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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาคุณลักษณะและความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีเรียนสาขาการเป็นผูป้ระกอบการ  ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ และนกัศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย
ทุกชั้นปี จ  านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 ราย โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย  การเก็บขอ้มูลใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการท าวิจยั และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้
ในการวจิยั คือ ค่าร้อยละ  และสถิติทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่ง 2 กลุ่มใช ้
T – test และทดสอบความแตกต่างระหวา่งประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปใช ้F - test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD)  
  

ผลการวจิยัพบวา่  
 

            1.นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง พบวา่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง  มีอายุมากท่ีสุด 20 ปี  เป็นเช้ือ
ชาติไทยมากท่ีสุด  บิดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด  มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรมาก
ท่ีสุด  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวอยูใ่นช่วง 60,001 – 80,000 บาทมากท่ีสุด  

2.นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการทั้ง 13 ดา้นแตกต่างกนั โดยพบวา่ นกัศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการ แตกต่างกนั อายุนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
อาชีพของบิดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกัน อาชีพมารดามีผลต่อ
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั รายไดต่้อครอบครัวมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3.นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยพบว่า เพศมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
อาชีพของบิดามีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั อาชีพมารดามีผลต่อความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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Abstract 
  
 The purpose of this study is to study the entrepreneurial characteristics and intention to 
become an entrepreneur of students majoring in Entrepreneurship in Bangkok area, by comparing 
sets of characteristics and intention of students with different backgrounds. Data were collected 
200 student from Bangkok and Thai Chamber of Commerce University in Bangkok via the 
convenient sampling technique. The data were analysis via the use of SPSS statistical package in 
terms of frequencies, T-test, F-test as well Least Significant Difference (LSD). 

 

The results show that 
 
1. The samples contained a larger number of male respondents, most of them are Thai 

whose fathers ran own business and whose mother were farmers. Most of the 
students possessed the family income in a range 60,001 - 80,000 baht. 

2. The samples with different backgrounds had different entrepreneurial characteristics 
as it was found that there was a difference in entrepreneurial characteristics between 
males and female, among those with different ages, among those father having 
different occupations, in those whose mother having different occupations, as well in 
those whose family income were different, at p <.05 level. 

3. The samples with different backgrounds had different opinions upon intention to 
become an entrepreneur as it was found that gender, father’s occupations, mother’s 
occupations as well as family income impacted such intention, at p <.05 level. 
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วทิยาลยัราชพฤกษ ์
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และ ดร.วนันิวติั ปันสุวงค ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาการเป็นผูป้ระกอบการ กรรมการบริหารหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  ท่ีให้
ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็น และแนวทางแกไ้ขปัญหาในการวจิยั รวมถึง อาจารยนิ์ตยา สุภาภรณ์ ท่ีให้
ความร่วมมือในการจดัเตรียมขอ้มูล และการใชโ้ปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ท าใหผู้ว้จิยัมี
ความพยายาม มุ่งมัน่ ในการท าวจิยัจนประสบความส าเร็จในคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เน่ืองจากในปัจจุบันยุคการค้าเสรีท่ีมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงของธุรกิจทั่วโลก การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและแนวโนม้ของการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกบัการ
ก าเนิดผูป้ระกอบการรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในแถบอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น แม้กระทัง่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะเร่ืองการสร้างผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  
มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ีรัฐบาลได้ให้ความส าคญัพร้อม
นโยบายการสร้างผูป้ระกอบการหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีมีอยูเ่ดิมให้เจริญเติบโต
ข้ึน เพราะเล็งเห็นวา่ผูป้ระกอบการเป็นศูนยก์ลางขบัเคล่ือนและเป็นพลงัในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 การสร้างธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  หรือ  (Small and Medium Entreprise)  เป็น

ธุรกิจท่ีมีความเป็นอิสระในการเป็นเจา้ของ และการด าเนินงาน โดยบุคคลเดียว หรือกลุ่มบุคคลไม่ก่ีคน

มีทรัพยสิ์นในการด าเนินงานจ ากดั การบริการมีอิสระโดยตวัเจา้ของเอง ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่ธุรกิจ  

SMEs  เป็นธุรกิจท่ีสามารถเกิดข้ึนไดง่้าย แต่ยงัไม่ไดมี้การวางแผนระยะยาวในเร่ืองของแนวโนม้ธุรกิจ

ขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม ต่อสถานการณ์ของการแข่งขนัในกลุ่ม  SMEs ในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การเจริญเติบโตของธุรกิจ  SMEs เกิดข้ึนจากความตอ้งการของสภาพเศรษฐกิจสังคม และ

ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ก็เป็นส่วนส าคญัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ท่ี

เกิดข้ึนมุ่งใหเ้กิดการท าธุรกิจ การท่ีผูป้ระกอบการ SMEs จะประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจไดน้ั้น 

นอกเหนือจากประสบการณ์แลว้จะตอ้งมีแนวคิดในการพฒันาตนเองและองค์กรให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยจะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัของผูป้ระกอบการธุรกิจ  SMEs และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการ

เชิงประกอบการ 



2 

 

 ในอดีตท่ีผ่านมาสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาของไทย ซ่ึงมีบทบาทในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ ส่วนใหญ่มักจะมุ่งผลิตบณัฑิตเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานตามสาขาวิชาชีพเฉพาะต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองธุรกิจอุตสาหกรรมของ

ประเทศมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว แต่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปทั้ง

สถาบนัการเงิน ลว้นประสบปัญหาจนตอ้งเลิกหรือหยุดกิจการ ขณะเดียวกนัผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่เม่ือ

จบการศึกษาออกมาแลว้ก็ไม่มีงานรองรับ จึงเร่ิมมีกระแสท่ีจะส่งเสริมให้ผูจ้บการศึกษา ผูว้่างงานท่ีมี

ความรู้ประสบการณ์ เปล่ียนเข็มชีวิตไปสู่การประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ในส่วนของ

สถาบนัอุดมศึกษาก็เร่ิมทบทวนปรับแนวทางในการผลิตบณัฑิตไปสู่ทางเลือกอีกทางหน่ึง คือการผลิต

บณัฑิตออกไปเป็นผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจงัหวดักรุงเทพหมานครท่ี

ไดเ้ปิดสอนใน ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาผูป้ระกอบการ/การเป็นเจา้ของ

ธุรกิจ ได้แก่มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส าหรับระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต/การจดัการมหาบณัฑิต ไดแ้ก่ สาขาวิชานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ, 

สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการมหาวิทยาลยัรังสิต  สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการมหาวิทยาลยั

รามค าแหง  Global Entrepreneur MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจและการ

จดัการนวตักรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาขาวิชาการจดัการส าหรับผูป้ระกอบการ ,สาขาวิชาการ

จดัการและสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ และสาขาวิชาภาวะผูป้ระกอบการและนวตักรรมวิทยาลยัการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ท่ีมา:ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  สาขาวิชาการเป็น

ผูป้ระกอบการจึงมีความส าคญัต่อการสร้างหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษา

ในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวดักรุงเทพมหานคร ว่ามีลักษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการอยา่งไร โดยศึกษาถึงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ี

มีภูมิหลงัแตกต่างกนั และการศึกษาถึงความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาท่ีเลือกเรียน

สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ ท าให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตอนัจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และจะไดเ้ป็น
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ประโยชน์ในการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาสถาบนั พฒันาหลกัสูตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิทยาลยั

ราชพฤกษเ์ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีเปิดด าเนินการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2549 ดงันั้นการวิจยั

คร้ังน้ีจึงเป็นส่วนส าคญัในการท่ีผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลดงักล่าว เพื่อท่ีจะพฒันาและร่างหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะวิสา

หากิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภายใตก้ารด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ซ่ึงการ

วจิยัคร้ังน้ีมีประโยชน์อยา่งสูงในการเก็บขอ้มูลดงักล่าวอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1.   เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน

สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

2.   เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงั

แตกต่างกนัไป 
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ขอบเขตการวจัิย 
 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ และความตั้งใจท่ีจะเป็น

ผูป้ระกอบการของศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดขอบเขต

การวจิยัไวด้งัน้ีคือ  

1. กลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีท าการศึกษาวิจยัเป็นนักศึกษาท่ีเลือกเรียนใน
สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเน่ือง ทุกชั้นปี จาก 2 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย และ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ    

2. เน้ือหากรอบแนวความคิดในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา 2 เร่ืองไดแ้ก่ 
2.1 คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
2.2 ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 

 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 

1. นกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
2. นกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 

1.   เพื่อเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและเป็นขอ้มูลแนะแนวอาชีพ ให้แก่

นกัศึกษาเพื่อท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการต่อไป  

2.   เพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินการขออนุมติัเปิดหลกัสูตรสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

คณะบริหารธุรกิจและการจดัตั้งศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม วทิยาลยัราชพฤกษ ์
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2.   เพื่อทราบถึงคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน

สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ในสถาบนัอุดมศึกษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

1.   การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น

ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการระบุโอกาสทางธุรกิจ ภายใตแ้นวความคิด

สมยัใหม่ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ โดยเปล่ียนโอกาสเหล่านั้นให้เป็น

ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จได ้เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบและคงอยูต่ลอดไป  

2.   คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  Characteristics)  หมายถึง 

ลกัษณะเชิงจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูป้ระกอบกิจการดว้ยตนเอง ประกอบไปดว้ย การใฝ่

ความส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค ์ความกลา้เส่ียง กลา้ริเร่ิม ความมัน่ใจในตนเอง การจดัการความ

ผดิพลาดลม้เหลว การแสวงหาโอกาส แรงจูงใจและพลงั มนุษยสัมพนัธ์ มุ่งอดทน มีวสิัยทศัน์และ

เป้าหมาย การแสวงหาขอ้มูลและความเช่ียวชาญจากผูอ่ื้น และความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยวดัจากแบบวดั

ลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 

3.  ความตั้งใจทีจ่ะเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  Intention)  หมายถึง สภาวะทาง

จิตใจ ใส่ใจ ตอ้งการท่ีจะประกอบกิจการดว้ยตนเองในอนาคต 

4.  ภูมิหลงัของนักศึกษา หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษา ในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบ

ไปดว้ย เพศ อาย ุเช้ือชาติ อาชีพของบิดา-มารดา รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว  

 

 
 



บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
 ตอนท่ี  2 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 
 
ตอนที ่ 1 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
ความหมายของผู้ประกอบการ 
 มีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ผูป้ระกอบการ” อยู่หลากหลาย ดงัเช่น Pickel 
and Abrahamson (1989)  กล่าวถึงผูป้ระกอบการวา่ หมายถึงผูท่ี้เป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก จดัตั้งและ
ด าเนินงานธุรกิจโดยเผชิญกบัความเส่ียงและปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน และ Bygrave (1994) ให้
ความหมายของผูป้ระกอบการไวว้่า คือผูท่ี้มองเห็นถึงโอกาส และสร้างองค์กรหรือบริษทัข้ึนมาเพื่อ
ด าเนินการตามโอกาสนั้น 
 ส่วนในประเทศไทย  วินิจ  วีรยางกูร (2528) ให้ความหมายของผู ้ประกอบการว่า 
หมายถึง ผูท่ี้มีความคิดท่ีจะด าเนินธุรกิจ ท าการก่อตั้งธุรกิจข้ึนมา และคอยประคบัประคองให้ธุรกิจท่ีตั้ง
ข้ึนมานั้นมีการเจริญเติบโต และธีรยุส  วฒันาศุภโชค (2542) ไดเ้สนอความหมายของผูป้ระกอบการวา่ 
คือบุคคลผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ในการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  และจะตอ้งมีความ
อดทน มุ่งมัน่ กลา้ตดัสินใจ และกลา้เส่ียงในการท่ีจะน าความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของตนเองนั้นมา
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลคุม้ค่าเชิงพาณิชย ์
 กล่าวโดยสรุปแลว้ ผูป้ระกอบการจึงหมายถึง บุคคลผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรค์ในการหา
โอกาส เพื่อน าเอาโอกาสนั้นมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และคอยประคบัประคองให้ธุรกิจด าเนินไป
ภายใตค้วามเส่ียงและปัญหาต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดผลตอบแทนเชิงพาณิชยก์ลบัคืนแก่ผูด้  าเนินการ 
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คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 งานศึกษาวจิยัจ  านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการเป็นปัจจยั
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ผูท่ี้เขา้มาเป็นผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  
ซ่ึงไดป้ระมวลไวด้งัต่อไปน้ี  Pickel and Abrahamson (1989) ไดศึ้กษาผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม จ านวน 
97 ตวัอยา่ง ผลปรากฏวา่ผูป้ระกอบการขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จมีคุณสมบติัท่ีส าคญั 5 ประการ
คือ 
 1. แรงผลกัดนั หรือแรงจูงใจในการท างาน อนัประกอบด้วย ความรับผิดชอบ  ความ
กระฉบักระเฉง  ความคิดริเร่ิม  ความเพียรพยายามทนทาน และความทะเยอทะยาน 
 2. ความสามารถทางด้านสติปัญญา  อันประกอบด้วย ความฉลาดทางสติปัญญา  
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์และความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
 3. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์  อันประกอบด้วย ความมั่นคงทางอารมณ์  
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั  ความสามารถในการเขา้สังคม  ความมีไหวพริบ  และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
 4. ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  อนัประกอบดว้ย ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และความสามารถในการติดต่อส่ือสารดว้ยวาจา 
 5. ความสามารถดา้นเทคนิค อนัประกอบดว้ย ความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น
ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้พื้นฐาน  ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง  ประสบการณ์  เพื่อท าให้
การด าเนินงานง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบติังาน 
 Longemecker and Moore (1987)  ไดมี้การศึกษาว่าผูป้ระกอบการจะมีคุณลกัษณะท่ี
แตกต่างจากบุคคลทัว่ไปคือ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  มีความพร้อมรับกบัความเส่ียง  มีความมัน่ใจใน
ตนเอง และมีความสามารถในการปรับตวั 
 ส่วน Szonyi and Steinhoff (1979)  ไดใ้ห้ความหมายวา่ ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ควรประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ีคือ มีก าลงัความสามารถ  มี
ความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการจดัการ  มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรู้ดา้นเทคนิค  มีความสามารถดา้น
การบริหาร  มีการพิจารณาตดัสินใจท่ีดี  มีความยบัย ั้งชัง่ใจ  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีความเป็น
ผูน้ า  มีความอดทนอดกลั้น  และมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของตนเอง 
 Bygrave (1994)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ
พึงจะมี 10 ประการ โดยเรียกวา่ 10 Ds ดงัน้ีคือ 
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 1. Dream  หมายถึงผูป้ระกอบการควรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถมองเห็นอนาคต
ของตนเองธุรกิจท่ีท า  และยิ่งไปกว่านั้นควรจะมีความสามารถในการท่ีจะท าให้ความฝันนั้นประสบ
ความส าเร็จดว้ยเช่นกนั 
 2. Decisiveness   หมายถึง ผูป้ระกอบการควรมีความแน่วแน่  ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง  มี
ความรวดเร็วฉบัไวในการตดัสินใจ  เพราะความรวดเร็วฉบัไวน้ีเองท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ 
 3. Doers  หมายถึง ผูป้ระกอบการควรมีการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจอยา่งเด็ดขาด 
และรวดเร็ว  ฉบัไว 
 4. Determination  หมายถึง ผูป้ระกอบการควรสามารถจดัการกบัอุปสรรคต่าง ๆ  มีความ
กลา้ไดก้ลา้เสีย  ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคถึงแมว้า่จะใหญ่หลวงเพียงใด 
 5. Decdication  หมายถึง  ผูป้ระกอบการควรอุทิศตนให้กบัการด าเนินธุรกิจอยา่งไม่รู้จกั
เหน็ดเหน่ือย  บางคร้ังท่ีตอ้งสละเวลาส่วนตวัท างานอยา่งไม่มีวนัหยุด  ด้ินรนต่อสู้เพื่อให้ธุรกิจของตน
ประสบความส าเร็จ 
 6. Devotion  หมายถึง  ผูป้ระกอบการควรมีความรักในส่ิงท่ีตนก าลงัท าอยู ่ ไม่วา่จะเป็น
ความรักในตวัสินคา้และบริการ  ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จ 
 7. Details  หมายถึง  ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ี
ก าลงัเร่ิมตน้หรือธุรกิจท่ีก าลงัเติบโต  ผูป้ระกอบการควรจะศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ประกอบการเพื่อน ามาปรับใชใ้นธุรกิจของตน 
 8. Destiny  หมายถึง ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการท่ีจะควบคุมชะตาชีวิตและธุรกิจของ
ตนเอง 
 9. Dollars  หมายถึง ความร ่ ารวยและตวัเงินมิใช่แรงจูงใจส าคญั หรือมิใช่เป็นตวัวดัความ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจของผูป้ระกอบการ  ผูป้ระกอบการจึงมองถึงภาพรวมของผลตอบแทนอ่ืนท่ี
ไดรั้บจากการประกอบธุรกิจดว้ยมากกวา่ 
 10. Distribute  หมายถึง  ผูป้ระกอบการควรมีการกระจายความเป็นเจา้ของ หรือความ
รับผดิชอบในธุรกิจ กบัพนกังานท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
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 จากการศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการของ McCelland and Winter (1969 อา้งใน 
จิตนา  สุนทรธรรม, 2533)  สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. เป็นผูต้อ้งการความส าเร็จในเบ้ืองตน้ (The Need for Achievement Prime) 
 2. เป็นผูมี้ความรับผดิชอบ (Desire for Responsibility) 
 3. เป็นผูท่ี้ชอบเส่ียงพอประมาณ (Preference Moderate Risks) 
 4. เป็นผูม้องเห็นความน่าจะส าเร็จของงาน (Perception of Probability of Success) 
 5. เป็นผูมี้ความตอ้งการทราบผลสะทอ้นกลบัของการท างาน (Stimulation by Feedback) 
 6. เป็นผูมี้พลงัในหนา้ท่ีการงาน (Energetic Activity) 
 7. เป็นผูม้องการณ์ไกล (Future Orientation) 
 8. เป็นผูมี้ทกัษะในการจดัการ (Management Skill) 
 9. เป็นผูมี้เจตคติต่อเงิน (Attitude toward Money) 
 Baumback (1988) กล่าวว่า จากการศึกษาจ านวนมากพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีประสบ
ความส าเร็จจะมีคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพต่อไปน้ีในระดบัสูง คือ มีความเป็นมิตร มีความกระตือรือร้น 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความกระฉับกระเฉง  มีความมุมานะบากบัน่  มีความ
มัน่คงเด็ดเด่ียว  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีความรับผดิชอบ  และมีความคิดแน่วแน่ 
 Levinson (1989)  ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพท่ีจะมีผลต่อการประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่มวา่ ประกอบดว้ย ความอดทน (Patience)  ความกา้วร้าว (Aggressiveness)  การ
เป็นคนเจา้ความคิดและมีจินตนาการ (Imagination)  ความมีไหวพริบและไวต่อส่ิงแวดล้อมรอบดา้น 
(Sensitivity)  และการมีเป็นตวัของตวัเองสูง (Ego Strength) 
 ส่วน Dollinger (1999)  เสนอวา่ ในการศึกษาวิจยัเม่ือไม่นานมาน้ี สามารถท่ีจะจ าแนก
คุณลักษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จซ่ึงแตกต่างจากผู ้ประกอบการท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จได ้โดยผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมีคุณลกัษณะคือ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  มีความ
เช่ือในอ านาจแห่งตน และชอบท่ีจะเส่ียง 
 ส าหรับในประเทศไทย วฑูิรย ์ สิมะโชคดี (2542) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของ “เถา้แก่ใหม่” 
หรือการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จนั้น สามารถสรุปคุณสมบติัขั้นต ่าได ้7 
ประการคือ ตอ้งเป็นนกัแสวงหาโอกาส  ตอ้งเป็นนกัเส่ียง  ตอ้งเป็นคนท่ีมีความคิดริเร่ิม  ตอ้งเป็นคนท่ี
ไม่ทอ้ถอยง่าย  ตอ้งเป็นคนท่ีใฝ่รู้อยูเ่สมอ  ตอ้งเป็นคนมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  มีจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ี
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ชัดเจน และต้องมีเครือข่ายดี  หมายถึงมีเพื่อนฝูง  มีคนช่วยช้ีแนะ  ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือ และมี
แหล่งขอ้มูลมากมาย 
 สมชาย  หิรัญกิตติ (2542) ระบุถึงคุณสมบติัของผูป้ระกอบการท่ีดีซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
ธุรกิจขนาดยอ่มประสบความส าเร็จไดแ้ก่ 
 1. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิค่อนขา้งสูง  เช่ือมัน่ในตนเอง  กลา้เส่ียง  ไม่กลา้ลม้เหลว  เป็น
คุณสมบติัท่ีจะตอ้งมีในตวัผูป้ระกอบการไม่มากก็นอ้ย เพราะเป็นประเด็นท่ีมกัจะน าไปสู่การตดัสินใจท่ี
จะท าธุรกิจเอง  เพราะบาคนแมมี้ความรู้ความสามารถสูงแต่ใจไม่กล้าพอท่ีจะเปิดธุรกิจเองก็จะไม่
สามารถเป็นผูป้ระกอบกิจการได ้ทั้ง ๆ ท่ีคุณสมบติัในขอ้อ่ืน ๆ มีพร้อม 
 2. มีความสามารถในการคิดหรือมีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ท่ีจะเอาแนวความคิดท่ีดีมา
เสริมสร้างใหเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจ  ท าส่ิงท่ีถูกตอ้งก่อนคนอ่ืนเสมอ  จะก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 
 3. มีความสามารถดา้นมนุษยสัมพนัธ์  มีความสามารถในการจูงใจลูกน้อง  มีศิลปะใน
การประกอบตนและดึงดูดลูกคา้ มีทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีดี 
 4. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร  รู้จกัวางแผน  การควบคุม  การจดัองคก์าร  การ
สั่งการ  การจดัหาบุคลากร  ตลอดจนมีความอดทนและสามารถท างานหนกัได ้
 ส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศ (2543) ไดศึ้กษาคุณสมบติัท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการ
ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในธุรกิจคือ ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท าธุรกิจ  แรงจูงใจในการท าธุรกิจ  ความ
ซ่ือสัตย ์ สุขภาพ  ความกล้าท่ีจะเส่ียงและเส่ียงอย่างฉลาด  ความกล้าตดัสินใจ  การสนับสนุนจาก
ครอบครัว  ความเป็นผูน้ า  ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ความช านาญดา้นเทคนิค  
ความช านาญดา้นการบริหารธุรกิจ  และความรู้เก่ียวกบัธุรกิจนั้น ๆ 
 อรพิณ  สันติธีรากุล (2543) สรุปวา่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการประกอบไปดว้ย 
 1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement Competencies)  ซ่ึงประกอบด้วย การ
แสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking)  ความมุ่งมนั (Persistence)  ความมีพนัธะต่องาน  ความผกูพนั  
ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work Contract)  ความตอ้งการใฝ่หาทางดา้นคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ  (Demand for Quality and Efficiency)  และความเส่ียง (Risk Taking) 
 2. ศกัยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies)  ซ่ึงประกอบดว้ย การตั้งเป้าหมาย 
(Goal Setting)  การวางแผน และการติดตาม / ประเมินอย่างมีระบบ (Systematic Planning and 
Monitoring) และการแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) 
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 3. ศกัยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies)  ซ่ึงประกอบดว้ย การช้ีชวน  การชกัชวน  
การมีเครือข่าย (Persuasion and Networking)  และ ความมัน่ใจ (Self Confidence) 
 อาทิตย ์ วุฒิคะโร (2543) ไดส้รุปจากการศึกษาขอ้มูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
การจัด “โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (Entrepreneurship Development 
Programme, EDP) มาตั้งแต่ปี 2523 วา่ คุณลกัษณะของผุป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมีดงัน้ีคือ (1) 
มีความกล้าเส่ียง  (2) มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ  (3) มีความผูกพนัต่อเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ (4)  มี
ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผูอ่ื้น  (5) มีความมานะและท างานหนกั  (6) มีความกระตือรือร้นและไม่
หยุดน่ิง  (7) มีความสามารถการเรียนรู้จากประสบการณ์  (8) มีความรับผิดชอบ  (9) มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  (10) มีความสนใจการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  (11) มีความสามารถในการบริหาร  (12) มี
ความคิดสร้างสรรค ์ (13) มีความสามารถในการปรับสภาพแวดลอ้ม  (14) มีความกลา้ตดัสินใจ  (15) มี
ความสามารถในการคิดและวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน  (16) มีความสามารถในการสร้าง
พนัธมิตร  (17) มีความซ่ือสัตย ์ (18) มีความประหยดัเพื่ออนาคต  (19) มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ชวลิต  ประภวานนท ์(2548) สรุปวา่คุณสมบติัของผูป้ระกอบการประกอบไปดว้ย 

1. ตอ้งมีความพยายาม ( Energy Level )  ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ ตอ้งใช้
ความพยายามและความอดทน  ต้องท างานหนักและอุทิศเวลาให้กบังาน จากการส ารวจพบว่า
ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไปตอ้งท างานมากกวา่ 60 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และ 25% ของรายงานแจง้วา่ บาง
รายตอ้งท างานถึง 70 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีพลงังานท่ีสูงกวา่ปกติ เพื่อให้เพียงต่อ
การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ 

2. มีความปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จ ( Need for Achievement )  ผูป้ระกอบการท่ี
มีความตอ้งการให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จ จะก่อให้เกิดแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งระยะสั้นและ
ยาว เม่ืองานนั้นส าเร็จก็จะเกิดความพึงพอใจ 

3. ระดบัของความเส่ียง ( Level of Risk )  แมว้า่การประกอบธุรกิจใหม่จะมีความเส่ียงสูง 
แต่ถา้ผูป้ระกอบการมีการวางแผนท่ีดี ก็สามารถลดภาวะความเส่ียงได ้

4. ความเช่ือมัน่ในตนเอง ( Self - Confidence )  ผูป้ระกอบการท่ีเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตวัเอง ท่ีจะวางแผนกลยุทธ์  การตดัสินใจ และปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนทุกวนัว่าท าได ้ก็จะเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ได ้
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5. เนน้ท่ีการควบคุม ( Focus of Control )  ผูป้ระกอบการโดยมากจะเช่ือความสามารถ
ของตวัเอง ท่ีจะควบคุมตวัเองในการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วงได ้โดนอาศยัความสามารถ ไม่ใช่
โชคชะตา 

6. ตอ้งมีความอดทนต่อความเคลือบแคลง (Tolerance of Ambignity ) ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความเคลือบแคลงของสถานการณ์ ปัญหาหรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไม่ชดัเจน ทางเลือกท่ียาก
ต่อการก าหนดและตดัสินใจ รวมทั้งผลลพัธ์ท่ีจะไดใ้นอนาคตไม่เพียงพอ แต่ผูป้ระกอบการก็มีความสุข
ในการตดัสินใจ แมว้า่ขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะไม่สมบูรณ์ 
 
งานวจัิยเกีย่วกบัการคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ 
 สุชาติ  ช่วงโชติ (2542) ไดท้  าการศึกษาการใชค้วามรู้และทกัษะท่ีส่งผลต่อผลส าเร็จของ
การประกอบอาชีพอิสระของผูป้ระกอบการดา้นช่างอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีผลส าเร็จมากท่ีสุดคือ กลุ่มผูป้ระกอบการมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
และปริญญาตรีตามล าดบั  กลุ่มผูป้ระกาอบการมีประสบการณ์ 6 ถึง 10 ปี เป็นกลุ่มท่ีใช้ระดบัความรู้
และทักษะ และประสบผลส า เ ร็จมากกว่าก ลุ่มผู ้ประกอบการท่ี มีประสบการณ์ในกลุ่มอ่ืน  
ผูป้ระกอบการท่ีมีผลส าเร็จมากจะใชร้ะดบัความรู้และทกัษะมากกว่าผูป้ระกอบการท่ีมีผลส าเร็จน้อย
อยา่งมีนยัส าคญั 
 ยุพิน นิลวลัยกุล (2541)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัท่ีส่งผลให้บุคคล
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในเขตภาคตะวนัออก  โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา
คือ  บุคคลประกอบอาชีพอิสระจนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของสังคม ไดรั้บโล่และเกียรติบตัร 
ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2530 – 2540 จ านวน 127 คน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระในเขตภาคตะวนัออกมีทั้งหมด 24 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นมีความ
กระตือรือร้นอยูเ่สมอ  (2) ดา้นน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้  (3) ดา้นมีความรู้ดา้นอาชีพและรู้จริง
ในส่ิงท่ีท า  (4) ดา้นไม่เห็นแก่ตวัช่วยเหลือสังคมตามโอกาสอนัควรและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
(5) ดา้นแรงสนบัสนุนจากครอบครัว  (6) ดา้นใชเ้วลาและทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  
(7) ดา้นใชค้  าวพิากษว์จิารณ์ของผูอ่ื้นใหเ้ป็นประโยชน์  (8) ดา้นประหยดัอดออมเห็นคุณค่าของเงิน  (9) 
ดา้นไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและมีมนุษยสัมพนัธ์ดี  (10) ดา้นรักและมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพอิสระ โดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคัญ  (11) ด้านท าเลและสถานท่ีประกอบการในธุรกิจนั้น ๆ  (12) ด้านช่างสังเกต 
ปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีข้ึน  (13) ด้านยินดีรับความเปล่ียนแปลงและกล้าเผชิญกบัความจริงในทุก
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สถานการณ์  (14) ดา้นมีทุนและการสนบัสนุนท่ีดี  (15) ดา้นมีความอุตสาหะรอคอยความส าเร็จและ
ผลประโยชน์ระยะยาวได ้ (16) ดา้นมีระเบียบวินยัในการควบคุมตนเอง  (17) ดา้นใชค้วามผิดพลาดแต่
หนหลงัเป็นบทเรียน  (18) ดา้นขยนั ซ่ือสัตย ์ อดทนต่อตนเองและผูอ่ื้นเสมอ  (19) ดา้นมีความสามารถ
และท างานหนกัไดเ้กินกวา่บุคคลปกติ  (20) ดา้นในการประกอบกิจการใด ๆ จะตั้งเป้าหมายไวสู้งและ
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ (21) ดา้นไม่เบ่ือง่าย ไม่ชอบทิ้งอะไรกลางคนัเม่ือพบปัญหาอุปสรรค  (22) 
ดา้นรักอิสรภาพ ไม่ชอบการอยู่ใตอ้  านาจใคร  (23) ดา้นมีการออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ (24) ดา้น
กลา้ตดัสินใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหาทุกดา้นอยา่งมีเหตุผล 
 ชลยืน  หงส์ไพศาลวิวฒัน์  (2539)  ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการในธุรกิจการ
ผลิต  การจดัจ าหน่าย และการบริการ พบวา่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจต่างประเภทกนัมีคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการทั้ง 6 ดา้นไม่แตกต่างกนั และผูป้ระกอบการในธุรกิจการผลิต การจดัจ าหน่ายและการ
บริการ ให้ความส าคญัต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการทั้ง 6 ดา้นสอดคลอ้งกนั โดยมีล าดบัเรียงจาก
มากไปน้อยคือ (1) ความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ  (2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  (3) ความ
เป็นผูน้ า  (4) ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์  (6) ความเช่ือมัน่ตนเอง 
 ตะวนั  ณ ระนอง  (2536)  ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจท่ีอยู่
อาศยั  โดยผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งบุคคลท่ีใกลชิ้ดมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมความเป็น
ผูป้ระกอบการ ส่วนปัจจยัดา้นคุณลกัษณะความรู้ความเขา้ใจ  ทศันคติและทกัษะ  พบวา่ ผูป้ระกอบการ
มีความกลา้เส่ียงอยา่งสมเหตุสมผล  ความสามารถในการรับรู้โอกาสทางธุรกิจ  ความเช่ือในอิทธิพลจาก
การควบคุมภายใน  ความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
 จินตนา  สุนทรธรรม (2531) ได้ท าการศึกษาปัญหาของธุรกิจขนาดย่อมและการ
ประกอบการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งจากเจา้ของและผูป้ระกอบการจ านวน 
200 ตวัอยา่ง  โดยสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มจากภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ้ 
จ  านวนภาคละ 50 ตวัอยา่ง  การวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้น ตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัน้ีคือ มีความคิดริเร่ิมและมีการเปล่ียนแปลง  ไม่ท าธุรกิจตามผูอ่ื้น  ขยนัท างานหนกั  ท ากิจการท่ีตน
ถนัด  มีประสบการณ์  มีการวางแผนล่วงหน้า  ใฝ่หาความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา  และมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  และมีความสามารถทางการตลาด 
 จากการคน้ควา้งานวิจยัขา้งตน้จะเห็นได้ว่า ผูป้ระกอบการท่ีดีท าไมตอ้งมีทกัษะพิเศษ 
และมีคุณลกัษณะบางอย่างท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป  ส าหรับลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใน
การศึกษาคร้ังน้ี จะมุ่งเนน้ท่ีลกัษณะเชิงจิตวทิยา 13 ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ความกลา้เส่ียง  (Risk Taking) : ชูชยั  สมิทธิไกร, 2547   
 2.    ความยนืหยดัอดทน  (Perseverance) : ชูชยั  สมิทธิไกร, 2547 
 3. มนุษยสัมพนัธ์  (Human Relation Ability) : ชูชยั  สมิทธิไกร, 2547 
 4. ใฝ่ความส าเร็จ  (Achievement Orientation) : ชูชยั  สมิทธิไกร, 2547 
 5. การจดัการกบัความลม้เหลว  (Dealing with Failure) : ชูชยั  สมิทธิไกร, 2547 
 6. แรงจูงใจและพลงั  (Motivation and Energy) : อาทิตย ์ วฒิุคะโร, 2543 
 7. วสิัยทศัน์และเป้าหมาย  (Vision and Goals) : อาทิตย ์ วุฒิคะโร, 2543  
 8. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) : อาทิตย ์ วฒิุคะโร, 2543 
 9. ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) : อาทิตย ์ วุฒิคะโร, 2543 
 10.  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  (Self – Confidence) : อรพิณ  สันติธีรากุล, 2543 
 11.  กลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ  (Initiative and Responsibility) : อรพิณ  สันติธีรากุล, 2543 
 12. การแสวงหาโอกาส  (Opportunity Seeking) : อรพิณ  สันติธีรากุล, 2543 
 13. ความซ่ือสัตยสุ์จริต  (Integrity) : อรพิณ  สันติธีรากุล, 2543 
 
งานวจัิยเกีย่วกบัคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
 Louw, Plessis and Bosch (1997) ไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 15 
คุณลกัษณะในนกัศึกษาปริญญาตรีของ Port Elizabeth University ในแอฟริกาใต ้ จ านวน 508 คน ผล
การศึกษาพบวา่ 
 1. ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี 3 
สูงกวา่ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี 1 และ 2  ซ่ึง
ช้ีให้เห็นถึงการตระหนกัอยูใ่นความส าคญัของคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการในนกัศึกษาชั้นปีท่ี
สูงกวา่ 
 2. ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สูงกว่า
ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
 3. ค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาระหวา่งเพศชายและหญิง
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 นิศรา  จนัทร์เจริญสุข (2542) ได้ศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีต่อการเป็นผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั ผลการศึกษาพบว่า 



15 
 

กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ แต่เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วผูท่ี้ตอ้งการออกไป
ประกอบอาชีพเป็นผูป้ระกอบการมีเพียงร้อยละ 20.7 เท่านั้น  เหตุผลท่ีนกัศึกษาให้ความสนใจประกอบ
อาชีพเป็นผูป้ระกอบการเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้คือ เป็นอาชีพอิสระไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งใคร  เป็นอาชีพท่ี
ตอ้งใช้ความอดทนสูง  เป็นอาชีพท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มท่ี  เป็นอาชีพท่ีไดรั้บ
ผลตอบแทนมากกวา่เงินเดือนประจ า  เป็นอาชีพท่ีควรสนใจ เพราะวา่มีการวา่งงานมากข้ึน  และเพื่อสืบ
ทอดกิจการของครอบครัว ส่วนเหตุผลของนกัศึกษาท่ีไม่สนใจประกอบอาชีพเป็นผูป้ระกอบการเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแลว้คือ ไม่ตอ้งการเส่ียงในการลงทุน  ไม่มีเงินทุนด าเนินการ  ไม่มีประสบการณ์ท างาน  
ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  ตอ้งการหาประสบการณ์จากการเป็นลูกจา้งก่อน  และเป็นอาชีพท่ี
ไม่มีความมัน่คง 
 วชิร  โอภิธากร (2533)  ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการอบรมสร้างเสริมใน
ครอบครัวและสถานศึกษากบัจิตลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาอาชีวศึกษาใน
ภาคใต้  การศึกษาพบว่า (1) การส่งเสริมให้ประกอบอาชีพส่วนตัวจากครอบครัว ความเป็น
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา  และการอบรมเล้ียงดูแบบให้พึ่งตนเอง  สามารถร่วมกนัท านายทศันคติ
ต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีอ านาจการท านาย ร้อยละ 9.36  (2) การอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล  
การอบรมเล้ียงดูแบบให้พึ่งตนเอง และการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพส่วนตวัจากครอบครัว  สามารถ
ร่วมกนัท านายความกลา้เส่ียงในเชิงธุรกิจ และมีอ านาจการท านาย ร้อยละ 11.07  (3) นกัศึกษาไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูแบบรัก สนับสนุนมาก มีทศันคติต่อการเป็นผูป้ระกอบการ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
ความกลา้เสียงในเชิงธุรกิจมากกวา่นกัศึกษาซ่ึงไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผลมาก 
 
ตอนที ่ 2 เอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 
 Fishbein and Ajzen (1980)  ไดเ้สนอทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล โดยมีสาระวา่ หาก
ตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แทนท่ีจะสังเกตพฤติกรรมวา่
จะแสดงออกมาเช่นไร เราสามารถศึกษาความตั้งใจท่ีจะกระท า (Behavior Intention) แทนได ้เพราะ
ความตั้ งใจมีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมา ซ่ึงเป็นลักษณะการท านายพฤติกรรม 
(Behavior Prediction)  ของบุคคลจากความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น  ทฤษฎีน้ีมีขอ้
สมมติฐานท่ีวา่ มนุษยโ์ดยปกติจะเป็นผูมี้เหตุผล และใชข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อตนอยา่งมีระบบ  เพื่อให้
การตดัสินใจบรรลุเป้าหมาย และยงัเช่ือวา่มนุษยจ์ะประเมินผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเองก่อนการ
ตดัสินท่ีจะลงมือกระท าหรือไม่กระท านั้น โดย Fishbein and Ajzen ไดเ้สนอไวเ้ป็นกรอบทฤษฎีดงัน้ี 
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 ภาพที ่1   ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการท านายความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหรือแสดง
พฤติกรรมตามทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล (ท่ีมา : Fishbein  และ  Ajzen) 
 ดงันั้นความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการจึงหมายถึง  สภาวะทางจิตใจท่ีมุ่งมัน่  ใส่ใจ  
ตอ้งการท่ีจะประกอบกิจการดว้ยตนเองในอนาคต 
 
 งานวจัิยเกีย่วกบัความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 Wang, Wong and Lu (2001)  ไดท้  าการศึกษาถึงความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 8,063 คน ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ตัวแปรด้านทัศนคติ  สามารถท านายการรับรู้ ความน่าปรารถนาในการเป็น
ผูป้ระกอบการ  และการรับรู้ความเป็นไปได้ในการเป็นผูป้ระกอบการ  ได้ดีกว่าตวัแปรขอ้มูลทาง
ประชากร  (ประกอบดว้ยเพศ  อาชีพของบิดามารดา  สัญชาติ  และรายไดข้องครอบครัว)  และตวัแปรท่ี
เก่ียวกบัการศึกษา(ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และสาวชิาท่ีก าลงัศึกษา) 
 2. ตวัแปรดา้นการรับรู้ความเป็นไปไดใ้นการเป็นผูป้ระกอบการ  และการรับรู้ความน่า
ปรารถนาในการเป็นผูป้ระกอบการ  มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการอย่างมี

ความเช่ือของบุคคลเก่ียวกบัผลของ
พฤติกรรมและการประเมินคุณค่าความเช่ือ 

น ้าหนกัในการพิจารณาดว้ยทศันคติและ
บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง 

ทศันคติต่อพฤติกรรม 

ความตั้งใจในการท่ี
จะแสดงพฤติกรรม 

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง 

พฤติกรรม 

ความเช่ือของบุคคลตามความคาดหวงัของ
กลุ่มอา้งอิงเก่ียวกบัพฤติกรรมและแรงจูงใจ

ท่ีจะปฏิบติัตามความคาดหวงันั้น 
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นยัส าคญั  และสามารถท านายความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการไดดี้กวา่ตวัแปรขอ้มูลทางประชากร
และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 
 3. นัก ศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจมีทัศนคติท่ี ดีและมีความสนใจในการเ ป็น
ผูป้ระกอบการในระดบัสูง แต่ไม่มีความตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการในระดบัท่ีสูงดว้ยเช่นกนั 
 4. นกัศึกษาในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์และสาขาคอมพิวเตอร์ มีความสนใจและความ
ตั้งใจในการเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต อยูใ่นระดบัสูง 
 5. อาชีพท่ีคาดหวงัมีอิทธิพลต่อความสนใจในการเป็นผูป้ระกอบการ และความตั้งใจใน
การเป็นผูป้ระกอบการ ในระดบัปานกลาง 
 Phan, Leong, Wang and Kam (1999)  ไดท้  าการศึกษาในนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
สูงกว่าปริญญาตรี ในมหาวิทยาลยัทัว่เอเชีย จ  านวน 13,014 คน  ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติสามารถ
ท านายความตั้งใจในการประกอบการไดใ้นระดบัสูง  และการท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความสนใจท่ีจะเร่ิม
เขา้สู่ธุรกิจประกอบการอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความคิดท่ีชัดเจนเก่ียวกบัธุรกิจ  เงินทุน  ความ
คิดเห็นจากลุ่มเพื่อน เป็นตน้ 
 Crant (1996)  กล่าวว่า  บุคลิกภาพแบบเชิงรุก (Proactive) กบัการท านายความตั้งใจใน
การประกอบการ โดยศึกษาจากลุ่มตวัอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยในรัฐแบบตะวนัออกกลางของ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 181 คน พบวา่ ความตั้งใจในการประกอบการมีความสัมพนัธ์กบั เพศ  การศึกษา  
ประกอบอาชีพของบิดา-มารดา  และบุคลิกภาพแบบเชิงรุก  อย่างมีนยัส าคญั  และพบความสัมพนัธ์
สูงสุดระหวา่งความตั้งใจในการประกอบการและบุคลิกภาพแบบเชิงรุก 
 ปัญจะ  จงมีสุข (2532)  พบว่า จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกประกอบ
อาชีพอิสระของบณัฑิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางแสน ปีการศึกษา 2531 ผลของการวิจยัพบวา่ 
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตโดยเรียงล าดบัคือ  ลกัษณะครอบครัว  
ทศันคติต่ออาชีพอิสระ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ทุน  สุขภาพและการสนบัสนุนขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั
ของอาชีพ  และท าเพื่อรองานราชการ  ส่วนกระบวนการเขา้สู่อาชีพอิสระจนกระทัง่เลือกประกอบ
อาชีพอิสระ มีปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจคือ  (1) บณัฑิตท่ีจบการศึกษามาแลว้เขา้ท างานอาชีพอิสระ
ทนัที  (2) ความรู้ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพอิสระเป็นการศึกษาดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่  (3) ในช่วง
อายุไม่เกิน 16 ปี บณัฑิตมีชีวิตอยูใ่นชนบท  (4) บิดามารดาหรือผูป้กครองจะประกอบอาชีพอิสระ  (5) 
ฐานะของบิดามารดาหรือผูป้กครองมี ฐานะปานกลาง 
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กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังน้ี สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่ 2  กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 

 จากภาพท่ี 2 การศึกษาคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดคือ ศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ  
และความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ  ตามตวัแปรอิสระ คือภูมิหลงัของนกัศึกษา ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
เพศ  อาย ุ เช้ือชาติ อาชีพของบิดา-มารดา และรายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว/เดือน 
 
  
 

คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurial Characteristics) 

ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurial Intention) 

ภูมิหลงัของนักศึกษา 

 เพศ , อายุ , เช้ือชาติ 
 อาชีพของบิดา-มารดา  
 รายไดโ้ดยเฉล่ียของ 
       ครอบครัว/เดือน 



บทที ่3  
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

รูปแบบการศึกษา  

 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

วธีิด าเนินการวจัิย 

ระเบียบวธีิการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซ่ึงใชว้ธีิการวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเน่ือง ทุกชั้นปี ได้แก่ มหาวิทยาลยัหอหารคา้ไทย 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2552 จ านวน 204 คน (ท่ีมา:ส านกัทะเบียนและประมวลผล) 

และ มหาวิทยาลยักรุงเทพ นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2552 จ  านวน 138 คน (ท่ีมา:สถาบนั

ส่งเสริมการวจิยัและพฒันานวตักรรม) ยอดจ านวนรวมทั้งหมด 342 คน  

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   ผูว้ิจยัใชว้ิธีการแบบสุ่มของ Krejcie และ Morgan (ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์ , 2550: 264)  การ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง แทนค่าจากสูตรจากการเปรียบเทียบตารางของ Krejcie และ Morgan ได้

กลุ่มตวัอย่าง 181  ตวัอย่าง จากการค านวณของสูตร แต่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 200 

ตวัอยา่งเพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดว้างแผนการวิเคราะห์ขอ้มูลไวว้่าจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวม

แบบสอบถาม    ชุดตวัอยา่งมาลงรหสัและประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ เพื่อวเิคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 

95 (∞ = 0.05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการศึกษา 

 

ตัวแปรทีศึ่กษาในการศึกษา 

 ตัวแปรต้น คือ   ภูมิหลงัของนกัศึกษา 

    ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุเช้ือชาติ  อาชีพของบิดา-มารดา  

                                                          รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว 

 ตัวแปรตาม คือ คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 

    และความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

 ตอนที ่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลภูมิหลงั (Demographic Data) ของนักศึกษา เช่น อาย ุ 

เพศ  เช้ือชาติ อาชีพของบิดา-มารดา รายไดโ้ดยเฉล่ียของครอบครัว/เดือน 

 ตอนที ่ 2 แบบวดัความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการดดัแปลงจากแบบวดัของ ชูชยั  

สมิทธิไกร (2547)  ซ่ึงเป็นแบบประเมินตนเอง  มีขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ 1 ขอ้  โดยถามถึงความตั้งใจ

เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของตนเอง และมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี 

ความคิดเห็น คะแนน 

- จะท าธุรกิจของตนเองหลงัจากส าเร็จการศึกษาอยา่งแน่นอน 5  คะแนน 

-มีความตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจของตนเองหลงัจากส าเร็จ

การศึกษา 

4  คะแนน 

- ยงัไม่ทราบ / ยงัไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจของตนเองหลงัจากส าเร็จ

การศึกษาหรือไม่ 

3  คะแนน 

-มีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจของตนเองหลงัจากส าเร็จ

การศึกษา 

2  คะแนน 

- ไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจของตนเองหลงัจากส าเร็จการศึกษา 1  คะแนน 
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 และประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  จ  านวน 3 ขอ้  

เป็นขอ้ความเชิงบวก 2 ขอ้  และขอ้ความเชิงลบ 1 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

ระดับความคิดเห็น ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 

-  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน 5  คะแนน 

-  ไม่เห็นดว้ย 2  คะแนน 4  คะแนน 

-  ไม่แน่ใจ / เฉย ๆ 3  คะแนน 3  คะแนน 

-  เห็นดว้ย 4  คะแนน 2  คะแนน 

-  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5  คะแนน 1  คะแนน 
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 ตอนที ่ 3 แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 

 แบบวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของ ชูชยั  สมิทธิไกร (2544) เป็นแบบวดั

แบบประเมินตนเอง  ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 65 ขอ้  เป็นขอ้ความเชิงบวก 36 ขอ้  และขอ้ความ

เชิงลบ 29 ขอ้  เพื่อวดัคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 13 ดา้น  ดา้นละ 5 ขอ้ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. ความกลา้เส่ียง  (Risk Taking) ไดแ้ก่ขอ้ 14,18,27,40,50  
2. ความยนืหยดัอดทน  (Perseverance) ไดแ้ก่ขอ้ 6,15.19,30,57 
3. มนุษยสัมพนัธ์  (Human Relation Ability) ไดแ้ก่ขอ้ 16,26,29,39,62 
4. ใฝ่ความส าเร็จ  (Achievement Orientation) ไดแ้ก่ขอ้ 2,33,35,43,49 
5. การจดัการกบัความลม้เหลว  (Dealing with Failure) ไดแ้ก่ขอ้ 4,5,31,36,44 
6. แรงจูงใจและพลงั  (Motivation and Energy) ไดแ้ก่ขอ้ 23,28,42,55,60 
7. วสิัยทศัน์และเป้าหมาย  (Vision and Goals) ไดแ้ก่ขอ้ 7,17,25,32,63 
8. การแสวงหาขอ้มูล  (Information Seeking) ไดแ้ก่ขอ้ 3,8,21,34,59 
9. ความคิดสร้างสรรค ์ (Creativity) ไดแ้ก่ขอ้ 9,22,47,64,65 
10. ความเช่ือมัน่ในตนเอง  (Self-Confidence) ไดแ้ก่ขอ้ 10,20,37,53,61 
11. กลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ (Initiative and Responsibility) ไดแ้ก่ขอ้ 11,12,41,48,54 
12. การแสวงหาโอกาส  (Opportunity Seeking) ไดแ้ก่ขอ้ 1,24,38,45,58 
13. ความซ่ือสัตยสุ์จริต  (Integrity) ไดแ้ก่ขอ้ 13,46,51,52,56 

ข้อความเชิงบวก ได้แก่ข้อ 
1 2 3 5 8 9 11 12 14 15 17 18 20 21 

23 24 25 26 29 32 35 37 38 39 40 43 45 48 
51 53 55 58 59 61 63 64 

 
ข้อความเชิงลบ ได้แก่ข้อ 

4 6 7 10 13 16 19 22 27 28 30 31 33 34 
36 41 42 44 46 47 49 50 52 54 56 57 60 62 
65 
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 แบบวดัใชม้าตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั  ซ่ึงใหผู้ต้อบเลือกตอบตั้งแต่เห็น

ดว้ยอยา่งยิง่  จนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  โดยมีเกณฑก์ารคะแนนดงัน้ี 

 

ระดับความคิดเห็น ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ 

-  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน 5  คะแนน 

-  ไม่เห็นดว้ย 2  คะแนน 4  คะแนน 

-  ไม่แน่ใจ / เฉย ๆ 3  คะแนน 3  คะแนน 

-  เห็นดว้ย 4  คะแนน 2  คะแนน 

-  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 5  คะแนน 1  คะแนน 
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การแปลความหมายของคะแนน 

 การแปลความหมายของคะแนนค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัแปรคุณลกัษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ ไดใ้ชเ้กณฑก์ารค านวณจากสูตรดงัน้ี 

 

   อนัตรภาคชั้น = 
จ านวน

) คา่ต ่าสุด  -  คา่สูงสุด (  

 จึงไดเ้กณฑก์ารแปลผลความหมายของคะแนนค่าเฉล่ียดงัต่อไปน้ี 

 

คุณลกัษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

โดยรวม 

คุณลกัษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

รายด้าน 

ความตั้งใจทีจ่ะเป็น

ผู้ประกอบการ 

 

การแปลความหมาย 

65.00 – 116.99  5.00 –  8.99  4.00 –  7.19 ต ่าท่ีสุด 

117.00 – 168.99  9.00 – 12.99  7.20 – 10.39 ต ่า 

169.00 – 220.99 13.00 – 16.99 10.40 – 13.59 ปานกลาง 

221.00 – 272.99 17.00 – 20.00 13.60 – 16.79 สูง 

273.00 – 325.00 21.00 – 25.00 16.80 – 20.00 สูงท่ีสุด 

 

 

 



 

 

26 

การทดสอบเคร่ืองมือ 

 เม่ือผูว้ิจยัใชแ้บบวดัลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ และแบบวดัความตั้งใจท่ีจะเป็น

ผูป้ระกอบการน้ี น าไปเก็บขอ้มูลจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน  และเม่ือน าไปหาการทดสอบ

ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  กบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิเอลฟา (Alpha) ตัง่แต่ 

0.70 ข้ึนไป เพื่อตรวจสอบวา่ค าถามในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามวา่สามารถส่ือความหมายไดต้รง

ตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการมีค าถามเหมาะสมหรือไม่ 

ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ และความตั้งใจท่ีจะเป็น

ผูป้ระกอบการของศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยไดก้ าหนดขอบเขต

การวจิยัไวด้งัน้ีคือ  

1. กลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างนักศึกษาท่ีท าการศึกษาวิจยัเป็นนักศึกษาท่ีเลือกเรียนใน
สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี และต่อเน่ือง ทุกชั้นปี จ  าเป็น 2 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร คือ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ
มหาวทิยาลยักรุงเทพ    

2. เน้ือหากรอบแนวความคิดในการวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา 2 เร่ืองไดแ้ก่ 
2.1 คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
2.2 ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows มีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูลทัว่ไปดว้ยค่าสถิติ

พื้นฐาน ไดแ้ก่ 

  1.1 ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

ลกัษณะทางประชากร 

  1.2  ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง (Sample Mean) หาค่าเฉล่ียของขอ้มูล 

  1.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ใช้ในการวิเคราะห์คุณลกัษณะ

ความเป็นผูป้ระกอบการ และความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ 

               2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One - Way Analysis of Variance : ANOVA) หรือ F-test และ T-test ใชใ้นการวเิคราะห์ความแตกต่าง

ระหวา่ง 2 กลุ่ม รวมไปถึงการทดสอบความสัมพนัธ์เป็นรายคู่โดยวธีิ Least Significant Difference Test 

(LSD)  

 

 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการส ารวจคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ี
เลือกเรียนสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ และนกัศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทุกชั้นปี จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย ผลการส ารวจไดน้ าเสนอในรูป
ตาราง โดยแบ่งขอ้มูลเป็น 2  ส่วนดงัน้ี 
 

 ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
ส่วนที ่1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปตามลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 158 79.00 
หญิง 42 21.00 

รวม 200 100.00 

 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
79.00 และร้อยละ 21.00  ตามล าดบั 
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ตารางที ่2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 ปี 8 4.00 
19 ปี 41 20.50 
20 ปี 87 43.50 
21 ปี 30 15.00 
22 ปี 17 8.50 
23 ปี 10 5.00 
24 ปี 7 3.50 

รวม 200 100.00 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ 21 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.50 
รองลงมามีอาย ุ19 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50  มีอาย ุ21 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 มีอาย ุ22 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 8.50 มีอาย ุ23 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีอาย ุ18 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.00 และอาย ุ24 ปีมีจ านวนนอ้ย
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.50 
 
ตารางที ่3  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเช้ือชาติ 
 

เช้ือชาต ิ จ านวน ร้อยละ 
ไทย 147 73.5 
จีน 53 26.5 
อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 200 100.00 
 

ผลการส ารวจจากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีเช้ือชาติไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
73.50 รองลงมาคือเช้ือชาติจีน คิดเป็นร้อยละ 26.50   
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ตารางที ่4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพของบิดา จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 26 13.00 
รัฐวสิาหกิจ 26 13.00 
บริษทัเอกชน 46 23.00 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 69 34.50 
เกษตรกร 20 10.00 
อ่ืนๆ 13 6.50 

รวม 200 100.00 
 
ผลการส ารวจจากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งบิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาบิดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มี
อาชีพรับราชการและอาชีพรัฐวสิาหกิจเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.00 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และอาชีพอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพ คา้ขาย รับจา้ง เป็นตน้ 
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ตารางที ่5  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพของมารดา 
 

อาชีพของมารดา จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 21 10.50 
รัฐวสิาหกิจ 37 18.50 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 40 20.00 
เกษตรกร 77 38.50 
แม่บา้น 19 9.50 
อ่ืนๆ 6 3.00 

รวม 200 100.00 
 
ผลการส ารวจจากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมารดามีอาชีพประกอบธุรกิจเกษตรกรมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามารดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 20.00  
อาชีพรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.50 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 10.50 อาชีพแม่บา้น คิดเป็น
ร้อยละ 9.50 และอาชีพอ่ืนๆนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพ คา้ขาย รับจา้ง เป็นตน้ 
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ตารางที ่6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
 

รายได้เฉลีย่ต่อครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 7 3.50 
20,001 – 40,000 บาท 19 9.50 
40,001 – 60,000 บาท 74 37.00 
60,001 – 80,000 บาท 88 44.00 
มากกวา่ 80,000 บาทข้ึนไป 12 6.00 

รวม 200 100.0 
 
ผลการส ารวจจากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวอยูใ่นช่วง 

60,001 – 80,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00  รองลงมามีรายไดช่้วง 40,001 – 60,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีรายไดช่้วง 20,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.50 มีรายไดม้ากกวา่ 
80,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 3.50 
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ส่วนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ

แตกต่างกนั 
ตารางที ่7  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการจ าแนกตามเพศ 
 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  N  S.D t p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ชาย 158 4.17 0.46 

0.11 0.14 
  หญิง 42 4.16 0.40 
ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ชาย 158 3.49 0.40 

2.32 0.24 
  หญิง 42 3.32 0.47 
ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ชาย 158 3.94 0.39 

5.41 0.11 
  หญิง 42 3.59 0.30 
ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ชาย 158 4.07 0.35 

0.21 0.96 
  หญิง 42 4.06 0.34 
ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ชาย 158 3.79 0.40 

2.10 0.83 
  หญิง 42 3.65 0.37 
ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ชาย 158 3.57 0.35 

-0.16* 0.01 
  หญิง 42 3.58 0.45 
ด้านวสัิยทัศน์และเป้าหมาย      
  ชาย 158 4.35 0.29 

-2.70* 0.05 
  หญิง 42 4.48 0.22 
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ตารางที ่7  (ต่อ) 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  N  S.D t p 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ชาย 158 4.321 0.50 

0.69* 0.00 
  หญิง 42 4.11 0.62 
ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ชาย 158 4.29 0.33 

3.27* 0.00 
  หญิง 42 4.45 0.46 
ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ชาย 158 4.29 0.30 

-3.04 0.84 
  หญิง 42 4.45 0.32 
ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ชาย 158 3.54 0.33 

-0.83* 0.04 
  หญิง 42 3.49 0.26 
ด้านแสวงหาโอกาส      
  ชาย 158 3.73 0.35 

1.01 0.88 
  หญิง 42 3.67 0.33 
ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ชาย 158 3.67 0.27 

-0.51 0.20 
  หญิง 42 3.70 0.23 

รวม 200 3.90 0.16 1.98 0.32 

 
จากตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการระหวา่งเพศชายและ

เพศหญิง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้น
แรงจูงใจและพลงั ดา้นวสิัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและ
รับผดิชอบ มีเพียงดา้นการแสวงหาขอ้มูลและดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ท่ีเพศชายมีคุณลกัษณะการ
เป็นผูป้ระกอบการมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่8 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอายุ 
 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 1.03 0.17 

0.83 0.54 
  ภายในกลุ่ม 193 40.01 0.20 

รวม 199 41.04    
ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 2.36 0.39 

2.24* 0.04 
  ภายในกลุ่ม 193 33.84 0.17 

รวม 199 36.20    
ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 3.37 0.56 

3.74* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 193 29.01 0.15 

รวม 199 32.39    
ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 0.97 0.16 

1.35 0.23 
  ภายในกลุ่ม 193 23.03 0.11 

รวม 199 24.00    
ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 3.52 0.58 

4.00* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 193 28.30 0.14 

รวม 199 31.82    
ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 2.01 0.33 

2.44* 0.02 
  ภายในกลุ่ม 193 26.55 0.13 

รวม 199 28.57    
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 2.99 0.49 

1.50 0.17 
  ภายในกลุ่ม 193 52.65 0.27 

รวม 199 55.65    
ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 1.24 0.6 

1.82 0.09 
  ภายในกลุ่ม 193 26.50 0.13 

รวม 199 27.74    
ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 0.81 0.13 

1.50 0.23 
  ภายในกลุ่ม 193 19.36 0.10 

รวม 199 20.17    
ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 1.93 0.32 

3.34* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 193 18.58 0.09 

รวม 199 20.51    
ด้านแสวงหาโอกาส      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 2.10 0.35 

3.05* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 193 22.13 0.11 

รวม 199 24.24    
ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ระหวา่งกลุ่ม 6 0.73 0.12 

1.75 0.11 
  ภายในกลุ่ม 193 13.43 0.07 

รวม 199 14.16    
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จากตารางท่ี 8 ผลการทดสอบอายท่ีุแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัใน
ดา้นยนืหยดัและอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั
ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ ดา้นแสวงหาโอกาส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่อายขุองนกัศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 9 – 14 

 
ตารางที ่9  เปรียบเทียบดา้นความยนืหยดัอดทนความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - 0.84 0.35 0.61 0.33 0.55 0.22 
19 ปี - - 0.02* 0.60 0.08 0.30 0.18 
20 ปี - - - 0.01* 0.77 0.86 0.01* 
21 ปี - - - - 0.04* 0.18 0.31 
22 ปี - - - - - 0.73 0.02* 
23 ปี - - - - - - 0.06 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 9 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความยนืหยดัและอดทนของ

นกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความยนืหยดัและอดทน
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ พบวา่มีนยัส าคญัอาย ุ 19 ปี กบัอาย ุ 20 ปี นกัศึกษาอาย ุ 20 ปี กบั
นกัศึกษาอาย ุ 21 ปี และอาย ุ 24 ปี นกัศึกษาอาย ุ 21 ปีกบัอาย ุ 22 ปี และนกัศึกษาอาย 22 ปีกบั
นกัศึกษาอาย ุ24 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่10 เปรียบเทียบดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาย ุ 
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - 0.278* 0.292* 0.313* 0.105 0.360* 0.628* 
19 ปี - - 0.013 0.035 -0.172 0.082 0.350* 
20 ปี - - - 0.021 -0.186* 0.68 0.336* 
21 ปี - - - - -0.207* 0.046 0.315* 
22 ปี - - - - - 0.254 0.522* 
23 ปี - - - - - - 0.268 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 10 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของนกัศึกษา

ท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์แตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญันกัศึกษาอาย ุ18 ปี กบัอาย ุ19 ปี,อาย ุ20 ปี ,อาย ุ21 ปี,อาย ุ23,และ
อาย ุ24 ปี  ส่วนนกัศึกษาอาย ุ19 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ24 ปี และนกัศึกษาอาย ุ20 ปีกบัอาย ุ22 ปี และ
นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ 21 ปีกบันกัศึกษาอาย ุ22 ปี และอาย ุ24 ปี ส าหรับอาย ุ 22 ปีกบัอาย ุ24 ปีอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่11 เปรียบเทียบดา้นการจดัการและความลม้เหลวส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - 0.21 0.32 0.33 0.08 0.65 0.49 
19 ปี - - 0.54 0.00* 0.37 0.45 0.76 
20 ปี - - - 0.00* 0.16 0.65 0.98 
21 ปี - - - - 0.00* 0.10 0.08 
22 ปี - - - - - 0.19 0.40 
23 ปี - - - - - - 0.77 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 11 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นการจดัการและความ

ลม้เหลวของนกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ
และความลม้เหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ พบวา่มีนยัส าคญัอายุ 19 ปี กบัอาย ุ 21 ปี 
นกัศึกษาอาย ุ21 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ22 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่12  เปรียบเทียบดา้นจูงใจและแรงพลงัส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - 0.00* 0.00* 0.38 0.04* 0.06 0.21 
19 ปี - - 0.25 0.00* 0.26 0.40 0.18 
20 ปี - - - 0.00* 0.69 0.82 0.39 
21 ปี - - - - 0.08 0.12 0.47 
22 ปี - - - - - 0.93 0.61 
23 ปี - - - - - - 0.93 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 12 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นจูงใจและแรงพลงัของ

นกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญันกัศึกษาอาย ุ18 ปี กบัอาย ุ19 ปี,อาย ุ20 ปี ,อาย ุ
22 ปี นกัศึกษาอาย ุ19 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ21 ปี และนกัศึกษาอาย ุ20 ปีกบัอาย ุ21 ปี อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่13 เปรียบเทียบดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - 0.278* 0.292* 0.313* 0.105 0.360* 0.628* 
19 ปี - - 0.013 0.035 -0.172 0.082 0.350* 
20 ปี - - - 0.021 -0.186* 0.68 0.336* 
21 ปี - - - - -0.207* 0.046 0.315* 
22 ปี - - - - - 0.254 0.522* 
23 ปี - - - - - - 0.268 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 13 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบของ

นกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญันกัศึกษาอาย ุ18 ปี กบัอาย ุ19 ปี,อาย ุ20 ปี ,อาย ุ
21 ปี,อาย ุ23,และอาย ุ24 ปี  ส่วนนกัศึกษาอาย ุ19 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ24 ปี และนกัศึกษาอาย ุ20 ปี
กบัอาย ุ22 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอาย ุ21 ปีกบันกัศึกษาอาย ุ22 ปี และอาย ุ24 ปี ส าหรับอาย ุ22 ปีกบั
อาย ุ24 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่14 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามเช้ือชาติ 
 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  n  S.D t p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ไทย 147 4.19 0.45 

1.18 0.43 
  จีน 53 4.10 0.46 
ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ไทย 147 3.46 0.43 

0.20 0.43 
  จีน 53 3.45 0.40 
ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ไทย 147 3.88 0.40 

0.54 0.58 
  จีน 53 3.84 0.39 
ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ไทย 147 4.06 0.33 

-0.36 0.08 
  จีน 53 4.08 0.37 
ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ไทย 147 3.81 0.38 

2.70 0.20 
  จีน 53 3.64 0.41 
ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ไทย 147 3.57 0.39 

-0.26 0.20 
  จีน 53 3.58 0.34 
ด้านวสัิยทัศน์และเป้าหมาย      
  ไทย 147 4.32 0.28 

-4.82* 0.00 
  จีน 53 4.53 0.22 
ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ไทย 147 4.28 0.37 

0.57 0.79 
  จีน 53 4.25 0.36 
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ตารางที ่14 (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  n  S.D t p 

ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ไทย 147 3.99 0.51 

-0.65 0.07 
  จีน 53 4.05 0.57 
ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ไทย 147 4.31 0.30 

-0.83 0.18 
  จีน 53 4.35 0.35 
ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ไทย 147 3.53 0.32 

0.09 0.75 
  จีน 53 3.52 0.31 
ด้านแสวงหาโอกาส      
  ไทย 147 3.70 0.36 

-1.21* 0.03 
  จีน 53 3.76 0.29 
ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ไทย 147 3.68 0.25 

-0.05* 0.04 
  จีน 53 3.67 0.29 

      
 
จากตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการระหวา่งนกัศึกษา

เช้ือชาติไทยและนกัศึกษาเช้ือชาติจีน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเช้ือชาติต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแสวงหาโอกาส และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยนกัศึกษาท่ีมีเช้ือชาติ
จีนมีคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีเช้ือชาติไทย 
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ตารางที ่15 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 1.00 0.20 

0.97 0.43 
  ภายในกลุ่ม 194 40.04 0.20 

รวม 199 41.04    
ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 3.50 0.70 4.16* 

0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 32.70 0.16  

รวม 199 36.20    

ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 1.35 0.27 

1.69 0.13 
  ภายในกลุ่ม 194 31.04 0.16 

รวม 199 32.39    
ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.85 0.17 

1.43 0.21 
  ภายในกลุ่ม 194 23.14 0.11 

รวม 199 24.00    

ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.13 0.42 

2.78* 0.01 
  ภายในกลุ่ม 194 29.69 0.15 

รวม 199 31.82    
ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 3.70 0.74 

5.78* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 24.86 0.12 

รวม 199 28.57    
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ตารางที ่15 (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 3.61 0.72 

5.81* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 24.12 0.12 

รวม 199 27.74    
ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.85 0.17 

0.60 0.69 
  ภายในกลุ่ม 194 54.79 0.28 

รวม 199 55.65    

ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.39 0.47 

5.22* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 17.78 0.09 

รวม 199 20.17    

ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.45 0.49 

5.27* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 18.05 0.09 

รวม 199 20.51    

ด้านแสวงหาโอกาส      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 1.94 0.38 

3.38* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 22.29 0.11 

รวม 199 24.24    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 1.23 0.24 

3.68* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 12.93 0.06 

รวม 199 14.16    
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จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบอาชีพบิดาท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ พบวา่ อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้นความยนืหยดัอดทน ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ดา้น
แรงจูงใจและพลงั ดา้นการแสวงหาขอ้มูลดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ 
ดา้นแสวงหาโอกาส และดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 16 – 23 

 
ตารางที ่16 เปรียบเทียบดา้นความยนืหยดัอดทนส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.13 0.00* 0.00* 0.00* 0.66 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.02* 0.30 0.16 0.44 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.08 0.55 0.00* 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.49 0.09 
เกษตรกร - - - - - 0.06 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 16 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความยนืหยดัอดทนของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความยนืหยดั
อดทนแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามี
อาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดา
มีอาชีพธุรกิจเอกชน และบิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบั บิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที ่17 เปรียบเทียบดา้นการจดัการกบัความลม้เหลวส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.092 -0.041 0.047 0.325* -0.046 
รัฐวสิาหกิจ - - -0.133 -0.045 0.233* -0.138 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.088 0.366* -0.005 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.278* -0.093 
เกษตรกร - - - - - -0.371* 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 17 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว
ของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นการจดัการ
กบัความลม้เหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับ
ราชการ กบับิดามีอาชีพเกษตรกร บิดาท่ีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพ
เอกชน กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดาท่ีมีอาชีพเกษตรกรกบับิดาท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

ตารางที ่18 เปรียบเทียบดา้นแรงจูงใจและพลงัส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.21 0.00* 0.00* 0.46 0.85 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.15 0.03* 0.06 0.41 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.48 0.00* 0.04* 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.00* 0.01* 
เกษตรกร - - - - - 0.43 
อ่ืนๆ - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 18 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นแรงจูงใจและพลงัของ

นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแรงจูงใจและ
พลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามี
อาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที ่19 เปรียบเทียบดา้นวสิัยทศัน์และเป้าหมายส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.18 0.00* 0.02* 0.89 0.00* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.00* 0.47 0.27 0.03* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.00* 0.00* 0.92 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.06 0.06 
เกษตรกร - - - - - 0.03* 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 19 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นวสิัยทศัน์และเป้าหมายของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นวสิัยทศัน์และ
เป้าหมายแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบั
บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  และบิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ 
กบั บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ  บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบั บิดามีอาชีพส่วนตวั 
และบิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดามีอาชีพเกษตรกร กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่20 เปรียบเทียบดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.31 0.06 0.24 0.37 0.02* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.03* 0.96 0.96 0.02* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.00* 0.00* 0.32 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.99 0.01* 
เกษตรกร - - - - - 0.04* 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 20 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นกลา้ริเร่ิมและ
รับผดิชอบแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบั
บิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ  บิดามี
อาชีพธุรกิจเอกชน กบั บิดามีอาชีพส่วนตวั และบิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดามีอาชีพเกษตรกร กบั
บิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่21 เปรียบเทียบดา้นแสวงหาโอกาสส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.62 0.76 0.24 0.54 0.00* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.80 0.53 0.28 0.00* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.28 0.33 0.01* 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.07 0.00* 
เกษตรกร - - - - - 0.04* 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 21 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นแสวงหาโอกาสของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแสวงหาโอกาส
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพ
อ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพอ่ืนๆ  บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบั บิดามีอาชีพอ่ืนๆ  
และบิดามีอาชีพเกษตรกร ธุรกิจส่วนตวัและบิดามีอาชีพเกษตรกร กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่22 เปรียบเทียบดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.31 0.14 0.15 0.00* 0.02* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.76 0.84 0.00* 0.15 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.86 0.00* 0.20 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.00* 0.15 
เกษตรกร - - - - - 0.08 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 22 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความเช่ือมัน่ใน
ตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามี
อาชีพเกษตรกรและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีเกษตรกร  บิดามีอาชีพธุรกิจ
เอกชน กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวักบั บิดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่23 เปรียบเทียบดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
 

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.04* 0.00* 0.01* 0.12 0.02* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.62 0.91 0.25 0.48 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.44 0.08 0.71 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.26 0.38 
เกษตรกร - - - - - 0.10 
อ่ืนๆ - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 23 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตของ
นกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความส่ือสัตย์
สุจริตแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพ
รัฐวสิาหกิจ บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและบิดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่24 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.87 0.17 

0.84 0.52 
  ภายในกลุ่ม 194 40.17 0.20 

รวม 199 41.04    

ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 4.31 0.86 

5.25* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 31.88 0.16 

รวม 199 36.20    

ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 5.97 1.19 

8.77* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 26.41 0.13 

รวม 199 32.39    

ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.74 0.14 

1.23 0.29 
  ภายในกลุ่ม 194 23.26 0.12 

รวม 199 24.00    

ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.84 0.16 

1.05 0.38 
  ภายในกลุ่ม 194 30.97 0.16 

รวม 199 31.82    

ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.68 0.53 

4.03* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 25.88 0.13 

รวม 199 28.57    
 



 55 

ตารางที ่24 (ต่อ) 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.13 0.42 

3.22* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 25.61 0.13 
  รวม 199 27.74    

ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.81 0.16 

0.57 0.71 
  ภายในกลุ่ม 194 54.83 0.28 

รวม 199 55.65    

ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.67 0.13 

1.34 0.24 
  ภายในกลุ่ม 194 19.50 0.10 

รวม 199 20.17    

ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 0.87 0.17 

1.73 0.12 
  ภายในกลุ่ม 194 19.63 0.10 

รวม 199 20.51    

ด้านแสวงหาโอกาส      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 2.42 0.48 

4.31* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 21.81 0.11 

รวม 199 24.24    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ระหวา่งกลุ่ม 5 1.51 0.30 

4.63* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 194 12.65 0.06 

รวม 199 14.16    
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จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบอาชีพมารดาท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะ
การเป็นผูป้ระกอบการ พบวา่ อาชีพมารดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนัในดา้นความยนืหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นการแสวงหา
ขอ้มูล ดา้นแสวงหาโอกาส และดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่อาชีพมารดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 25 - 30 
 
ตารางที ่25 เปรียบเทียบดา้นความอดทนและยนืหยดัส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
 

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.01* 0.76 1.00 0.97 0.68 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.00* 0.00* 0.01* 0.08 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.67 0.74 0.80 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.96 0.65 
เกษตรกร - - - - - 0.67 
แม่บา้น - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 25 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความอดทนและยนืหยดัของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความอดทน
และยนืหยดัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ 
กบัชีพรัฐวสิาหกิจ มารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจกบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน มารดามีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั มารดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่26 เปรียบเทียบดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของมารดา  
 

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.31 0.11 0.00* 0.10 0.01* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.002* 0.00* 0.00* 0.02* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.01* 0.77 0.13 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.10 0.69 
เกษตรกร - - - - - 0.21 
แม่บา้น - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 26 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของนกัศึกษา
ท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์แตกต่าง
กนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพมารดามี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั มารดามีอาชีพเกษตรกร และมารดามีอาชีพแม่บา้น มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน 
กบัมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่27 เปรียบเทียบดา้นแรงจูงใจและพลงัส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.04* 0.26 0.70 0.31 0.41 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.03* 0.00* 0.00* 0.35 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.93 0.02* 0.86 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.10 0.50 
เกษตรกร - - - - - 0.13 
แม่บา้น - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 27 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นแรงจูงใจและพลงัของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแรงจูงใจและ
พลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพ
มารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจมารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพ
เกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่28 เปรียบเทียบดา้นแสวงหาโอกาสส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.13 0.06 0.93 0.09 0.80 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.00* 0.06 0.01* 0.23 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.00* 0.96 0.35 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.03* 0.75 
เกษตรกร - - - - - 0.37 
แม่บา้น - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 28 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นแสวงหาโอกาสของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแสวงหา
โอกาสแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ
มารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน มารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพ
ธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบัมารดามีอาชีพ
เกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่29 เปรียบเทียบดา้นแสวงหาขอ้มูลส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - -0.31* -0.05 -0.18* -0.25* -0.26 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.26* 0.13 0.06 0.05 
ธุรกิจเอกชน - - - -0.13 -0.19 -0.20 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - -0.06 -0.07 
เกษตรกร - - - - - -0.00 
แม่บา้น - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 29 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นแสวงหาขอ้มูลของนกัศึกษา

ท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแสวงหาโอกาส
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามี
อาชีพรัฐวสิาหกิจ,อาชีพธุรกิจส่วนตวั อาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบัมารดามีอาชีพ
เอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่30 เปรียบเทียบดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.25 0.38 0.00* 0.15 0.71 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.72 0.03* 0.62 0.74 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.01* 0.43 0.88 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.07 0.08 
เกษตรกร - - - - - 0.071 
แม่บา้น - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 30 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความส่ือสัตย์
สุจริตแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบั
มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มารดามี
อาชีพธุรกิจเอกชนกบั มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่31 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามรายได ้
 
คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านความกล้าเส่ียง      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 0.69 0.17 

0.83 0.50 
  ภายในกลุ่ม 195 40.35 0.20 

รวม 199 41.04    
ด้านความยนืหยดัอดทน      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.83 0.45 

2.60* 0.03 
  ภายในกลุ่ม 195 34.37 0.17 

รวม 199 36.20    

ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.86 0.46 

2.98* 0.02 
  ภายในกลุ่ม 195 30.52 0.15 

รวม 199 32.39    

ด้านใฝ่ความส าเร็จ      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.35 0.33 

2.91* 0.02 
  ภายในกลุ่ม 195 22.64 0.11 

รวม 199 24.00    

ด้านการจัดการกบัความล้มเหลว      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 2.19 0.54 

3.61* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 195 29.62 0.15 

รวม 199 31.82    

ด้านแรงจูงใจและพลงั      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.83 0.46 

3.35* 0.01 
  ภายในกลุ่ม 195 26.73 0.13 

รวม 199 28.57    
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ตารางที ่31 (ต่อ) 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ  df SS MS F p 

ด้านการแสวงหาข้อมูล      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 0.84 0.21 

1.52 0.19 
  ภายในกลุ่ม 195 26.90 0.13 

รวม 199 27.74    
ด้านความคิดสร้างสรรค์      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 0.64 0.16 

0.57 0.68 
  ภายในกลุ่ม 195 55.00 0.28 

รวม 199 55.65    

ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.46 0.36 

3.81* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 195 18.71 0.09 

รวม 199 20.17    

ด้านกล้าริเร่ิมและรับผดิชอบ      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 1.74 0.43 

4.54* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 195 18.76 0.09 

รวม 199 20.51    

ด้านแสวงหาโอกาส      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 2.21 0.55 

4.90* 0.00 
  ภายในกลุ่ม 195 22.02 0.11 

รวม 199 24.24    

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต      
  ระหวา่งกลุ่ม 4 0.22 0.05 

0.78 0.53 
  ภายในกลุ่ม 195 13.94 0.07 

รวม 199 14.16    
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จากตารางท่ี 31 ผลการทดสอบรายไดต่้อครอบครัวท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อ
คุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ พบวา่ รายไดต่้อครอบท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้นความยนืหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นใฝ่ความส าเร็จ ดา้น
การจดัการกบัความลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและ
รับผดิชอบ และดา้นแสวงหาโอกาส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
ของนกัศึกษาแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 32 – 40 

 
ตารางที ่32 เปรียบเทียบดา้นความยนืหยดัอดทนส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่

20,000 บาท 

20,001  
- 

40,000
บาท 

40,001 
 -  

60,000
บาท 

60,001 
 - 

80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.18 0.78 0.70 0.53 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.06 0.00* 0.01* 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.10 0.19 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.63 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 32 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความยนืหยดัอดทนของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความ
ยนืหยดัอดทนแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว และมากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่33 เปรียบเทียบดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001 
 - 

40,000
บาท 

40,001 
 - 

60,000
บาท 

60,001 
 - 

80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.68 0.02* 0.17 0.16 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.01* 0.17 0.19 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.027* 0.50 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.65 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 33 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของนกัศึกษา
ท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 
20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว60,001 – 80,000 บาท อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่34  เปรียบเทียบดา้นใฝ่ความส าเร็จส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001  
- 

40,000
บาท 

40,001 
 - 

 60,000
บาท 

60,001 
 - 

80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.136 -0.162 -0.009 0.083 
20,001 – 40,000 บาท - - -0.025 0.127 0.220 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.153* 0.245* 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.092 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 

 
จากตารางท่ี 34 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างดา้นด้านใฝ่ความส าเร็จของ

นกัศึกษาท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นใฝ่
ความส าเร็จแตกต่างกัน โดยจ าแนกตามรายได้ต่อครอบครัว พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท กบัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000  บาท และ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่35 เปรียบเทียบดา้นการจดัการกบัความลม้เหลวส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001 
 - 

 40,000
บาท 

40,001 
 - 

 60,000
บาท 

60,001 
 - 

 80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.369* -0.293 -0.176 -0.519* 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.076 0.193 -0.149 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.117 -0.225 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.342* 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 

 
จากตารางท่ี 35 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว

ของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้น
การจดัการกบัความลม้เหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญั
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 
บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่36 เปรียบเทียบดา้นแรงจูงใจและพลงัส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001  
- 

 40,000
บาท 

40,000 
 - 

 60,000
บาท 

60,001 
 - 

 80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.090 0.264 0.147 -0.090 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.174 0.057 0.180 
40,001 – 60,000 บาท - - - -0.117* -0.355* 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.237* 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 36 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างดา้นแรงจูงใจและพลงัของ
นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้าน
แรงจูงใจและพลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท และกบัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000  บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท กบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000  บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่37 เปรียบเทียบดา้นวสิัยทศัน์และเป้าหมายส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001 
 - 

 40,000
บาท 

40,001  
- 

 60,000
บาท 

60,001 
 - 

 80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.078 -0.161 -0.133 -0.192 
20,001 – 40,000 บาท - - -0.240* -0.212* -0.271* 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.028 -0.031 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.059 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 37 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นวสิัยทศัน์และเป้าหมายของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้น
วสิัยทศัน์และเป้าหมายแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัวต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 
60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที ่38 เปรียบเทียบดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ 
จ าแนกตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001 
 - 

 40,000
บาท 

40,001  
- 

60,000
บาท 

60,001 
 - 

 80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.351* 0.092 0.104 0.273 
20,001 – 40,000 บาท - - -0.259* -0.247* 0.078 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.012 0.181 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.168 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 38 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความ
เช่ือมัน่ในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่39 เปรียบเทียบดา้นความคิดริเร่ิมและรับผดิชอบส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001  
- 

 40,000
บาท 

40,001 
 - 

 60,000
บาท 

60,001  
- 

 80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.040 0.120 0.244* 0.085 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.161 0.285* 0.126 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.124* -0.035 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.159 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 39 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นความคิดริเร่ิมและ
รับผดิชอบของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มี
นยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 
80,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
60,001 – 80,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

ตารางที ่40 เปรียบเทียบดา้นแสวงหาโอกาสส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ จ าแนก
ตามรายได ้
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่
20,000 
บาท 

20,001  
- 

 40,000
บาท 

40,001  
- 

60,000
บาท 

60,001 
 - 

80,000
บาท 

มากกวา่ 
80,000 
บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.114 0.080 -0.134 0.102 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.194* -0.020 0.216 
40,001 – 60,000 บาท - - - -0.215* 0.022 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.237* 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 40 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นดา้นแสวงหาโอกาสของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้น
แสวงหาโอกาสในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,001 – 40,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 
บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 
80,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
มากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกัน จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั 
ตารางที ่41  ผลการทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัเพศแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ี
จะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ n  S.D t p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ชาย 158 0.08 0.28 

-0.59 0.24 
หญิง 42 0.11 0.32 
ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

    
 

ชาย 158 0.13 0.34 
1.17* 0.01 

หญิง 42 0.07 0.26 
ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิหลงั
จบการศึกษา 

   
  

ชาย 158 0.18 0.38 
2.17* 0.00 

หญิง 42 0.04 0.21 
มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      
ชาย 158 0.15 0.36 

-1.89* 0.00 
หญิง 42 0.28 0.45 
ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ชาย 158 0.43 0.49 
-0.52 0.43 

หญิง 42 0.47 0.50 
 

จากตารางท่ี 41 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัเพศ
แตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ เพศมีผลต่อความตั้งใจ
ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัดงัน้ี ดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา
พบวา่เพศชายมีความตั้งใจท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษามากกวา่เพศหญิง ดา้นยงัไม่ทราบ/ไม่
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ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจหลงัจบการศึกษาพบวา่เพศชายยงัไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจหลงัส าเร็จ
การศึกษามากกวา่เพศหญิง และดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจพบวา่เพศชายมีความ
ตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจนอ้ยกวา่เพศหญิง 
 
ตารางที ่42  ผลการทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ df SS MS f p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ระหวา่งกลุ่ม 6 1.58 0.26 

3.27* 0.00 
ภายในกลุ่ม 193 15.60 0.08 

รวม 199 17.19    

ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 6 1.21 0.20 
1.89 0.08 

ภายในกลุ่ม 193 20.65 0.10 
รวม 199 21.87    

ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 6 3.87 0.64 
5.58* 0.00 

ภายในกลุ่ม 193 22.32 0.11 
รวม 199 26.19    

มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 6 5.74 0.95 
7.57* 0.00 

ภายในกลุ่ม 193 24.40 0.12 
รวม 199 30.15    

ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ระหวา่งกลุ่ม 6 8.34 1.39 
6.56* 0.00 

ภายในกลุ่ม 193 40.93 0.21 
รวม 199 49.28    
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จากตารางท่ี 42 ผลการทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจ
ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ยงัไม่ทราบ/ไม่
ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจ ดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท า
ธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่ความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ี
จะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 43 – 45 
 
ตารางที ่43 เปรียบเทียบความตั้งใจแน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - -0.045 0.090 0.058 0.007 -0.275* 0.125 
19 ปี - - 0.136* 0.104 0.053 -0.229* 0.170 
20 ปี - - - -0.032 -0.083 -0.365* 0.034 
21 ปี - - - - -0.051 -0.333* 0.066 
22 ปี - - - - - -0.282* 0.117 
23 ปี - - - - - - 0.400* 
24 ปี - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 43 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ความแตกต่างดา้นความตั้งใจแน่นอนท่ีจะ

ประกอบธุรกิจเป็นของตนเองของนกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นความตั้งใจแน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญั อาย1ุ8 ปี กบัอาย ุ23 ปี อาย ุ19 ปี กบัอาย ุ  20 ปีและอาย ุ23 ปี นกัศึกษา
อาย ุ20 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ23 ปี นกัศึกษาอาย ุ21 ปีกบัอาย ุ23 ปี นกัศึกษาอาย 22 ปีกบันกัศึกษาอาย ุ
23 ปีและนกัศึกษาอาย ุ23 ปีกบัอาย ุ24 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่44 เปรียบเทียบความไม่แน่ใจ/ไม่แน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง จ าแนกตาม
อาย ุ
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - -0.024 -0.310* -0.066 0.000 0.000 -0.142 
19 ปี - - -0.286* -0.042 0.024 0.024 -0.118 
20 ปี - - - 0.243* 0.310* 0.310* 0.167 
21 ปี - - - - 0.066 0.066 -0.076 
22 ปี - - - - - 0.000 -0.142 
23 ปี - - - - - - -0.142 
24 ปี - - - - - - - 

 
 
จากตารางท่ี 44 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ความแตกต่างดา้นความไม่แน่ใจ/ไม่แน่นอนท่ี

จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ของนกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการความไม่แน่ใจ/ไม่แน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญั อาย1ุ8 ปี กบัอาย ุ20 ปี อาย ุ19 ปี กบัอาย ุ  20 ปี นกัศึกษาอาย ุ20 ปี กบั
นกัศึกษาอาย ุ21 ปี และอาย ุ22 ปี และอาย ุ23 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่45 เปรียบเทียบความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 
18 ปี - -0.048 -0.137 -0.566* -0.117 -0.200 -0.285 
19 ปี - - -0.089 -0.517* -0.068 -0.151 -0.236 
20 ปี - - - -0.428* 0.020 -0.062 -0.147 
21 ปี - - - - 0.449* -0.366* 0.281 
22 ปี - - - - - 0.082 -0.168 
23 ปี - - - - - - -0.085 
24 ปี - - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 45 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ความแตกต่างดา้นความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะ
ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ของนกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญั อาย1ุ8 ปี กบัอาย ุ21 ปี อาย ุ19 ปี กบัอาย ุ  21 ปี นกัศึกษาอาย ุ20 ปี กบั
นกัศึกษาอาย ุ21 ปี นกัศึกษาอาย ุ21 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ22 ปีและอาย ุ23 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่46  ผลการทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีเช้ือชาติแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ีจะ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ df SS MS f p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ระหวา่งกลุ่ม 1 0.82 0.82 

3.38 0.06 
ภายในกลุ่ม 198 48.45 0.24 

รวม 199 49.28    

ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 1 1.18 1.18 
8.12 0.06 

ภายในกลุ่ม 198 28.96 0.14 
รวม 199 30.15    

ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 1 0.03 0.03 
0.28 0.59 

ภายในกลุ่ม 198 26.17 0.13 
รวม 199 26.19    

มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 1 0.14 0.14 
1.31 0.25 

ภายในกลุ่ม 198 21.73 0.11 
รวม 199 21.87    

ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ระหวา่งกลุ่ม 1 0.00 0.00 
0.00 0.98 

ภายในกลุ่ม 198 17.19 0.08 
รวม 199 17.19    

 
ตารางท่ี 46 ผลการทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีเช้ือชาติแตกต่างกนั จะมีความ

ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเช้ือชาติแตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที ่47  ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพบิดาแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ี
จะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ df SS MS f p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ระหวา่งกลุ่ม 5 2.97 0.59 

2.49* 0.03 
ภายในกลุ่ม 194 46.30 0.23 

รวม 199 49.28    

ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 2.16 .43 
2.99* 0.01 

ภายในกลุ่ม 194 27.99 0.14 
รวม 199 30.15    

ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 0.88 0.17 
1.35 0.24 

ภายในกลุ่ม 194 25.30 0.13 
รวม 199 26.19    

มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 1.25 0.25 
2.35 0.06 

ภายในกลุ่ม 194 20.62 0.10 
รวม 199 21.87    

ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ระหวา่งกลุ่ม 5 1.35 0.27 
3.31* 0.00 

ภายในกลุ่ม 194 15.84 0.08 
รวม 199 17.19    

 
จากตารางท่ี 47 ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพบิดาแตกต่างกนั จะมี

ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีบิดาอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อจะมี
ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ดา้น
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มีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 48 – 53 

 
ตารางที ่48 เปรียบเทียบดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
  

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - 0.384* 0.267* 0.116 0.065 0.000 
รัฐวสิาหกิจ - - -0.117 -0.218 -0.319* -0.384* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.101 -0.100 -0.166 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.100 0.065 
เกษตรกร - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 48 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบ
การศึกษาแน่นอนของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพ
รัฐวสิาหกิจ และบิดามีอาชีพเอกชน บิดาท่ีมีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกรและบิดามี
อาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่49 เปรียบเทียบดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
  

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - -0.115 -.097 -0.111 -.373* 0.192 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.018 0.003 -0.257* 0.192 
ธุรกิจเอกชน - - - -.014 -0.276* 0.173 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - -0.261* 0.188 
เกษตรกร - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 49 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท า
ธุรกิจของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพเกษตรกร 
บิดาท่ีมีอาชีพรัฐวสิาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนกบั  บิดามีอาชีพ
เกษตรกร และบิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบับิดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตารางที ่50 เปรียบเทียบดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษาส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะ
เป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของบิดา 
  

อาชีพบิดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร อ่ืนๆ 

ราชการ - -0.192 -.115 -0.152 -.173 0.307* 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.192 0.155 0.133 0.307 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.042 0.115 0.038 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.192* 0.115 
เกษตรกร - - - - - - 
 

จากตารางท่ี 50 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจ
หลังส าเ ร็จการศึกษาของนักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ 
กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ และบิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบับิดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่51  ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพมารดาแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจ
ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ df SS MS f p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ระหวา่งกลุ่ม 5 7.33 1.46 

6.78* 0.00 
ภายในกลุ่ม 194 41.94 0.21 

รวม 199 49.28    

ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 3.80 0.76 
5.60* 0.00 

ภายในกลุ่ม 194 26.35 0.13 
รวม 199 30.15    

ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 1.97 0.39 
3.16 0.07 

ภายในกลุ่ม 194 24.21 0.125 
รวม 199 26.19    

มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 5 2.855 0.57 
5.82 0.06 

ภายในกลุ่ม 194 19.02 0.09 
รวม 199 21.87    

ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ระหวา่งกลุ่ม 5 1.129 0.22 
3.31* 0.00 

ภายในกลุ่ม 194 16.06 0.08 
รวม 199 17.19    

 
จากตารางท่ี 51 ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพมารดาแตกต่างกนั จะมี

ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อ
จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน 
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ดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าความแตกต่างของนักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั จะมี
ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัแสดงในตารางท่ี 52 – 54 

 
ตารางที ่52 เปรียบเทียบดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - 0.131 -0.321* 0.129 -0.255 0.095 
รัฐวสิาหกิจ - -0.131 -0.452* -0.001 -0.386* -0.036 
ธุรกิจเอกชน - - 0.452* 0.451* 0.065 0.416* 
ธุรกิจส่วนตวั - - - -0.451* -0.385 -0.034 
เกษตรกร - - - - 0.385* 0.350 
แม่บา้น  - - - - - 
 

จากตารางท่ี 52 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความแตกต่างดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบ
การศึกษาแน่นอนของนักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกัน โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามีนัยส าคญับิดามีอาชีพรับ
ราชการ กบัมารดามีอาชีพเอกชนและมารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพรัฐวสิาหกิจกบั มารดามี
อาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั 
บิดามีอาชีพเกษตรกรและบิดามีอาชีพอ่ืนๆมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวักบัมารดามีอาชีพเกษตรกร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่53 เปรียบเทียบดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - -0.167 0.238* 0.030 0.185 0.238 
รัฐวสิาหกิจ - - 0.405* 0.197* 0.352* 0.405* 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.207* 0.52 0.00 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.155 0.207 
เกษตรกร - - - - - 0.052 
แม่บา้น  - - - - - 
 

จากตารางท่ี 53 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท า
ธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่าง
กนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพ
เอกชน มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจกบั มารดามีอาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และ
มารดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่54 เปรียบเทียบดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพของมารดา 
  

อาชีพมารดา ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน 
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

เกษตรกร แม่บา้น 

ราชการ - -0.238 -0.405* 0.000 -0.207 -0.052 
รัฐวสิาหกิจ - - 0210* 0.142 0.285* 0.285 
ธุรกิจเอกชน - - - 0.154* 0.297* 0.297 
ธุรกิจส่วนตวั - - - - 0.075 0.075 
เกษตรกร - - - - - 0.142 
แม่บา้น  - - - - - 
 

จากตารางท่ี 54 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท า
ธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่าง
กนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพ
เอกชน มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจกบั มารดามีอาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามี
อาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่55  ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั จะมี
ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 
 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ df SS MS f p 

ท าธุรกจิตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน      
ระหวา่งกลุ่ม 4 4.021 1.05 

4.33* 0.02 
ภายในกลุ่ม 195 45.25 0.23 

รวม 199 49.28    

ตั้งใจค่อนข้างมากทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 4 4.31 1.07 
8.14* 0.00 

ภายในกลุ่ม 195 25.83 0.13 
รวม 199 30.15    

ยงัไม่ทราบ/ไม่ตัดสินใจว่าจะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 4 3.35 0.84 
7.16* 0.00 

ภายในกลุ่ม 195 22.83 0.17 
รวม 199 26.19    

มีความตั้งใจค่อนข้างน้อยทีจ่ะท าธุรกจิ      

ระหวา่งกลุ่ม 4 2.69 0.67 
6.83* 0.00 

ภายในกลุ่ม 195 19.18 0.09 
รวม 199 21.87    

ไม่ต้องการทีจ่ะท าธุรกจิหลงัส าเร็จ
การศึกษา 

   
  

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.32 0.22 
0.93 0.45 

ภายในกลุ่ม 195 16.87 0.08 
รวม 199 17.19    

 
จากตารางท่ี 55 ผลการทดสอบความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่าง

กนั จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัว
แตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงั
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จบการศึกษาแน่นอน ตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจ  และ
ดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั 
จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกัน  จึงมีการทดสอบรายคู่ดังแสดงในตารางท่ี        
56 – 59 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่56 เปรียบเทียบดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่

20,000 บาท 

20,001  
- 

 40,000 
บาท 

40,001  
- 

60,000 
บาท 

60,001 
 - 

80,000 
บาท 

มากกวา่ 
80,000 บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.21 -0.52* -0.48* -0.16 
20,001 – 40,000 บาท - - -0.31* -0.27* 0.04 
40,001 – 60,000 บาท - - - -0.03 0.32* 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.32* 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 56 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษา
แน่นอนของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 
20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
60,001 – 80,000บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท นกัศึกษาท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  กบัรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 80,000 บาท  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่57 เปรียบเทียบดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่

20,000 บาท 

20,001 
 - 

40,000 
บาท 

40,001 
 - 

 60,000 
บาท 

60,001  
- 

80,000 
บาท 

มากกวา่ 
80,000 บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.21 0.42* 0.12 0.17 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.21* -0.09 -0.03 
40,001 – 60,000 บาท - - - -0.30* -0.25* 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.05 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 57 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองตั้งใจ
ค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท นกัศึกษาท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่58 เปรียบเทียบดา้นยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจ ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่

20,000 บาท 

20,001  
- 

40,000 
บาท 

40,001 
 - 

60,000 
บาท 

60,001  
- 

80,000 
บาท 

มากกวา่ 
80,000 บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - -0.10 -0.21 -0.06 -0.58* 
20,001 – 40,000 บาท - - -0.11 -0.03 -0.47* 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.14* -0.36* 
60,001 – 80,000 บาท - - - - -0.51* 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 58 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองท่ีมีความเห็นวา่
ยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญั
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่80,000 บาท  นกัศึกษาท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่80,000 บาท  
นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบันกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  กบั
รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่59 เปรียบเทียบดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
  

รายได้ 
นอ้ยกวา่

20,000 บาท 

20,001  
- 

40,000 
บาท 

40,001 
 - 

60,000 
บาท 

60,001 
 - 

80,000 
บาท 

มากกวา่ 
80,000 บาท 

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท - 0.25 0.43* 0.51* 0.57* 
20,001 – 40,000 บาท - - 0.18* 0.25* 0.31* 
40,001 – 60,000 บาท - - - 0.07 0.13 
60,001 – 80,000 บาท - - - - 0.05 
มากกวา่ 80,000 บาท - - - - - 
 

จากตารางท่ี 59 เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองท่ีมีความเห็นวา่มี
ความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความ
ตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท 
นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 
60,000 บาท, รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่
80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey  Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ ของนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวชิาการเป็น
ผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากนกัศึกษามหาวทิยาลยักรุงเทพ และนกัศึกษามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทุกชั้นปี โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
       การจากการศึกษาการส ารวจคุณลักษณะและความตั้ งใจท่ีจะเป็นผู ้ประกอบการของ
นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการน าผลจากการวเิคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 200 
ตวัอย่าง ซ่ึงผลจากการส ารวจคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษาท่ี
เลือกเรียนสาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยผล
ของการศึกษาวจิยัผูว้จิยัน าเสนอ 2 ตอนดงัน้ี 

 
ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.00 และร้อยละ 21.00 มีอาย ุ21 
ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.50 รองลงมามีอาย ุ19 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50  มีอาย ุ21 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 15.00 มีอาย ุ22 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.50 มีอาย ุ23 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีอาย ุ18 ปี คิดเป็นร้อยละ 
4.00 และอาย ุ 24 ปีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.50 กลุ่มตวัอยา่งมีเช้ือชาติไทยมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาคือเช้ือชาติจีน คิดเป็นร้อยละ 26.50 บิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมาบิดามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มี
อาชีพรับราชการและอาชีพรัฐวสิาหกิจเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.00 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
10.00 และอาชีพอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพ คา้ขาย รับจา้ง เป็นตน้ มารดาของกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามารดามีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 20.00  อาชีพรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.50 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 10.50 อาชีพแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 9.50 และอาชีพอ่ืนๆนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพ คา้ขาย รับจา้ง 
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เป็นตน้ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวอยูใ่นช่วง 60,001 – 80,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00  
รองลงมามีรายไดช่้วง 40,001 – 60,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.00 มีรายไดช่้วง 20,001 – 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.50 มีรายไดม้ากกวา่ 80,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีรายไดน้อ้ย
กวา่ 20,000 บาท มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 

 
ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบระหว่างความแต่งต่างของนักศึกษาท่ีมีภูมิหลงัเพศแตกต่างกนั จะมี
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัหรือไม่ พบวา่ เพศชายมีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้น
กล้าริเร่ิมและรับผิดชอบ น้อยกว่าเพศหญิง การทดสอบอายุท่ีแตกต่างกันของนักศึกษามีผลต่อ
คุณลักษณะการเป็นผู ้ประกอบการ พบว่า  อายุ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้นความยืนหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นการจดัการกบัความ
ลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นแสวงหาโอกาส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าอายุของนักศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ ดงัน้ี  

เปรียบเทียบรายคู่ ความแตกต่างดา้นความยืนหยดัอดทนของนกัศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนั มี
ผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความยืนหยดัอดทนแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุ
พบวา่อายุ 19 ปีกบั อายุ 21 ปี นกัศึกษาอายุ 19ปีกบั อายุ 22 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปีกบัอายุ 22 ปีและ
นักศึกษาอายุ 21 กับอายุ 22 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างด้านมนุษย์
สัมพนัธ์ของนักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านมนุษย์
สัมพนัธ์แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบวา่มีนยัส าคญัอายุ18 กบัอายุ 20 ปี อายุ22 ปี อายุ 23 ปี
และ  24 ปี นกัศึกษาอาย ุ19 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ22 ปี อาย ุ23 อาย ุ24 ปี นกัศึกษาอาย ุ20 ปีกบัอายุ 23 
ปี และนกัศึกษาอาย 21 ปีกบันกัศึกษาอาย ุ23 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่าง
ด้านการจดัการกับความล้มเหลวของนักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นการจดัการกบัความลม้เหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบว่ามีนยัส าคญั
อาย1ุ9 ปี กบัอาย ุ20 ปี อาย2ุ2 ปี และ  24 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปี กบันกัศึกษาอายุ 22 ปี และอายุ 24 ปี 
นักศึกษาอายุ 21 ปีกับอายุ 22 ปีและ 24 ปี และนักศึกษาอาย 22 ปีกับนักศึกษาอายุ 23 ปีและ
นกัศึกษาอายุ 23 ปีกบัอายุ 24 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นแรงจูงใจ
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และพลงัของนกัศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแรงจูงใจ
และพลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาย ุพบวา่มีนยัส าคญัอาย1ุ9 ปี กบัอาย ุ20 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปี 
กบันักศึกษาอายุ 21 ปี และอายุ 24 ปี นักศึกษาอายุ 21 ปีกบัอายุ 22 ปี และนกัศึกษาอาย 22 ปีกบั
นกัศึกษาอายุ 24 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมาย
ของนักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบวา่มีนยัส าคญัอายุ19 ปี กบัอายุ 21 ปี นกัศึกษาอายุ 21 
ปี กบันกัศึกษาอายุ 22 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นกลา้ริเร่ิมและ
รับผดิชอบของนกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นกลา้ริเร่ิม
และรับผิดชอบแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบว่ามีนัยส าคญันกัศึกษาอายุ18 ปี กบัอายุ 19 
ปี,อาย ุ20 ปี ,อายุ 22 ปี นกัศึกษาอายุ 19 ปี กบันกัศึกษาอายุ 21 ปี และนกัศึกษาอายุ 20 ปีกบัอายุ 21 
ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างด้านแสวงหาโอกาสของนักศึกษาท่ีอายุ
แตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านแสวงหาโอกาสแตกต่างกัน โดย
จ าแนกตามอายุ พบวา่มีนยัส าคญันกัศึกษาอายุ18 ปี กบัอายุ 19 ปี,อายุ 20 ปี ,อายุ 21 ปี,อายุ 23,และ
อายุ 24 ปี  ส่วนนกัศึกษาอายุ 19 ปี กบันกัศึกษาอายุ 24 ปี และนกัศึกษาอายุ 20 ปีกบัอายุ 22 ปี และ
นกัศึกษาท่ีมีอายุ 21 ปีกบันักศึกษาอายุ 22 ปี และอายุ 24 ปี ส าหรับอายุ 22 ปีกบัอายุ 24 ปีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การเปรียบเทียบระหว่างความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัเช้ือชาติแตกต่างกนั จะมี
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัหรือไม่ พบว่า เช้ือชาติไทยมีผลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นแสวงหาโอกาส และ ดา้นความซ่ือสัตย์  มี
นอ้ยกว่าเช้ือชาติจีน การทดสอบอาชีพบิดาท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ พบว่า อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนัในด้านความยืนหยดัอดทน ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ด้านแรงจูงใจและพลงั 
ด้านการแสวงหาข้อมูลด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้านกล้าริเร่ิมและรับผิดชอบ ด้านแสวงหา
โอกาส และดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการของนักศึกษา
แตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่น้ี 

ความแตกต่างด้านความยืนหยดัอดทนของนักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อ
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความยืนหยดัอดทนแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของ
บิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน และบิดามีอาชีพธุรกิจ
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ส่วนตวั กบั บิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นการจดัการกบั
ความลม้เหลวของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการ
ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามี
อาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพเกษตรกร บิดาท่ีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามี
อาชีพเอกช กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดาท่ีมีอาชีพเกษตรกรกบับิดาท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างด้านแรงจูงใจและพลังของนักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านแรงจูงใจและพลงัแตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามอาชีพของบิดา พบว่ามีนัยส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน 
บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั บิดามีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั กบั บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความ
แตกต่างด้านวิสัยทศัน์และเป้าหมายของนักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการด้านวิสัยทศัน์และเป้าหมายแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
พบว่ามีนัยส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั  
และบิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ  
บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กับ บิดามีอาชีพส่วนตวั และบิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดามีอาชีพ
เกษตรกร กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นกลา้ริเร่ิมและ
รับผดิชอบของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้น
กลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับ
ราชการ กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนและบิดามีอาชีพ
อ่ืนๆ  บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบั บิดามีอาชีพส่วนตวั และบิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดามีอาชีพ
เกษตรกร กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างด้านแสวงหา
โอกาสของนักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้าน
แสวงหาโอกาสแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ 
กบับิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพอ่ืนๆ  บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบั 
บิดามีอาชีพอ่ืนๆ  และบิดามีอาชีพเกษตรกร ธุรกิจส่วนตวัและบิดามีอาชีพเกษตรกร กบับิดามีอาชีพ
อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัศึกษาท่ี
บิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านความเช่ือมัน่ในตนเอง
แตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพ
เกษตรกรและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ บิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีเกษตรกร  บิดามีอาชีพธุรกิจ
เอกชน กับ บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับ บิดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างด้านความส่ือสัตยสุ์จริตของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตแตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพรัฐวิสาหกิจ บิดามีอาชีพ
ธุรกิจเอกชน บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและบิดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

การทดสอบอาชีพมารดาท่ีแตกต่างกันของนักศึกษามีผลต่อคุณลักษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ พบวา่ อาชีพมารดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่าง
กนัในดา้นความยืนหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล 
ดา้นแสวงหาโอกาส และดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าอาชีพมารดาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัน้ี 

ความแตกต่างดา้นความอดทนและยืนหยดัของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผล
ต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความอดทนและยืนหยดัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม
อาชีพของมารดา พบว่ามีนัยส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กับชีพรัฐวิสาหกิจ มารดามีอาชีพ
รัฐวิสาหกิจกบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มารดามีอาชีพเกษตรกร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์แตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
มารดามีอาชีพเกษตรกร และมารดามีอาชีพแม่บา้น มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างด้านแรงจูงใจและพลังของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแรงจูงใจและ
พลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัชีพ
มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจมารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามี
อาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพ
เกษตรกร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นแสวงหาโอกาสของนกัศึกษาท่ี
มารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นแสวงหาโอกาสแตกต่าง
กนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามีนัยส าคญัมารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจมารดามีอาชีพ
รัฐวสิาหกิจ กบั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน มารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบั
มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั กบัมารดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างแสวงหาข้อมูลส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็น
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ผูป้ระกอบการท่ีมารกามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการแสวงหา
ขอ้มูลแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามีนัยส าคญัมารดามีอาชีพ กบั มารดามี
อาชีพธุรกิจเอกชรับราชหาร กบัมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและ มารดามีอาชีพเกษตรกร ส าหรับ
มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบัมารดามีอาชีพเอกชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความ
แตกต่างดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการดา้นความส่ือสัตยสุ์จริตแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบว่ามี
นยัส าคญัมารดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั 
มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชนกับ มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการทดสอบรายไดต่้อครอบครัวท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะการเป็น
ผูป้ระกอบการ พบว่า รายได้ต่อครอบท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนัในดา้นความยืนหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นใฝ่ความส าเร็จ ดา้นการจดัการกบั
ความลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผิดชอบ และ
ดา้นแสวงหาโอกาส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบว่าอาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการของนกัศึกษาแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัน้ี 

ความแตกต่างดา้นความยืนหยดัอดทนของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มี
ผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านความยืนหยดัอดทนแตกต่างกนั โดยจ าแนกตาม
รายได้ต่อครอบครัว พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000บาท กบัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว และมากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ความแตกต่างด้านมนุษย์สัมพันธ์ของนักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อ
ครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์แตกต่างกนั 
โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท 
กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000
บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 
60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว60,001 – 80,000บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ความแตกต่างดา้นดา้นใฝ่ความส าเร็จของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อ
คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านใฝ่ความส าเร็จแตกต่างกัน โดยจ าแนกตามรายได้ต่อ
ครอบครัว พบว่ามีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 60,001 – 80,000บาท กบัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวมากกว่า 80,000  บาท และ อย่างมี



98 
 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างด้านการจดัการกับความล้มเหลวของนักศึกษาท่ีมี
รายได้ต่อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านการจดัการกับ
ความล้มเหลวแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายได้ต่อครอบครัว พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัวมากกว่า 80,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท กบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความแตกต่าง
ดา้นแรงจูงใจและพลังของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความ
เป็นผูป้ระกอบการดา้นแรงจูงใจและพลงัแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มี
นยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 
80,000บาท และกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกว่า 80,000  บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
60,001 – 80,000บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่ 80,000  บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความแตกต่างดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมายของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่าง
กนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมายแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามรายไดต่้อครอบครัว พบว่ามีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 
บาท กบัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวมากกว่า 
80,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างด้านความเช่ือมัน่ในตนเองของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความ
เช่ือมัน่ในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบว่ามีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่าง
ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัศึกษาท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความเช่ือมัน่ในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว 
พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาท กับ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 
60,001 – 80,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000บาท กับรายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้น
ดา้นแสวงหาโอกาสของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นแสวงหาโอกาสในตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่
มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,001 – 40,000 บาท กบั รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
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40,001 – 60,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000บาท กับรายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท กบัรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว มากกวา่ 80,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อที ่2 นกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัเพศแตกต่างกนั จะมีความ
ตั้ งใจท่ีจะเป็นผู ้ประกอบการแตกต่างกันหรือไม่  พบว่า  เพศมีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนัดงัน้ี ดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษาพบวา่เพศ
ชายมีความตั้งใจท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษามากกวา่เพศหญิง ดา้นยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจวา่
จะท าธุรกิจหลงัจบการศึกษาพบวา่เพศชายยงัไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษามากกวา่
เพศหญิง และดา้นมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจพบวา่เพศชายมีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ี
จะท าธุรกิจนอ้ยกวา่เพศหญิง 

การทดสอบความแตกต่างของนักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจ
ว่าจะท าธุรกิจ ด้านมีความตั้งใจค่อนขา้งน้อยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงั
ส าเร็จการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลจากการทดสอบ พบวา่ความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความตั้งใจท่ี
จะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั จึงมีการทดสอบรายคู่ดงัน้ี 

ความแตกต่างดา้นความตั้งใจแน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองของนกัศึกษาท่ีอายุ
แตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการดา้นความตั้งใจแน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจ
เป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบวา่มีนยัส าคญั อายุ18 ปี กบัอายุ 23 ปี อายุ 19 ปี 
กบัอาย ุ 20 ปีและอาย ุ23 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปี กบันกัศึกษาอายุ 23 ปี นกัศึกษาอายุ 21 ปีกบัอายุ 23 
ปี นกัศึกษาอาย 22 ปีกบันกัศึกษาอาย ุ23 ปีและนกัศึกษาอาย ุ23 ปีกบัอายุ 24 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นความไม่แน่ใจ/ไม่แน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง 
ของนักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการความไม่แน่ใจ/ไม่
แน่นอนท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอายุ พบวา่มีนยัส าคญั อายุ18 
ปี กบัอายุ 20 ปี อายุ 19 ปี กบัอายุ  20 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปี กบันกัศึกษาอายุ 21 ปี และอายุ 22 ปี 
และอาย ุ23 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะ
ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ของนักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
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ผูป้ระกอบการความตั้งใจค่อนขา้งน้อยท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นของตนเองแตกต่างกนั โดยจ าแนก
ตามอายุ พบว่ามีนยัส าคญั อายุ18 ปี กบัอายุ 21 ปี อายุ 19 ปี กบัอายุ  21 ปี นกัศึกษาอายุ 20 ปี กบั
นกัศึกษาอาย ุ21 ปี นกัศึกษาอาย ุ21 ปี กบันกัศึกษาอาย ุ22 ปีและอาย ุ23 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ความแตกต่างของนักศึกษาท่ีมีอาชีพบิดาแตกต่างกัน จะมีความตั้ งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีบิดาอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็น
ผูป้ระกอบการแตกต่างกัน ในด้านท าธุรกิจตนเองหลังจบการศึกษาแน่นอน ด้านมีความตั้งใจ
ค่อนขา้งน้อยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอนของนกัศึกษาท่ีบิดา
มีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพ
ของบิดา พบว่ามีนัยส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กับบิดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจ และบิดามีอาชีพ
เอกชน บิดาท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกรและบิดามีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา 
พบว่ามีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบับิดามีอาชีพเกษตรกร บิดาท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั 
บิดามีอาชีพเกษตรกร บิดามีอาชีพธุรกิจเอกชนกบั  บิดามีอาชีพเกษตรกร และบิดามีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั กับบิดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกต่างด้านไม่
ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาท่ีบิดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจ
ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของบิดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับ
ราชการ กับบิดามีอาชีพอ่ืนๆ และบิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว กับบิดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพมารดาแตกต่างกนั จะมีความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบว่า นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อจะมี
ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน ดา้น
มีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ และดา้นไม่ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างด้านท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอนของ
นกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพเอกชนและ
มารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจกบั มารดามีอาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ กบั บิดามีอาชีพเกษตรกรและบิดามี
อาชีพอ่ืนๆมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวักับมารดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่าง
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กนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา พบวา่มี
นยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพเอกชน มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจกบั มารดามี
อาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพเกษตรกร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ความแตกต่างดา้นตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจของนกัศึกษาท่ีมารดามีอาชีพ
แตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามอาชีพของมารดา 
พบว่ามีนยัส าคญับิดามีอาชีพรับราชการ กบัมารดามีอาชีพเอกชน มารดามีอาชีพรัฐวิสาหกิจกบั 
มารดามีอาชีพเอกชน และมารดามีอาชีพเกษตรกร มารดามีอาชีพธุรกิจเอกชน กบัมารดามีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั และมารดามีอาชีพเกษตรกร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การทดสอบความแต่งต่างของนกัศึกษาท่ีมีอาชีพมารดรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั จะมี
ความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนัมี
ผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษา
แน่นอน ตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจว่าจะท าธุรกิจ  และดา้นมีความ
ตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองหลังจบการศึกษาแน่นอนของนักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อ
ครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อ
ครอบครัว พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาท กับ รายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท และรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 
บาท กับรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวมากกว่า 80,000 บาท นักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 
60,001 – 80,000 บาท  กบัรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ ของนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อ
ครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยจ าแนกตามรายไดต่้อ
ครอบครัว พบว่ามีนัยส าคญัรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวน้อยกว่า 20,000 บาท กับ รายได้เฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท กบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองท่ีมีความเห็นว่ายงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจว่าจะท าธุรกิจของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั 
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รายไดเ้ฉล่ียมากกวา่80,000 บาท  นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 40,000 บาท กบั
รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวมากกว่า80,000 บาท  นักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 
60,000 บาท กบันกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  นกัศึกษาท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 80,000 บาท  กบัรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

ความแตกต่างท าธุรกิจตนเองท่ีมีความเห็นวา่มีความตั้งใจค่อนขา้งนอ้ยท่ีจะท าธุรกิจของ
นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนั มีผลต่อความตั้งใจเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดย
จ าแนกตามรายไดต่้อครอบครัว พบวา่มีนยัส าคญัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวนอ้ยกวา่ 20,000 บาท กบั 
รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 20,001 – 
40,000 บาท กบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 40,001 – 60,000 บาท, รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 60,001 – 
80,000 บาท  และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวมากกวา่80,000 บาท  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจัยเร่ือง การส ารวจคุณลักษณะและความตั้ งใจท่ีจะเป็นผู ้ประกอบการของ
นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  5.2.1 จากการวจิยัพบวา่การรับรู้จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง 
พบวา่เป็นเพศชายมากกวา่เพศเพศหญิง  มีอายุต  ่ากวา่ 31 ปีมากท่ีสุด  มีเช้ือชาติไทยมากท่ีสุด บิดามี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครอบครัว60,001 – 80,000 บาท มากท่ีสุด   

5.2.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดงัน้ี 

 เพศชายมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการด้านด้านแรงจูงใจและพลัง ด้าน
วสิัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ นอ้ยกวา่เพศหญิง  

อายุท่ีแตกต่างกนัของนักศึกษามีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ พบว่า อายุท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้นความยืนหยดัอดทน ดา้น
มนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นแสวงหาโอกาส 
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นักศึกษาท่ีมีเช้ือชาติแตกต่างกัน พบว่า เช้ือชาติไทยมีผลต่อคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นวิสัยทศัน์และเป้าหมาย ดา้นแสวงหาโอกาส และ ดา้นความซ่ือสัตย ์มีน้อยกว่า
เช้ือชาติจีน 

 อาชีพของบิดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้น
ความยนืหยดัอดทน ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ดา้นแรงจูงใจและพลงั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล
ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ ดา้นแสวงหาโอกาส และดา้นความส่ือสัตย์
สุจริต 

อาชีพมารดาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในด้าน
ความยืนหยดัอดทน ด้านมนุษย์สัมพนัธ์ ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
แสวงหาโอกาส และดา้นความส่ือสัตยสุ์จริต 

รายไดต่้อครอบท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัในดา้น
ความยืนหยดัอดทน ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นใฝ่ความส าเร็จ ดา้นการจดัการกบัความลม้เหลว ดา้น
แรงจูงใจและพลงั ดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นกลา้ริเร่ิมและรับผดิชอบ และดา้นแสวงหาโอกาส 

 
5.2.3 นกัศึกษาท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ

ดงัน้ี 
เพศมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนัดงัน้ี ดา้นความตั้งใจมากท่ีจะท า

ธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา โดยส่วนใหญ่เพศชายมีความตั้งใจท่ีจะท าธุรกิจหลงัส าเร็จการศึกษา
มากกวา่เพศหญิง  

นกัศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั ใน
ดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน และยงัไม่ทราบ/ไม่ตดัสินใจวา่จะท าธุรกิจ  

บิดามีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการแตกต่างกนั โดยท า
ธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน  

นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อจะมีความตั้ งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน  

นกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อครอบครัวแตกต่างกนัมีผลต่อจะมีความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั ในดา้นท าธุรกิจตนเองหลงัจบการศึกษาแน่นอน และมีตั้งใจค่อนขา้งมากท่ีจะท าธุรกิจ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาวจิยัการคุณลกัษณะและความตั้งใจท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการของนกัศึกษาท่ีเลือก

เรียนสาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ ระดบัปริญญาตรี ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตร
การเป็นผูป้ระกอบการทุกสถาบนั เพื่อน าผลท่ีไดม้าท าการพฒันา ปรับปรุงการให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษาในแต่ละพื้นท่ี 

2. งานวิจยัน้ีเป็นการท าวิจยัเพียงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นควรท าการวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปีเพื่อหาความสอดคล้องของข้อมูล เพื่อสามารถรวบรวมน าข้อมูลท่ีได้ไปพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษาต่อไป 
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