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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู ้ ค วามสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991)
ใช้แบบสอบถามความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบสอบถามความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
ของ Linan (2009) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จ�ำนวน 777 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ
ต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงที่สุดโดยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม รองลงมาคือ
บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทางอ้อมผ่านทางทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และท้ายสุดคือการรับรู้ความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ค�ำส�ำคัญ: ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ การส่งเสริมการเป็นประกอบการ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

Abstract
This study investigates the effect of the factors; attitude toward entrepreneur, perceived
behavioral control and the student’s subjective norm on the bachelor degree students’ entrepreneurial
intention based on the theory of planned behavior approach developed by Ajzen (1991). Seven
hundred and seventy seven (777) undergraduate students from Bangkok University were purposively
selected for the study using Entrepreneurial Intention Questions (EIQ) used by Linan (2009) as
instrument. The data were analyzed using the structural equation modeling (SEM). The finding
showed that the attitude toward entrepreneur, perceived behavioral control and the student’s
subjective norm have an effect on the bachelor degree students’ entrepreneurial intention. The most
influential factor is the attitude toward entrepreneur which affects the bachelor degree students’
entrepreneurial intention both directly and indirectly. In the following, the subjective norm has
an indirect effect on entrepreneurial intention through attitude toward entrepreneur and perceived
behavioral control. Finally, the perceived behavioral control has a direct effect on entrepreneurial
intention.
Keywords: Entrepreneurial Intention, Enhancing Entrepreneurship, Theory of Planned Behavior,
Undergraduate Students, Structural Equation Modeling
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ผูป้ ระกอบการคือบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีแ่ สวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบกิจการ โดยมีอสิ ระ
และความเสีย่ งในการประกอบการนัน้ (ชูชยั สมิทธิไกร, 2548, น. 257) ผูป้ ระกอบการท�ำให้เกิดการจ้างงาน
และนวัตกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ จึงเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟู เสริมสร้างและพัฒนา
เศรษฐกิจให้เติบโต แก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งพัฒนาสังคมของประเทศให้ดีขึ้น ผู้ประกอบการโดย
เฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศที่อย่างยั่งยืน
(Kelley, Singer, & Herrington, 2016, pp. 7-9) ข้อมูลจากส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) (2557) ระบุว่าในปี พ.ศ. 2556 SMEs เป็นแหล่งจ้างงานที่ส�ำคัญในทุกประเทศทั่วโลก
โดยมีสัดส่วนการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั้งหมด ส�ำหรับประเทศไทยมีการจ้างงาน
ของ SMEs ถึงร้อยละ 80.4 ของการจ้างงานรวมทัง้ หมดในประเทศ ซึง่ ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินโดนิเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา SMEs สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 50
ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ส�ำหรับประเทศไทย SMEs สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ถึงร้อยละ 37 ของ GDP
การเป็นผูป้ ระกอบการมีความจ�ำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทีท่ กุ ภาคส่วน
มีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นให้เกิดขึน้ นักวิชาการของไทยทีผ่ า่ นมีความพยายามทีจ่ ะศึกษาปัจจัยมูลเหตุของ
การเป็นผูป้ ระกอบการทัง้ ด้านพฤติกรรม ทัศนคติ แรงจูงใจ (สุชาติ ไตรภพสกุล, 2558, น.78) และคุณลักษณะ
ของผูป้ ระกอบการ (สุธรี า อะทะวงษา และสมบูรณ์วลั ย์ สัตยารักษ์วทิ ย์, 2557) ซึง่ การศึกษาส่วนใหญ่กลุม่
ประชากรเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีกิจการหรือริเริ่มต้นกิจการ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการเป็น
ผูป้ ระกอบการสามารถท�ำได้ตงั้ แต่ยงั ไม่ได้เป็นผูป้ ระกอบการหรือก�ำลังศึกษาอยู่ เพือ่ เป็นการเตรียมความ
พร้อมทีจ่ ะเข้าสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการในอนาคต ลักษณะทีส่ ำ� คัญของการเป็นผูป้ ระกอบการส�ำหรับกลุม่ ทีย่ งั
ไม่ได้เป็นผูป้ ระกอบการ คือ ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneurial intention) เป็นความตระหนัก
และความมัน่ ใจของบุคคลว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างกิจการและมีแผนทีจ่ ะท�ำกิจการนัน้ ในอนาคต (Thomson,
2009) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นจึงมีความส�ำคัญ เนื่องจากความตั้งใจเป็นตัวแปรส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะท�ำในอนาคต (Ajzen, 1991)
การอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทฤษฎีที่ส�ำคัญ 2
ทฤษฎี ทฤษฎีแรกคือทฤษฎีสถานการณ์การประกอบการ (Entrepreneurial Event) ของ Shapero (1982)
ที่กล่าวว่า การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทิศทางการด�ำเนินชีวิตหรือแนวโน้มที่จะกระท�ำ  (propensity to act)
หรือการก่อตั้งธุรกิจของตนเอง จะถูกเร่งให้เกิดขึ้นโดยเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ�ำ
วัน และขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ความน่าปรารถนาของกระท�ำ (perception of desirability) และ
การรับรูค้ วามเป็นไปได้ (perception of feasibility) และทฤษฎีทสี่ อง คือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory
of Planned Behavior: TPB) ของ Ajzen (1991) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ
มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้ความสามารถต่อการเป็นผู้ประกอบการ
และบรรทัดฐานทางสังคม เมื่อพิจารณาความเหมาะสมกลุ่มที่ศึกษาจากสองทฤษฎี พบว่า TPB มีความ
เหมาะสมเนื่องจากทฤษฎีนี้ครอบคลุมปัจจัยทั้งภายในคือทัศนคติและการรับรู้ความสามารถต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ และภายนอกคือ บรรทัดฐานทางสังคม จึงได้ถูกน�ำไปอธิบายเกี่ยวกับความตั้งใจจะเป็น
ผูป้ ระกอบการในหลากหลายกลุม่ อาทิ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศโปตุเกส (Ferreira, Raposo,
Rodrigues, Dinis, & Paco; 2012) นักศึกษาระดับปริญญาตรีของประเทศอังกฤษและสเปน (Linan, Nabi,
& Krueger, 2013) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของประเทศสเปน (Linan & Rodriguez-Cohard, 2015) บัณฑิต
ธุรกิจศึกษาของประเทศไนจีเรีย (Ogundipe, Kosile, Olaleye, & Ogundipe, 2012) ผลการศึกษาที่ผ่าน
มาแสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาในบางกลุ่มสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน แต่ก็มี
บางกลุ่มที่ผลการศึกษาต่างไปจากทฤษฎี เช่น บรรทัดฐานทางสังคมไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจที่
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จะเป็นผู้ประกอบการ (Ferreira et al., 2012; Linan & Rodriguez-Cohard, 2015) นอกจากนี้ การศึกษา
ของ Ogundipe et al. (2012) พบว่ามีเพียงการรับรู้ความสามารถต่อการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น แม้ว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนได้รับการสนับสนุนว่า
สามารถใช้ในการอธิบายความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการได้เป็นอย่างดี แต่ถงึ อย่างไรในบริบทแวดล้อม
ที่แตกต่างกันของกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Linan et al., 2013, p.77) จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการตรวจสอบการน�ำทฤษฎี TPB มาอธิบายความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการของผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่หรือ
นักศึกษา
ส�ำหรับกลุม่ นักศึกษานัน้ หน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ ทีส่ ดุ ก็คอื สถาบันการศึกษาซึง่ ถือเป็นภาคส่วนทีส่ ำ� คัญ
ในการสร้างและส่งเสริมการเป็นผูป้ ระกอบการของประเทศ เนือ่ งจากสถาบันการศึกษามีสว่ นในการบ่มเพาะ
บัณฑิตทีใ่ ห้มคี วามรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการประกอบอาชีพภายหลังจากจบการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2558) มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีค่านิยมในการส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทั้งที่เป็นรูปธรรม คือ การเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) และ
นามธรรมคือ การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial spirits) ท�ำให้นักศึกษาก้าว
เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ในอนาคต (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559) ซึ่งจะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี
โท และเอก นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ, 2559) ดังนั้นการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการจึงควรเน้นนักศึกษากลุ่มนี้เพื่อสะท้อนค่านิยม
ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน
การศึกษาครั้งนี้จึงท�ำการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ผลของงานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� นายพฤติกรรมการเป็นผูป้ ระกอบการใน
อนาคต (Ajzen, 1991; Ferreira et al., 2012; Linan et al., 2013; Linan & Rodriguez-Cohard, 2015;
Ogundipe et al., 2012) แบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการอธิบายปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการในการ
วิจัยคือ ทฤษฎี TPB ของ Ajzen (1991) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างกิจการใหม่ ประกอบด้วย
3 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และการรับรู้ความสามารถใน
การเป็นผูป้ ระกอบการ ซึง่ ความหมายของความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจเป็น
ผูป้ ระกอบการ และความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการและปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถอธิบายได้ดังนี้
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Intention: EI) คือ เป็นความตระหนักและ
ความมัน่ ใจของบุคคลว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะสร้างกิจการและมีแผนทีจ่ ะท�ำกิจการนัน้ ในอนาคต (Thomson, 2009)
ถือเป็นขัน้ แรกของการเริม่ ต้นสร้างธุรกิจเนือ่ งจากความตัง้ ใจเป็นตัวแปรส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมทีจ่ ะท�ำ
ในอนาคต (Ajzen, 1991) การวัดความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการสามารถวัดได้หลายลักษณะ เช่น อาจวัด
ด้วยค�ำถามเดียวเกีย่ วกับความสนใจทีจ่ ะสร้างกิจการของตนเอง หรือโอกาสทีจ่ ะสร้างกิจการของตนเองใน
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อนาคตระยะสัน้ หรือระยะยาว (Gurel, Altinay, & Daniele, 2010, p.665) และยังการวัดทีป่ ระกอบด้วยหลาย
ข้อค�ำถามประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความปรารถนา (desire) การคาดการณ์เกี่ยวกับตนเอง และ
ความตั้งใจจะปฏิบัติ (Linan & Chen, 2009, p.600) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (Personal attitude: PA) คือ ระดับความรู้สึกนึกคิดทางบวก
หรือทางลบและการประเมินข้อดีและข้อเสียของการเป็นผูป้ ระกอบการ (Ajzen, 1991; Linan & Chen, 2009,
p.596) การวัดทัศนคติประกอบด้วยการวัดความรู้สึกที่มีต่อการประกอบการ และการเห็นประโยชน์ของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Linan & Chen, 2009, p.596) ตามทฤษฎีของ TBP กล่าวว่า บุคคลที่มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการจะมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงกว่า (Heuer & Linan, 2013; Linan
et al., 2013; Linan & Rodriguez-Cohard, 2015)
บรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm: SN) คือ การวัดการรับรู้แรงกดดันจากสังคมต่อการ
เป็นหรือไม่เป็นผูป้ ระกอบการ (Ajzen, 1991) ในทางปฏิบตั จิ ะหมายถึงการรับรูว้ า่ บุคคลอืน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
หรือใกล้ชดิ เช่น พ่อแม่ เพือ่ น เป็นต้น มีความคิดเห็นและการสนับสนุนเมือ่ ตัดสินใจจะเป็นผูป้ ระกอบการ
(Linan & Chen, 2009, p.596) เมื่อบุคคลรับรู้ว่าบุคคลอื่นที่มีความส�ำคัญกับตน เช่น พ่อแม่ เพื่อน
เห็นด้วยหรือสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงกว่า
(Heuer & Linan, 2013)
การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (Perceived behavioural control: PBC) คือ
การรับรู้ของบุคคลว่ายากหรือง่ายที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการรับรู้ประสิทธิภาพ
แหล่งตนของ (Bandura, 1997) และการรับรู้ความเป็นไปได้ (perception of feasibility) ของ Shapero
(1982) ซึ่งทั้ง 3 แนวคิดเป็นการอ้างถึงศักยภาพที่จ�ำเป็นที่จะท�ำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้าง
กิจการของตนเอง การวัดตัวแปรนี้จึงประกอบด้วยความรู้สึกว่ามีความสามารถ และการรับรู้ว่าสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบด้วยการรับรู้ความสามารถ ความรู้ ความพร้อม และความ
พยายามที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจของบุคคล (Linan & Chen, 2009, p.596) การรับรู้ความสามารถในการ
เป็นผู้ประกอบการมีความส�ำคัญกับผู้ประกอบการเนื่องจากผู้ประกอบการ เนื่องจากคนที่มีความเชื่อมั่น
ในตัวเองสูงจะมีความอดทนตัวปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและความส�ำเร็จ
ของธุรกิจ (Hmieleski & Baron, 2008)
ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี TPB (Ajzen, 1991) ตามการประยุกต์ใช้โดย Ferreira et al., (2012) เพือ่ สร้าง
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (PBC) ทัศนคติต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ (PA) และบรรทัดฐานทางสังคม(SN) มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ
(EI) และปัจจัยทั้ง 3 ตัวมีอิทธิพลต่อกัน คือ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (PA) และบรรทัดฐานทาง
สังคม(SN) มีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ (PBC) ส่วนบรรทัดฐาน
ทางสังคม (SN) มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (PA) นอกจากนี้ บรรทัดฐานทาง
สังคม (SN) และทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (PA) อาจส่งผลทางอ้อมทางบวกไปยังความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการ (EI) ด้วย จากแนวคิดข้างตันสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยดังนี้
H1: การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ และ
บรรทัดฐานทางสังคมมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้
H1a: การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ
H1b: บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
H1c: ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
H2: ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการและบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้
H2a: ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อการรับรูค้ วามสามารถในการ
เป็นผู้ประกอบการ
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H2b: บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความสามารถในการเป็น
ผู้ประกอบการ
H3: บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ
H4: ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมทางบวกต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ แบ่งเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้
H4a: บรรทัดฐานทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมทางบวกต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
H4b: ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบจ�ำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาปริญญาตรี

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคมที่มีต่อความตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชากรและตัวอย่าง การสร้างและตรวจสอบ
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นปีการศึกษา
2558 ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 700 ตัวอย่าง ซึ่งพิจารณาจากวิธีการที่ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) ที่พิจารณาขนาดตัวอย่างจาก 10 เท่าของจ�ำนวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า
ตามเกณฑ์ 5 - 10 เท่าของ Kline (2011, p.31) แบบจ�ำลองที่ใช้เป็นกรอบในการวิจัยมีพารามิเตอร์ที่ต้อง
ประมาณค่า ประมาณ 70 ตัว และด�ำเนินการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
2. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
การสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบวัดความตัง้ ใจเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur Intention Questionnaire: EIQ) ของ Linan and Chen (2009) มีข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 32 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อสอบถามเพศ อายุ
อาชีพของบิดา มารดา คณะวิชา ชั้นปี ประสบการท�ำงานเป็นลูกจ้างและท�ำงานอิสระ ประกอบด้วย
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ข้อค�ำถามแบบเลือกรายการ (check list) มีจำ� นวน 9 ข้อ 2) ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน 6 ข้อ
เป็นข้อค�ำถามแบบประเมินค่า 7 ระดับ คือ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิง่ ตัวอย่างข้อ
ค�ำถาม “ฉันพร้อมทีจ่ ะท�ำทุกอย่างเพือ่ จะได้เป็นเจ้าของกิจการ” 3) ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน
5 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบประเมินค่า 7 ระดับ คือ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิง่ ตัวอย่าง
ข้อค�ำถาม “การเป็นเจ้าของกิจการมีข้อดีกับฉันมากกว่าข้อเสีย” 4) บรรทัดฐานทางสังคม จ�ำนวน 6 ข้อ
เป็นข้อค�ำถามแบบประเมินค่า 7 ระดับ คือ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่าง
ข้อค�ำถาม “ความคิดเห็นต่อการท�ำกิจการส่วนตัวของคนในครอบครัว” และ 5) การรับรูค้ วามสามารถใน
การเป็นผู้ประกอบการ จ�ำนวน 6 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบประเมินค่า 7 ระดับ คือ 1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างข้อค�ำถาม “ฉันสามารถควบคุมขั้นตอนในการก่อตั้งกิจการ”
การได้คะแนนสูงในข้อค�ำถามส่วนที่ 2 ถึง 5 แสดงถึงการมีระดับของลักษณะตัวแปรนั้นๆ สูง
ผูว้ จิ ยั มีการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดทีก่ ำ� หนดขึน้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความเทีย่ งตรง
(validity) และ 2) ความเชื่อมั่น (Reliability) ผลการตรวจสอบมีดังนี้
1) ความเที่ยงตรง (validity) มีการพิจารณา 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) และ 2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ผลการตรวจสอบดังนี้
1.1) ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา เป็นการตรวจสอบว่าข้อค�ำถามแต่ละข้อได้ถามหรือวัดได้ตรงและ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด การตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญประกอบกับค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (Index of Item objective congruence: IOC) ผลการตรวจ
สอบพบว่า เครื่องมือวัดทุกตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เนื่องจากค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67- 1.00
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)
1.2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดตัวแปรที่ใช้
สามารถวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมตามแนวคิด Hair, Hult, Ringle, and Sarstedt (2013, pp.95-117) ทีไ่ ด้
เสนอการพิจารณาความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของเครือ่ งมือวัด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความเทีย่ งตรงเชิง
ลูเ่ ข้า (convergent validity) และความเทีย่ งตรงเชิงจ�ำแนก (discriminant validity) สามารถตรวจสอบได้ดงั นี้
ความเทีย่ งตรงเชิงลูเ่ ข้า เป็นการตรวจสอบว่าข้อค�ำถามของตัวแปรนัน้ อธิบายความแปรปรวนร่วม
ได้สูง สามารถตรวจสอบได้จาก 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของข้อค�ำถาม เป็นค่าที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อค�ำถามกันตัวแปรแฝงนั้น ที่ควรมากกว่า 0.7 (Hair et al., 2013, p.107)
และ 2) ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ยของตัวแปร (Average Variance Extracted: AVE) ควรมีค่าตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องมือวัดทุกตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้าเนื่องจากเครื่องมือวัด
ตัวแปรทุกตัวมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของข้อค�ำถามมากกว่า 0.7 และ AVE อยู่ระหว่าง 0.775 ถึง 0.910
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ดังตารางที่ 1
ความเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนก เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดตัวแปรนั้นสามารถแยกออกจาก
ตัวแปรอื่นได้อย่างชัดเจน Hair et al. (2013, p.107) แนะน�ำวิธีการตรวจสอบพิจารณาจากค่ารากที่สอง
ของค่าความแปรปรวนทีส่ กัดได้ของแต่ละตัวแปรควรสูงกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนัน้ กับตัวแปรอืน่
ตามเกณฑ์ของ Fornell and Larcker (1981) ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องมือวัดทุกตัวแปรมีความเที่ยง
ตรงเชิงจ�ำแนก เนื่องจากมีค่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.880 ถึง 0.990 สูงกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้น
กับตัวแปรอื่น ดังตารางที่ 1
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดตัวแปรนั้นมีความคงเส้นคงวาใน
การวัด พิจารณาได้จากค่าความเชื่อมั่นประกอบ (Composite Reliability: CR) วิธีการนี้ให้ค่าน�้ำหนักของ
ข้อค�ำถามในการหาความเชื่อมั่นตามความสัมพันธ์กับตัวแปรแฝงซึ่งจะดีกว่าการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาที่
ให้ค่าน�้ำหนักของข้อค�ำถามเท่ากัน การหาความเชื่อมั่นโดยใช้ความเป็นเอกพันธ์ภายในค่าที่เหมาะควรมี
ค่ามากกว่า 0.7 (Barclay, Higgins & Thomson, 1995) ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องมือวัดตัวแปรทุกตัว
มีความเชื่อมั่นเนื่องจากมีค่า CR อยู่ระหว่าง 0.954 ถึง 0.984 สูงกว่า 0.7 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนทีส่ กัดได้เฉลีย่ ของตัวแปร (AVE) เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรแฝงและค่ารากที่สองของ AVE และค่าความเชื่อมั่นประกอบ (CR)
ค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบ
ความตั้งใจที่จ ะเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ 0.89-0.97
(EI)
การรับรู้ความสามารถในการเป็น
0.83-0.97
ผู้ประกอบการ (PBC)
0.82-0.90
บรรทัดฐานทางสังคม (SN)
ทัศนคติต่อการเป็ น ผู ้ ป ระกอบการ 0.70-0.99
(PA)
ตัวแปร

AVE

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
PCS
SN
PA

0.910

EI
0.954

0.844

0.645**

0.775
0.906

0.518**
0.692**

CR
0.984

0.919
0.411** 0.880
0.421** 0.545** 0.990

0.970
0.954
0.980

หมายเหตุ:** p < 0.01, ค่าในแนวทแยงคือ ค่ารากที่สองของ AVE ของแต่ละตัวแปร (√AVE )
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อขอความร่วมมือกับอาจารย์แต่ละคณะ และด�ำเนินการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือ1) ฝาก
แบบสอบถามให้อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบด�ำเนินการเก็บข้อมูลให้ และ 2) ด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ให้นกั ศึกษาตอบใช้เวลาประมาณ 5 นาที ผูว้ จิ ยั รับคืนและตรวจสอบความถูกต้อง ท�ำการแจกแบบสอบถาม
จ�ำนวน 1,000 ชุด ได้รับคืนและสมบูรณ์ จ�ำนวนทั้งหมด 777 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.7
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย การบรรยายลักษณะของตัวแปร และ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ รายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างเครือ่ งมือในการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)
2) การบรรยายลักษณะของข้อมูล ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ จ�ำนวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�ำหรับแบบวัดความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้ความสามารถในการ
เป็นผูป้ ระกอบการ ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคม มีเกณฑ์การแบ่งคะแนน
ออกเป็น 3 ช่วง (ระดับต�่ำ คือ คะแนนเฉลี่ย 1-3 คะแนน ระดับปานกลาง คือ คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 3
ถึง 5 คะแนน และระดับสูง คือ คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 5 ถึง 7 คะแนน)
3) การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการ สถิตทิ ใี่ ช้คอื การวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างเชิงเส้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมประกอบ 4 ประเภท ตามเกณฑ์ของ
Schumacker and Lomax (2004, pp.85-91)ได้แก่ 1) อัตราส่วน Chi-square กับองศาอิสระ (χ2/df) น้อยกว่า 5
2) ดัชนีรากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นก�ำลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error
of Approximation: RMSEA) น้อยกว่า 0.07 3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index,
GFI) และ 4) ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker and Lewis (Trucker Lewis Index : TLI)
ควรมากกว่า 0.9

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะตัวอย่างและตัวแปร
ในการวิจัย และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ รายละเอียดมีดังนี้
ลักษณะตัวอย่างและตัวแปรในการวิจัย
ลักษณะของนักศึกษาตัวอย่างเป็นหญิง ร้อยละ 56.2 และชายร้อยละ 42.1 อายุอยูร่ ะหว่าง 18 ถึง
22 ปี ร้อยละ 90.0 ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจและมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวร้อยละใกล้
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เคียงกันคือ 39.1 และ 38.0 ตามล�ำดับ ส่วนที่เหลือเป็นคณะอื่นๆ บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเจ้าของ
กิจการร้อยละ 63.8 และนักศึกษามีประสบการณ์ท�ำงานร้อยละ 30.1
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการระดับ
สูง ค่าเฉลี่ย 5.403 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ระดับสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ที่มีระดับสูงที่สุดคือ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.909 และ 5.534 คะแนน ตามล�ำดับ ส่วนการรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบ
การอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.480 คะแนน การศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาตัวอย่างส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่
มีความสนใจที่จะท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นอกจากนี้ อาชีพของบิดามารดายังเกี่ยวข้องกับการเป็น
เจ้าของกิจการอีกด้วย ส่วนการรับรูค้ วามสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการทีน่ กั ศึกษามีความเห็นว่าตนเอง
ยังมีความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าตนเองก�ำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ก�ำลัง
แสวงหาความรู้และหาประสบการณ์ที่จะใช้ในการด�ำเนินกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการต่อไป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) พบว่าข้อมูลจากตัวอย่างสอดคล้องกับแบบจ�ำลองตามทฤษฎีทใี่ ช้ในการวิจยั ซึง่ พิจารณา
จากค่าไคสแควร์ = 879.23 องศาอิสระ = 214 (χ2/df) = 4.10 RMSEA = 0.063 GFI = 0.911 และ TLI = 0.982
เป็นไปตามเกณฑ์ความเหมาะสมทีก่ ำ� หนด เมือ่ พิจารณาสมมติฐานการวิจยั เกีย่ วกับอิทธิพลของปัจจัยทีส่ ง่
ผลความตัง้ ใจเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาพบว่า สมมติฐานการวิจยั เกือบทุกข้อได้รบั การสนับสนุนจาก
ข้อมูลตัวอย่าง H1aและ H1c ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ (EI) ได้รบั อิทธิผลจากการรับรูค้ วามสามารถใน
การเป็นผูป้ ระกอบการ (PBC) และทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ (PA) ตามล�ำดับ (สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง
เท่ากับ 0.415 และ 0.547 ตามล�ำดับ) ยกเว้น สมมติฐาน H1b : ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
(EI) ได้รับอิทธิผลจากบรรทัดฐานทางสังคม (SN) ซึ่งแสดงว่าบรรทัดฐานทางสังคมไม่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ความแปรผันของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการอธิบายได้ด้วย
ปัจจัย 3 ตัวนี้ได้ร้อยละ 48.5 นอกจากนี้ ปัจจัยทั้ง 3 ตัวมีความสัมพันธ์กันคือ การรับรู้ความสามารถใน
การเป็นผูป้ ระกอบการ (PBC) ได้รบั อิทธิพลจากทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ (PA) และบรรทัดฐานทาง
สังคม (SN) (สัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.169 และ 0.390 ตามล�ำดับ) ความแปรผันของความตั้งใจเป็น
ผูป้ ระกอบการอธิบายได้ดว้ ยปัจจัย 3 ตัวนีไ้ ด้รอ้ ยละ 38.2 และทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ (PA) ได้รบั
อิทธิพลจากบรรทัดฐานทางสังคม(SN) (สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง เท่ากับ 0.546) ความแปรผันของความตัง้ ใจเป็น
ผู้ประกอบการอธิบายได้ด้วยปัจจัย 3 ตัวนี้ได้ร้อยละ 54.6 ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2
เมือ่ พิจารณาเพิม่ เติมอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคม (SN) และทัศนคติตอ่
การเป็นผูป้ ระกอบการ (PA) พบว่ามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ (EI) (สัมประสิทธิ์
เส้นทาง เท่ากับ 0.457 และ 0.162 ตามล�ำดับ) ดังนัน้ เมือ่ รวมอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมเป็นอิทธิพล
รวมพบว่า ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ (PA) มีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ บรรทัดฐานทางสังคม (SN) (สัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.710 และ 0.485 ตามล�ำดับ)
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H3

เส้นทางความสัมพันธ์ สัมประสิทธิ์เส้นทาง
0.415
PBC
EI
SN
EI
0.028
PA
EI
0.547
SN
PBC
0.169
PA
PBC
0.390
SN
PA
0.546

หมายเหตุ: ** p < 0.01

ค่า t
12.916**
0.951
14.140**
3.886**
8.406**
13.436**

ผลการทดสอบสมมติฐาน R2
สนับสนุนสมมติฐาน
0.485
ไม่สนับสนุนสมมติฐาน
สนับสนุนสมมติฐาน
สนับสนุนสมมติฐาน
0.382
สนับสนุนสมมติฐาน
สนับสนุนสมมติฐาน
0.546

ตารางที่ 3 อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาปริญญาตรี
ปัจจัย
H4a:บรรทัดฐานทางสังคม (SN)
H4b:ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ (PA)

หมายเหตุ: ** p < 0.01

อิทธิพลทางตรง
0.028
0.548**

อิทธิพลทางอ้อม
0.457**
0.162**

อิทธิพลรวม
0.485**
0.710**

ภาพที่ 2 แบบจ�ำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี
ผลการวิจัยแสดงหลักฐานส�ำคัญว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้ความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งทางตรงและทางอ้อม สนับสนุนข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาที่ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (TPB) (พรทิพย์ ม่วงมี, 2555; Ferreira et al., 2012; Heuer & Linan, 2013; Linan,
2008; Linan et al., 2013; Linan & Rodriguez-Cohard, 2015; Ogundipe et al., 2012) ว่า ทัศนคติต่อ
การเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการสูงกว่าตัวแปร
อืน่ โดยอิทธิพลส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรทิพย์ ม่วงมี (2555) Heuer

สุทธิปริทัศน์
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and Linan (2013) Linan et al. (2013) Linan and Rodriguez-Cohard (2015) แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลมี
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การเป็นผูป้ ระกอบการมีแนวโน้มทีต่ อ้ งการจะสร้างกิจการของตนเองในอนาคต รองลงมาคือ
บรรทัดฐานทางสังคมที่อิทธิพลส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการผ่าน
ทางทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพรทิพย์ ม่วงมี (2555) Ferreira et al. (2012) Heuer and Linan (2013) Linan et al.
(2013) Linan and Rodriguez-Cohard (2015) แสดงให้เห็นว่า บุคคลรู้สึกว่าการที่บุคคลอ้างอิงใกล้ชิด
สนับสนุนการตัดสินใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ท�ำให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริม
ความสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการให้กบั นักศึกษาได้ และปัจจัยสุดท้าย คือ การรับรูค้ วามสามารถใน
การเป็นผูป้ ระกอบการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพรทิพย์ ม่วงมี (2555) Heuer and Linan (2013) Linan et al. (2013) Linan and Rodriguez-Cohard
(2015) และ Ogundipe et al. (2012) แสดงว่า การที่นักศึกษาตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการนั้นนักศึกษาจะ
ต้องเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถที่จะเป็นได้หรือใช้ความพยายามไม่มากนักในการที่จะท�ำให้ส�ำเร็จได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้สนับสนุนการใช้ทฤษฎี TPB ในการอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กล่าวว่า ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ และ
การรับรูค้ วามสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพล
เพียงทางอ้อมต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาสามารถ
เสนอเป็นข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 คณาจารย์และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความเป็นผู้ประกอบการควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ
และส่งเสริมความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และ
การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ตามล�ำดับ
1.2 ผู ้ ป ระกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งความมี ก ารส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
ผู้ประกอบการอาทิ มีการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอยู่บนพื้นฐานความไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และตอบแทนประโยชน์ให้กบั สังคมเป็นต้น เพือ่ ท�ำให้เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การเป็นผูป้ ระกอบการน�ำไปสูก่ าร
เป็นผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ต่อไป
1.3 ผู้ใกล้ชิดกับนักศึกษา เช่น คนในครอบครัว ควรให้การสนับสนุน ยอมรับความคิดหรือ
เป้าหมายในการที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การน�ำผลการ
วิจัยไปใช้เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด ควรมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับบริบทมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อก้าวข้ามข้อ
จ�ำกัดนี้ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาทิ
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.2 การศึกษาครัง้ นีศ้ กึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลเพียง 3 ปัจจัย ทัศนคติตอ่ การเป็นผูป้ ระกอบการ
การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และบรรทัดฐานทางสังคม อาจมีการใช้ทฤษฎีอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น Entrepreneurial Even Model (Shapero, 1982) หรือศึกษาปัจจัยด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ เป็นต้น

114 SUTHIPARITHAT

Vol.30 No.95 July - September 2016

บรรณานุกรม
ชูชัย สมิทธิไกร. (2548). ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 11(3), 255-273.
พรทิพย์ ม่วงมี. (2555). ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 4(1), 74-82.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2559). แนะน�ำมหาวิทยาลัย. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.
bu.ac.th/tha/about-bu.html.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2552). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุชาติ ไตรภพสกุล. (2558). อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตและ
ความมุง่ หวังทีจ่ ะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศกึ ษาประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทศั น์, 29(90), 75-93.
สุธีรา อะทะวงษา และสมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์, (2557). คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและ
ลักษณะของสถานประกอบการ ทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 28(85), 75-93.
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (2558), วาระปฏิรูปที่ ๑๕ : การสร้างสังคมผู้ประกอบการ.
กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขาดย่อม, ส�ำนักประสานด้านการต่างประเทศ, (2557).
การรวบรวมข้อมูล SMEs ในภูมิภาค APEC, สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.
sme.go.th/th/index.php/data-alert/articles/articles-1
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision
processes, 50(2), 179-211.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: WH Freeman.
Barclay, D., Higgins, C. & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to causal
modeling: Personal computer adoption and use as an illustration. Technology studies,
2(2), 285-309.
Ferreira, J. J., Raposo, M. L., Gouveia Rodrigues, R., Dinis, A., & do Paco, A. (2012). A model
of entrepreneurial intention: An application of the psychological and behavioral approaches.
Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 424-440.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and
measurement error: Algebra and statistics. Journal of marketing research, 18(3), 382-388.
Gurel, E., Altinay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneurial intentions. Annals
of Tourism Research, 37(3), 646-669.
Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2013). A primer on partial least squares
structural equation modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Heuer, A. & Liñán, F., (2013), Testing alternative measures of subjective norms in entrepreneurial
intention models, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 19(1), 35–50.
Hmieleski, K. M., & Baron, R. A. (2008). When does entrepreneurial self-efficacy enhance versus
reduce firm performance?. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(1), 57-72.
Kelley, D., Singer, S. & Herrington, M. (2016). Global Entrepreneurship Monitor. 2015/16 Global
report, Babson Park, MA.: Babson College and London: London Business School.

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 30 ฉบับที่ 95 กรกฎาคม - กันยายน 2559 115

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3th.). New York,
NY:Guilford publications.
Linan, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and Cross-Cultural application of a specific instrument
to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.
Linan, F., & Rodriguez-Cohard, J. C. (2015). Assessing the stability of graduates’ entrepreneurial
intention and exploring its predictive capacity. Academia Revista Latinoamericana de
Administracion, 28(1), 77-98.
Linan, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2013). British and Spanish entrepreneurial intentions: A
comparative study. Revista de economia Mundial, 33, 73-103.
Ogundipe, S. E., Kosile, B. A., Olaleye, V. I., and Ogundipe, L. O. (2012). Entrepreneurial Intention
among Business and Counselling Students in Lagos State University Sandwich Programme.
Journal of Education and Practice. 3(14), 64-72.
Shapero, A., & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C.A. Kent, D.L. Sexten, &
K.H. Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship (pp.72-90). Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall.
Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: construct clarification and development of
an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669–694.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling
(2nd.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

