การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน ตามแนวความคิดของ Albert Bandura นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่
ถูกน�ำมาใช้ในวงการจิตวิทยาอย่างแพร่หลายทัง้ ทางด้านจิตวิทยาสังคม การศึกษาและการปรึกษา ซึง่ แนวความ
คิดที่ส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทาง
ปัญญา น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับสมรรถภาพของตน (Bandura, 1997) และจาก
ความเชื่อในสมรรถภาพแห่งตนเป็นมโนทัศน์ที่มาจากทฤษฎีความรู้ความเข้าใจทางสังคม (Social Cognitive
Theory) ซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรม ความคิดและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Ferreira et al., 2012) จาก
แนวความคิดของ (Bandura, 1997) & (Ferreira et al., 2012) การรับรู้ในสมรรถภาพแห่งตน หมายถึง การ
ที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนว่าสามารถที่จะกระท�ำพฤติกรรมบางอย่างในสภาพการณ์ที่มี
ความเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ การรับรูใ้ นสมรรถภาพแห่งตนไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ทักษะทีบ่ คุ คลมีอยูใ่ นขณะนัน้ เท่านัน้
แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของบุคคลว่าจะสามารถท�ำได้ด้วยทักษะที่เขามีอยู่หรือไม่ การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน
มีความส�ำคัญต่อพฤติกรรมโดยเฉพาะการจูงใจตนเองโดยการตัง้ เป้าหมายและประเมินตนเอง การจูงใจตนเอง
จะมีการตั้งมาตรฐานการประเมินตนเองและให้รางวัลแก่ตนเอง บุคคลจะกระตุ้นให้ตนเองพยายามจนกว่าจะ
บรรลุมาตรฐานทีต่ งั้ ไว้ เมือ่ ได้รบั ความส�ำเร็จก็จะเกิดความพอใจ แต่ความพอใจจะคงอยูไ่ ม่นานเนือ่ งจากบุคคล
จะสร้างรางวัลขั้นต่อไปให้ตนเองส�ำหรับเป้าหมายที่สูงขึ้น การรับรู้สมรรถภาพของตนอย่างถูกต้อง มีความ
ส�ำคัญมากต่อพฤติกรรมในการพัฒนาหรือจูงใจมนุษย์ และ (Bandura, 1997) ได้กล่าวถึง ผลกระทบจากการ
รับรู้ในสมรรถภาพแห่งตนว่า มีผลต่อสุขภาพจิตและการกระท�ำ การตัดสินความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีผล
ต่อการเลือกกิจกรรมหรือสถานการณ์ บุคคลจะเลี่ยงสถานการณ์ที่เขาเห็นว่าเกินความสามารถ แต่พร้อมที่จะ
ท�ำกิจกรรมที่ท้าทายและมีสภาพแวดล้อมที่คิดว่าตนจะท�ำได้ เช่นเดียวกับการเลือกอาชีพ บุคคลที่รับรู้
สมรรถภาพแห่งตนจะเลือกงานหรืออาชีพที่ตนคิดว่าเป็นไปได้
5. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ ทฤษฎีนเี้ ป็นทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมทีม่ กี าร
วางแผนไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักอยู่ 3 ประการในการท�ำนายความตั้งใจ ได้แก่ 1) เจตคติที่มีต่อการ
กระท�ำ (Attitude Toward the Act) เป็นการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีจะได้รับทั้งในแง่วัตถุและ
จิตใจ 2) บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) เป็นการรับรู้อิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อการตัดสินใจ
3) การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นการรับรู้ว่าจะมี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกระท�ำพฤติกรรมหนึ่ง ๆ (Krueger, Reilly & Carsrud, 2000)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ Krueger, Reilly & Carsrud (2000)
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ Krueger, Reilly & Carsrud (2000)
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
ตัวแปรต้น
เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ

ตัวแปรตาม

บรรทัดฐานทางสังคม

ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

การรับรูส้ มรรถภาพแห่งตน
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการทำวิ
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการท�
ำวิจัยจัย
ดัดแปลงมาจาก
Krueger,Reilly
Reilly& &Carsrud
Carsrud(2000)
(2000)
ที่มา:ทีดั่มดา:แปลงมาจาก
Krueger,

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิ
ัย ่ 1
สมมติฐจานที

เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็น
สมมติฐานที่ 1 เจตคติผูต้ป่อระกอบการ
การเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็น
สมมติฐานที่ 2ผู้ประกอบการ
บรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
			
สมมติ
ฐานที
บรู้สมรรถภาพแห่
งตนมี
มพันธ์ทบางบวกกั
ความตั
้งใจที
น
สมมติ
ฐานที
่ 2่ 3บรรทัดการรั
ฐานทางสั
งคมมีความสั
มพันความสั
ธ์ทางบวกกั
ความตั้งบใจที
่จะเป็
นผู่จ้ปะเป็
ระกอบการ
สมมติฐานที่ 3 การรับผูรูส้ปมรรถภาพแห่
ระกอบการ งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก และในภาคสนามใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีขอบเขตของการวิจัยด้าน
ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564
เนือ้บัณหาที
ม่ งุ่ ศึกษาถึงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการของนั
กศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนขอบเขตด้านประชากร ท�ำการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จ�ำนวน 230 ตัวอย่างจากจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 538 คน
(Taro Yamane, e = 0.05) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified
Random Sampling) ตามกลุ่มตัวอย่างด้วยการค�ำนวณเทียบสัดส่วนจ�ำนวนประชากรในชั้นปีสุดท้ายของ
แต่ละแผนกโดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ทีม่ คี า่ ความเชือ่
มั่น (∝) ที่ 0.856 ซึ่งประกอบด้วยค�ำถาม 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลจ�ำนวน 8
ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการจ�ำนวน 10 ข้อ (r = 0.51) ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยว
กับบรรทัดฐานทางสังคมจ�ำนวน 10 ข้อ(r = 0.47) ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนจ�ำนวน
10 ข้อ (r = 0.40) และส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการจ�ำนวน 7 ข้อ (r = 0.56)
การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ใช้
สถิติการแจกแจงหาความถี่ และค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนวัตถุประสงค์ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
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เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน และความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ ใช้ค่าระดับคะแนนแบบ Likert Scale (Waiwanichayakul & Udomsri, 2005) ที่แบ่งออก
เป็นค่าคะแนน 5 ระดับนั้น ผู้วิจัยได้ก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลไว้ ดังนี้
ตารางที่ 1 การก�ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปรผล

การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานทั้งสามข้อ

ผลการศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคล ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการรวบรวมและจ�ำแนกข้อมูลเกีย่ วกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
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ตารางที่ 2 (ต่อ)

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 78.9) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 21.1)
โดยมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการศึกษาในสาขาทีต่ รงกับความต้องการอยูใ่ นระดับมาก(ร้อยละ 54.0) มีบดิ ามารดา
เป็นผู้อุปการะด้านการเงิน(ร้อยละ 51.1) ซึ่งรายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 –
30,000 บาท (ร้อยละ 60.0) ส�ำหรับสภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครอบครัวท�ำธุรกิจส่วนตัว
(ร้อยละ 67.8) ส่วนประเภทธุรกิจทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเคยท�ำในระหว่างศึกษาคือการซือ้ ขายเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ
(ร้อยละ 56.7) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากธุรกิจที่เคยท�ำในระหว่างศึกษาอยู่ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาท
(ร้อยละ 53.3) โดยมีความตั้งใจที่จะเริ่มประกอบธุรกิจเป็นของตนเองภายใน 5 ปีหลังจบการศึกษา
(ร้อยละ 46.7)
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ธุรกิจทีก่ ลุ่มตัวอย่างเคยทำในระหว่างศึกษาคือการซือ้ ขายเสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ(ร้อยละ 56.7) และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนจากธุรกิจที่เคยทำในระหว่างศึกษาอยู่ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาท(ร้อยละ 53.3) โดยมีความตั้งใจที่จะ
เริ่มประกอบธุรกิจเป็นของตนเองภายใน 5 ปีหลังจบการศึกษา(ร้อยละ 46.7)

ข้ข้อมูลเกี่ยวกั
วกับบเจตคติ
เจตคติตต่อ่อการเป็
การเป็นนผู้ปผูระกอบการ
้ประกอบการ
ตารางที
เฉลีย่ ่ยและส่
และส่ววนเบี
นเบี่ยย่ งเบนมาตรฐานของระดั
่ยวกั
บเจตคติ
ในการเป็
นผูน้ประกอบการ
ตารางที่ ่ 33 ค่ค่าาเฉลี
งเบนมาตรฐานของระดับบความคิ
ความคิดเห็
ดเห็นเกีนเกี
ย่ วกั
บเจตคติ
ในการเป็
ผูป้ ระกอบการ
ข้อที่
เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
1 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเองจะทำให้ท่านได้ใช้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่
2 ท่านรู้สึกชอบที่จะได้ทำงานโดยใช้ความคิดเห็นของตนเองได้
อย่างอิสระ
3 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้ท่านเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
4 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ท่านชอบมากกว่า
การทำงานเป็นลูกจ้างในองค์การของภาครัฐและภาคเอกชน
5 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง จะทำให้ท่านได้รับ
ผลตอบแทนที่คมุ้ ค่ามากกว่าอาชีพอื่น ๆ
6 ท่านรู้สึกว่าตนเองชอบแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ และสามารถที่จะ
เผชิญกับความเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีความสุข
7 ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่
ท้าทายความสามารถของท่านอยู่เสมอ
8 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ดีเพราะไม่ต้อง
คอยรับฟังคำสั่งจากผู้ใด
9 ท่านยินดีทำงานที่ไม่มคี วามเสี่ยงแม้ว่างานนั้นจะให้
ผลตอบแทนน้อยกว่างานที่มีความเสี่ยงบ้างแต่ให้
ผลตอบแทนทีส่ ูง
10 การประกอบธุรกิจเป็นของตนเองจะทำให้ท่านถูกมองว่าไม่มี
ความสามารถพอที่จะเข้าทำงานในองค์การขนาดใหญ่ ๆ ได้
ค่าเฉลี่ยรวม

x

4.58

S.D.
.599

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

4.50

.640

มากที่สุด

4.42

.618

มากที่สุด

4.33

.764

มากที่สุด

4.01

.742

มาก

3.91

.681

มาก

3.80

.753

มาก

3.77

.887

มาก

3.41

.886

มาก

2.52 1.144

น้อย

3.93

มาก

.377

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบ
การอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ รวม = 3.93) โดยมีความคิดเห็นในด้านการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองจะท�ำให้
บัได้ณใฑิช้ตควิวามสามารถของตนเองได้
ทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างเต็มที่ มากทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.58)ปีทรองลงมาได้
ี่ 17 ฉบับที่ 1 แเดืก่อนมกราคม
วาคมทำ� 2564
รูส้ กึ ชอบที- ธัจ่ นะได้
งาน
โดยใช้ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ท�ำให้
เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ตามล�ำดับ
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ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 3.93) โดยมี ความคิดเห็น ในด้านการประกอบธุรกิจเป็ นของตนเองจะทำให้ได้ใช้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) รองลงมาได้แก่ รู้สึกชอบที่จะได้ทำงานโดยใช้
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ตามลำดับ
ข้ข้ออมูลเกี่ยวกับบรรทั
บรรทัดดฐานทางสั
ฐานทางสังคม
งคม
ตารางที่ ่ 44 ค่ค่าาเฉลี
บความคิ
ดเห็นดเกี
ดฐานทางสั
งคม งคม
ตารางที
เฉลี่ย่ยและส่
และส่วนเบี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดั
่ยงเบนมาตรฐานของระดั
บความคิ
เห็่ยนวกัเกีบ่ยบรรทั
วกับบรรทั
ดฐานทางสั
ข้อที่
บรรทัดฐานทางสังคม
1 บุค คลสำคั ญ ของท่ านยิน ดีที่ จะให้ ความช่วยเหลือและเป็ น
กำลังใจให้กับท่านในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
2 บุ ค คลสำคั ญ ของท่ า นพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามสนั บ สนุ น ท่ า น
ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
3 บุค คลสำคั ญ ของท่ านมี ความคิ ดเห็ นว่าการเป็น ผู้ป ระกอบ
ธุรกิจเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ
4 บุ ค คลสำคั ญ ของท่ า นมั ก จะแนะนำให้ ท่ า นสมั ค รงานกั บ
องค์การของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง
5 บุคคลสำคัญของท่านเห็นด้วยกับการที่ท่านจะประกอบธุรกิจ
เป็นของตนเอง
6 บุคคลสำคัญของท่านมักจะกล่าวถึงการประกอบธุรกิจเป็น
ของตนเองในแง่ที่ดี
7 บุคคลสำคัญของท่านมีความคิดเห็นว่างานในองค์การเอกชน
ห รื อ รั ฐ บ าล รั ฐ วิ ส าห กิ จ มี ค วาม น่ าส น ใจ ม ากกว่ า
การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
8 บุคคลสำคัญของท่านมีแผนการที่จะประกอบธุรกิจเป็นของ
ตนเองในอนาคต
9 บุคคลสำคัญของท่านมักจะชักชวนให้ท่านทำธุรกิจของตนเอง
หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนจัดตั้งธุรกิจร่วมกัน
10 บุคคลสำคัญ ของท่านมักจะคัดค้านเสมอ เมื่อท่านกล่าวถึง
การประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
ค่าเฉลี่ยรวม

x

3.99

S.D.
.727

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.93

.761

มาก

3.90

.765

มาก

3.87

.914

มาก

3.84

.702

มาก

3.71

.768

มาก

3.60

.897

มาก

3.57

.949

มาก

3.38

.990

ปานกลาง

2.70

.988

ปานกลาง

3.65

.403

มาก

จากตารางที
จากตารางที่ ่ 44พบว่
พบว่าาในภาพรวมกลุ
ในภาพรวมกลุม่ ่มตัตัววอย่
อย่าางมีงมีคความคิ
วามคิดดเห็เห็นนเกีเกีย่ ่ยวกั
วกับบบรรทั
บรรทัดดฐานทางสั
ฐานทางสังงคมอยู
คมอยูใ่ ่ในระดั
นระดับบ
มาก
เฉลี่ย่ยรวม
รวม == 3.65)
นบุคคคลสำคั
คลส�ำคัญญยิยินนดีดีทที่จี่จะให้
ะให้คความช่
วามช่วยเหลื
วยเหลือและเป็
อและเป็นกำลั
นก�ำงลัใจใน
งใจ
มาก (ค่
(ค่าาเฉลี
3.65)โดยมี
โดยมีคความคิ
วามคิดดเห็
เห็นนในด้
ในด้าานบุ
ในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมาได้แก่ บุคคลส�ำคัญพร้อมที่จะให้
การประกอบธุรกิจเป็ นของตนเองมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมาได้แก่ บุ คคลสำคัญ พร้อมที่จะให้ ความ
ความสนับสนุนในการประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) และบุคคลส�ำคัญมีความคิดเห็นว่าการ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามล�ำดับ
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สนั บ สนุ น ในการประกอบธุรกิ จ เป็ น ของตนเอง (ค่า เฉลี่ ย = 3.93) และบุ ค คลสำคั ญ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่าการเป็ น
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามลำดับ
เกี่ย่ยวกั
ข้ข้ออมูมูลลเกี
วกับบการรั
การรับบรูรู้ส้สมรรถภาพแห่
มรรถภาพแห่งตน
งตน
ตารางที่ ่ 55 ค่ค่าาเฉลี
บความคิ
ดเห็นดเกี
บรู้สมรรถภาพแห่
งตน งตน
ตารางที
เฉลี่ย่ยและส่
และส่วนเบี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดั
่ยงเบนมาตรฐานของระดั
บความคิ
เห็่ยนวกัเกีบ่ยการรั
วกับการรั
บรู้สมรรถภาพแห่
ข้อที่
การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน
1 ท่านสามารถอดทนต่อการทำงานหนักได้
2 ท่ า นแน่ ใ จว่ า ท่ า นจะไม่ ล ะทิ้ งกิ จ การของตนเองและ
สามารถอดทนที่จะรอคอยความสำเร็จได้
3 ท่ า นจะใช้ ค วามพยายามมากขึ้ น อี ก หากประสบความ
ล้มเหลวในการประกอบธุรกิจช่วงเริ่มต้น
4 ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากในการประกอบ
ธุรกิจเป็นของตนเอง
5 ท่านมั่นใจว่าตนเองสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้
6 ท่านเชื่อมั่นว่าตนเองมีความรู้ที่เพียงพอต่อการที่จะเป็น ผู้
ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง
7 ท่ านคิ ด ว่ า การเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ การประกอบ
ธุรกิจเป็นสิ่งที่ยากเกินกำลังของท่าน
8 ท่านคิดว่าตนเองไม่มีทักษะความสามารถเพียงพอต่อการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีได้
9 ท่านไม่มั่น ใจว่าจะสามารถแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึ้น ในการ
ประกอบธุรกิจได้
10 การประกอบธุรกิจของตนเองเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับ
ท่านที่จะทำได้
ค่าเฉลี่ยรวม

x

4.07
3.99

S.D.
.818
.841

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

3.97

.756

มาก

3.96

.702

มาก

3.94
3.53

.625
.706

มาก
มาก

2.89

1.285

ปานกลาง

2.81

.935

ปานกลาง

2.74

.966

ปานกลาง

2.64

1.125

ปานกลาง

3.45

.438

มาก

จากตารางที
อย่าางมี
งมีคความคิ
วามคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกัวกับบการรั
การรับบรู้สรูมรรถภาพแห่
้สมรรถภาพแห่งตนอยู
งตนอยู
จากตารางที่ ่ 55 พบว่
พบว่าา ในภาพรวมกลุ
ในภาพรวมกลุ่ม่มตัตัววอย่
่ใน่
ใน
บมาก
่ยรวม
= 3.45)
โดยมี
ความคิ
นในด้
านความสามารถอดทนต่
อการท�ำงานหนั
ได้ม่าก
ระดัระดั
บมาก
(ค่า(ค่
เฉลีาเฉลี
่ยรวม
= 3.45)
โดยมี
ความคิ
ดเห็ดนเห็
ในด้
านความสามารถอดทนต่
อการทำงานหนั
กได้มกากที
สุ ด
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.07) รองลงมาได้แก่ มีความแน่ใจว่าจะไม่ละทิ้งกิจการของตนเองและสามารถอดทนที่จะ
(ค่าเฉลี่ย = 4.07) รองลงมาได้แ ก่ มีความแน่ใจว่าจะไม่ละทิ้งกิจการของตนเองและสามารถอดทนที่จะรอคอย
รอคอยความส�ำเร็จได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และจะใช้ความพยายามมากขึ้นอีกหากประสบความล้มเหลวในการ
ความสำเร็จได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.99) และจะใช้ความพยายามมากขึ้นอีกหากประสบความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจช่วงเริ่มต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.97) ตามล�ำดับ
ช่วงเริ่มต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.97) ตามลำดับ
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ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ตารางที่ 6ข้อค่มูาลเฉลี
วนเบี่ย้งงเบนมาตรฐานของระดั
บความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
เกี่ยและส่
วกับความตั
ใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ข้อที่ ่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่
ความตั
่จะเป็นผู้ประกอบการ
S.D.
ระดันบผูความคิ
ดเห็น
ตารางที
ววนเบี
่ย้งย่ ใจที
งเบนมาตรฐานของระดั
บบความคิ
ดเห็
นเกี
่ยxวกั
บความตั
้งใจที
่จะเป็
้ปผูระกอบการ
ตารางที
่
6
ค่
า
เฉลี
ย
่
และส่
นเบี
งเบนมาตรฐานของระดั
ความคิ
ด
เห็
น
เกี
ย
่
วกั
บ
ความตั
ง
้
ใจที
จ
่
ะเป็
น
ป
้
ระกอบการ
1 ท่านคิดว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน
3.20
0.983
ปานกลาง
ข้2อที่ ท่านคิดว่าการเริความตั
้งใจที
นผู้ปทระกอบการ
S.D. ระดับปานกลาง
ความคิดเห็น
่มต้นทำธุ
รกิ่จจะเป็
จะทำให้
่านได้เรียนรู้
3.19
0.834
x
1 ท่ในสิ
านคิ่งต่ดาว่งาการเริ
3.20
0.983
ปานกลาง
ๆ ได้ด่มี ต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่าน
23 ท่านคิ
าการเริ
่มต้านจะต้
ทำธุอรงประสบความสำเร็
กิจจะทำให้ท่านได้เจรีในการ
ยนรู้
3.19
0.834
ปานกลาง
นมีดคว่วามมั
่นใจว่
3.14
1.288
ในสิ
ง ๆ ได้ดี างแน่นอน
เป็น่งผูต่้ปาระกอบการอย่
34 ท่านมี
่นใจว่คาจะต้
องประสบความสำเร็
จในการ
3.14
1.288
ปานกลาง
นคิคดวามมั
ว่าตนเองมี
วามสามารถที
่จำเป็นต่อการประสบ
3.21
0.897
เป็
นผู้ประกอบการอย่
างแน่นอน
ความสำเร็
จในการประกอบการ
45 ท่บุาคนคิ
ดว่่สาำคั
ตนเองมี
ความสามารถที
ำเป็นต่อการประสบ
3.21
0.897
ปานกลาง
คลที
ญรอบตั
วท่านมีอิทธิพ่จลทางความคิ
ดในการ
3.22
0.966
ความสำเร็
จในการประกอบการ
เริ่มต้นการทำธุ
รกิจ
56 บุท่คานมี
คลทีความต้
่สำคัญอรอบตั
นมีนอเจ้ิทธิาพของกิ
ลทางความคิ
3.22
0.966
ปานกลาง
งการทีวท่่จาะเป็
จการเมื่อดมีในการ
ความ
3.14
1.285
เริพร้่มอต้มที
นการทำธุ
่สุด รกิจ
67 ท่านมีความต้
องการที่จะเป็
าของกิ
มีความ
3.14
1.285
ปานกลาง
วามปรารถนาสู
งสุดนทีเจ้่จะเป็
นเจ้จาการเมื
นายตัว่อเอง
3.11
0.994
พร้อมที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
3.17
1.274
ปานกลาง
7 ท่านมีความปรารถนาสูงสุดที่จะเป็นเจ้านายตัวเอง
3.11
0.994
ปานกลาง
ค่าเฉลี
่ยรวม
3.17
1.274
จากตารางที่ 6 พบว่
า ในภาพรวมกลุ
่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี
่ยวกับความตั
้งใจทีจ่ ะเป็นปานกลาง
ผู้ประกอบการอยู่
ในระดับปานกลาง(ค่
่ยรวมา =ในภาพรวมกลุ
3.17) โดยมีค่มวามคิ
่องบุดคเห็คลที
ิทธิพ่จะเป็
ลทางความคิ
ดใน
จากตารางทีาเฉลี
่ 6 พบว่
ตัวอย่ดาเห็งมีนคในเรื
วามคิ
นเกี่ส่ยำคั
วกัญบรอบตั
ความตัวมี้งอใจที
นผู้ประกอบ
การเริ่ม่ใต้นระดั
นจากตารางที
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1. เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
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1
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2. บรรทัดฐานทางสังปัคมจจัย
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.340**
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Meanงตน
3.93
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4. ความตั้งใจที่จะเป็นS.D.
ผู้ประกอบการ
.299**
.495**
.025**
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.377
.403
.438
1.274
Mean at the 0.01 Level (2-tailed).
3.93
3.65
3.45
3.17
** Correlation is significant
S.D.
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.403
.438
1.274
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จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.377 บรรทัดฐานทางสังคม ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.403 การรับรู้
สมรรถภาพแห่งตน ค่าเฉลีย่ 3.45 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.438 และความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
ค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.274
ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.01) โดยบรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงสุด (r = 0.495) รองลงมาคือ เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
(r = 0.299) และสุดท้ายคือการรับรู้สมรรถภาพแห่งตน (r = 0.025) ผลการศึกษาที่ปรากฏพบว่า เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมด

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มี
ความตัง้ ใจจะเป็นผูป้ ระกอบการ และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ รายละเอียด
มีดังนี้
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.17)
โดยกลุม่ ตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับเจตคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และการ
รับรูส้ มรรถภาพแห่งตนอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.93 3.65 และ 3.45 ตามล�ำดับ) จากการศึกษา พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลางนั้น อาจจะเป็นด้วย
เหตุผลทางด้านสังคมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ที่มีวิถีชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีวัฒนธรรมของความเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีทางภาคเหนือ
(ล้านนา) ค่อนข้างสูง และมีแนวคิดที่ยังให้ความส�ำคัญกับครอบครัว โดยเฉพาะบิดามารดาผู้ให้การอุปการะ
ญาติพี่น้อง แม้กระทั่งเพื่อนฝูงตลอดจนผู้ที่ให้ค�ำปรึกษา และยังยึดติดกับกรอบความคาดหวังของสังคมและ
บุคคลรอบข้างมากกว่าที่จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Moungmee, 2012),
(Heuer & Linan, 2013), (Linan, Nabi & Krueger, 2013), (Linan & Rodriguez-Cohard, 2015)
และ (Ogundipe et al., 2012) ที่แสดงให้เห็นว่าการที่นักศึกษาตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการนั้น นักศึกษาจะ
ต้องเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะเป็นได้ หรือใช้ความพยายามไม่มากนักในการที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้
ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Nithikitsookkasem & Wingwon, 2018) ที่ศึกษาโมเดลความตั้งใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนอาชีวศึกษาในโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา พบว่า
แรงบันดาลใจมีอทิ ธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะในการเป็นผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะในการเป็นผูป้ ระกอบการ
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจในการเป็นผูป้ ระกอบการ และแรงบันดาลใจมีอทิ ธิพลทางตรงต่อระบบพีเ่ ลีย้ ง
ซึ่งระบบพี่เลี้ยงมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะ และความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีโมเดลความ
ตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียนอาชีวศึกษาในโครงการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา
168 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจและคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
(Triprobsakul & Pichyangkul, 2018) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของ
ประเทศไทย พบว่าปัจจัยจิตวิทยาด้านความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ความกล้าทีจ่ ะเสีย่ ง
และมีเจตคติเชิงบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่เครือข่ายความเป็น
ผู้ประกอบการส่งผลทางบวกต่อการเป็นผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มวัยท�ำงานเริ่มต้นอายุระหว่าง 25-34 ปี
แต่ไม่มีนัยส�ำคัญกับกลุ่มเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-24 ปี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
การศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการของกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เมื่อพิจารณาสมมติฐานการ
วิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสามปัจจัยจากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (ตารางที่ 7) พบว่า ปัจจัย
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยส�ำคัญ (p = 0.01) โดย
บรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงสุด (ค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.495) รองลงมา คือ เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.299) และสุดท้าย
คือ การรับรูส้ มรรถภาพแห่งตน (ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.025) ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับสมมติฐานที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ปัจจัยทั้งสามยังมีความสัมพันธ์ต่อกัน คือ การรับรู้สมรรถภาพแห่งตน
ยังมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงมาจากเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคม (ค่าความ
สัมพันธ์เท่ากับ 0.340 และ 0.298 ตามล�ำดับ) และเจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการยังมีความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับบรรทัดฐานทางสังคม(ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.285) ผลการวิจัยแสดงหลักฐานที่ส�ำคัญว่า
1) บรรทัดฐานทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการสูงเป็นอันดับแรก จาก
ข้อค้นพบดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของ Krueger, Reilly & Carsrud:
2000 ทีว่ า่ บรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการผ่านทางเจตคติตอ่
การเป็นผู้ประกอบการ และการรับรู้สมรรถภาพแห่งตน ทั้งนี้เพราะบรรทัดฐานทางสังคมเป็นความคาดหวัง
ของสมาชิกในกลุ่ม หมายรวมถึงครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และกลุ่มอ้างอิงต่าง ๆ ซึ่งคาดหวังจะให้สมาชิก
ทุกคนมีการประพฤติตามที่กลุ่มพิจารณาว่าเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ การประพฤติปฏิบัตินี้หมายความ
รวมถึงการพูดจา ความคิดความรูส้ กึ ด้วย บรรทัดฐานทางสังคมเป็นสิง่ หนึง่ ทีบ่ คุ คลจะต้องปฏิบตั ติ นให้สอดคล้อง
กับบรรทัดฐาน สังคมมักจะคาดหวังให้บุคคลมีบทบาทตามที่สังคมวางไว้ บุคคลจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อท�ำตน
เบี่ยงเบนไปจากกลุ่ม ความไม่สบายใจจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลพยายามท�ำตัวตามที่สังคมคาดหวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐานทางสังคม พบว่า การสนับสนุนจากผู้ที่มีความส�ำคัญ
เช่น สมาชิกของครอบครัว เพื่อนสนิท จะมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล (Linan &
Chen, 2009) และผลการศึกษาของ (Mekara, 2003) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้
ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า (1) เจตคติที่มีต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐาน
ทางสังคม การรับรูส้ มรรถภาพของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการอย่างมีนยั
ส�ำคัญ โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมและการรับรู้สมรรถภาพของตนร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้
ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2) เจตคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ รองลงมา
เป็นอันดับทีส่ อง ข้อค้นพบดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ เจตคติ
ต่อการเป็นผูป้ ระกอบการ เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ทีบ่ คุ คลมีตอ่ การประกอบอาชีพ และเป็นเรือ่ งของความชอบ
หรือไม่ชอบที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับใจกันได้ ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ได้ดีย่อมเป็นผู้ที่เข้าสู่อาชีพการเป็นผู้ประกอบการด้วยความสมัครใจ และตั้งใจเตรียมการไว้ล่วงหน้า
การประกอบกิจการของตนเองค่อนข้างจะเป็นเรือ่ งทีต่ นื่ เต้น และท้าทายส�ำหรับผูป้ ระกอบการใหม่ แต่การเสีย่ ง
กับการลงทุน และความกลัวจะเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญยิ่ง ผู้ที่คาดหวัง และมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการ
จึงต้องมีการตัดสินใจด้วยความรอบคอบก่อนเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบการ มีการประเมินทักษะความสามารถ
ในการเป็นผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นจริง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะท�ำการประกอบการ
ผูท้ คี่ าดหวังจะต้องรูว้ ตั ถุประสงค์ของตนเองอย่างชัดเจน ควรตรวจสอบอุปสรรคทีจ่ ะเข้ามากระทบและทีส่ ำ� คัญ
คือ ต้องประเมินทักษะความสามารถของตนทีจ่ ะช่วยให้เป็นเจ้าของธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จทีด่ ใี นอนาคตได้
(Lohawattanakul, 2018) ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี และผลการศึกษาของ (Yothongyos
& Sukmaungma, 2016) ทีพ่ บว่า เจตคติการเป็นผูป้ ระกอบการมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
ทั้งทางตรง และทางอ้อมสูงที่สุด และ (Linan & Rodriguez-Cohard, 2015) ที่แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคล
มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่ต้องการจะสร้างกิจการของตนเองในอนาคต
3) การรับรูส้ มรรถภาพแห่งตนมีความสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจจะเป็นผูป้ ระกอบการเป็นอันดับสุดท้าย
ข้อค้นพบดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ การเชือ่ ในสมรรถภาพ
ของตนเองจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เคยประสบมาก่อน ในด้านของการท�ำงานถ้าบุคคลรับรู้ว่างานยากกว่า
ทีค่ ดิ จะท�ำให้บคุ คลมีความเชือ่ ในสมรรถภาพของตนต�ำ่ ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลรับรูว้ า่ งานง่ายบุคคลก็จะ
มีความมั่นใจมากขึ้น การคาดหวังในสมรรถภาพแห่งตนมีอ�ำนาจในการพยากรณ์พฤติกรรมมากกว่าการคาด
หวังผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการกระท�ำหรือการกระท�ำทีม่ ใี นอดีต โดยการคาดหวังในสมรรถภาพแห่งตนมีอทิ ธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งน�ำไปสู่ความเข้าใจที่ว่าบุคคลที่มีประสบการณ์และประสบความส�ำเร็จมาก่อน
จะมีความเชื่อในสมรรถภาพแห่งตนในทางบวกต่อสถานการณ์ที่มีความหลากหลายมากกว่าบุคคลที่มี
ประสบการณ์ความส�ำเร็จน้อยหรือไม่เคยประสบความส�ำเร็จ (Bandura, 1997) และ (Ferreira et al., 2012)
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Moungmee, 2012), (Heuer & Linan, 2013), (Linan, Nabi & Krueger,
2013), (Linan & Rodriguez-Cohard, 2015) และ (Ogundipe et al., 2012) ที่พบว่าการที่นักศึกษาตั้งใจ
จะเป็นผู้ประกอบการนั้น นักศึกษาจะต้องเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะเป็นได้หรือใช้ความพยายาม
ไม่มากนักในการที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจจะยังมีความรูส้ กึ ว่าการเริม่ ต้นธุรกิจเป็นเรือ่ งทีย่ ากและตนเองยังมีสมรรถนะแห่งตน
ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้มคี วามมัน่ ใจว่าจะประสบความส�ำเร็จเมือ่ ก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ ดังนัน้ จึงควรมีการ
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จัดอบรมเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ Start Up จัดกิจกรรมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเชิญศิษย์เก่า ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�ำเร็จมาเป็นวิทยากร เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้นกั ศึกษาได้มองเห็นโอกาสทีจ่ ะประกอบธุรกิจ
เป็นของตนเอง
2. น�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาและ
บัณฑิตจบใหม่ ในการ Upskills Reskills เพื่อให้สามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการ
ว่างงานของบัณฑิตได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น ดังนั้น ในการ
ศึกษา ครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงตัวแปรตามในลักษณะอื่น ๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้
ประกอบการของบัณฑิตจบใหม่ในทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ และ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งเพื่อหาความแตกต่างและความสอดคล้องร่วมกันของผลการ
วิจัย
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