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อิ ท ธิ พ ลส่ ง ผ่ า นของการให้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยง
แรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและความพร้อม
ในการเป็นผูป้ ระกอบการไปสูค่ วามตัง้ ใจในการเป็นผูป้ ระกอบการ
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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์ (1) ศึึกษาความสำำ�คัญ
ั ด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
แรงบัันดาลใจ ความสามารถทางนวััตกรรม ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
และความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ (2) ศึึกษาอิิทธิิพลส่่งผ่่านของการให้้คำำ�
แนะนำำ�ปรึึกษาที่่�เชื่่�อมโยงแรงบัันดาลใจ  ความสามารถทางนวััตกรรมและความ
พร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการไปสู่่�ความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ และ            
(3) ศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ เป็็นการวิิจััยเชิิง
ปริิมาณ เครื่่�องมืือวิิจััย คืือ แบบสอบถาม กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ สมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะ
ผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาของรััฐบาล 393 คน  ใช้้วิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างแบบหลาย
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ขั้้�นตอน วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิพรรณนาหาค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ และค่่าส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน สถิิติิอนุุมานวิิเคราะห์์ความสััมพันธ์
ั ด้์ ้วยสมการโครงสร้้างด้้วย
โปรแกรม LISREL ผลการวิิจััยพบว่่า การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีความสำำ�คััญมาก
ที่่�สุดุ เป็็นอันดั
ั บั แรก โดยที่่�ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ ความตั้้�งใจในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการและแรงบัันดาลใจมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุดเช่่นกััน  ยกเว้้นความ
สามารถทางนวััตกรรมมีีความสำำ�คััญระดัับมาก โดยมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง ² =
161.85 df=140 p-value=0.09884 RMSEA=0.016 RMR=.011 NFI=1 NNFI=1
GFI=.98 AGFI=.95 อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้และสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั .01 โดยการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลส่่งผ่่านต่่อแรงบัันดาล
ใจมากที่่�สุุด รองลงมา คืือ การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความ
สามารถทางนวััตกรรม แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ ความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความตั้้�งใจในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ ผลการศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การขึ้้�นอยู่่�กัับการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาผ่่านแรงบัันดาลใจและความสามารถทาง
นวััตกรรมที่่�เชื่่�อมโยงกัับความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
คำำ�สำำ�คััญ : การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา; แรงบัันดาลใจ; ความสามารถทางนวััตกรรม;
ความพร้้ อ มในการเป็็ นผู้้� ประกอบการ; ความตั้้� ง ใจในการเป็็ น
ผู้้�ประกอบการ
Abstract
The objectives of this research were (1) to study the importance
of giving advice, inspiration, innovation capability, entrepreneurial
readiness, and entrepreneurial intent (2) to study the transmission
influence of mentoring that connects inspiration, innovativeness, and
entrepreneurial readiness towards entrepreneurial intention; and (3)
to study entrepreneurial intention element. It is a quantitative
research. The research tool was a questionnaire. The sample group
consisted of 393 members of the government vocational
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entrepreneurship incubator center using a multistage probability
sampling technique. Data were analyzed by using descriptive statistics
for frequency, percentage, and standard deviation. Inferential statistics
were used to analyze correlation by structural equations with LISREL
program. The results of the research showed that mentoring was the
most important first. The entrepreneurial readiness, entrepreneurial
intention, and inspiration were also of the utmost importance. Except
innovativeness was of high importance with conformity index
χ²=161.85 df=140 p-value=0.09884 RMSEA=0.016 RMR=.011 NFI=1
NNFI=1 GFI=.98 AGFI=.95. These were within the acceptable range
and was consistent with the empirical data at the .01 level of
significance. The most transmission influence was inspiration, followed
by mentoring had a direct influence on innovativeness. Inspiration
had an indirect influence on entrepreneurial readiness. Innovativeness
had a direct influence on entrepreneurialintention. The research
results of entrepreneurial intention element was based on providing
mentoring through inspiration and innovativeness that linked to
entrepreneurial readiness.
Keywords : Mentoring; Inspiration; Innovativeness; Entrepreneurial
Readiness; Entrepreneurial Intention
บทนำ�
ปััจจุุบัันการจััดการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาความเป็็นผู้้�ประกอบการเป็็นหนึ่่�งใน
ทัักษะสำำ�คัญ
ั แห่่งศตวรรษ ที่่� 21 ที่่�ได้้รับั ความสนใจและมีกี ารดำำ�เนิินการเพิ่่�มมากขึ้้น 
�
เพราะผู้้�ประกอบการเป็็นผู้้�ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจด้้วยการประยุุกต์์ใช้้นวััตกรรมมา
สนัับสนุุนให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การสร้้างคุุณค่่า และ
เพื่่�อสร้้างความแตกต่่างจากธุุรกิิจอื่่�น ๆ โดยอาศััยความสามารถของนวััตกรรมมา
สร้้างให้้เป็็นโอกาสสำำ�หรัับธุุรกิิจเพื่่�อกระตุ้้�นระบบเศรษฐกิิจของแต่่ละประเทศ 
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Porter (1980) ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิิตของประชาชนดีี ดัังนั้้�น สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษาจึึงได้้มีีการกำำ�หนดแนวคิิดและยุุทธศาสตร์์การเรีียนรู้้�ในเนื้้�อหา     
เชิิงสหวิิทยาการ โดยการส่่งเสริิมในหลัักสููตรเพื่่อ� สอดแทรกทัักษะเกี่่ย� วกัับการเงิิน 
เศรษฐศาสตร์์ ธุุรกิิจและการเป็็นผู้้�ประกอบการ รวมถึึงองค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3 ด้้าน คืือ (1) รู้้�วิิธีีการที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการสร้้างโอกาสเชิิงเศรษฐกิิจ (2) เข้้าใจ
บทบาทเชิิงสัังคม และ (3) ใช้้ทักั ษะการเป็็นผู้้�ประกอบการในการยกระดัับและเพิ่่�ม
ประสิิ ทธิิ ผ ลด้้ า นอาชีีพอิิ ส ระเข้้ า ไปในการจัั ด การเรีียนการสอนในทุุ ก ระดัั บ
กระทรวงศึึกษาธิิการ (2561) โดยที่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการถููกมองว่่าเป็็นหนึ่่�งใน
วิิธีีในการแก้้ไขปััญหาการว่่างงาน  Andersen and Hougaard (2017) และยััง
ก่่อให้้เกิิดการสร้้างงานในเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ได้้อีีกด้้วย
สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการส่่งเสริิมการ
ประกอบอาชีีพอิิสระในกลุ่่�มผู้้�เรีียนอาชีีวศึึกษาซึ่ง่� อยู่่�ในแผนงานบููรณาการส่่งเสริิม
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่�มุ่่�งให้้ความรู้้�ด้้านธุุรกิิจและส่่งเสริิมการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ โดยกำำ�หนดให้้ทุุกสถานศึึกษาจััดตั้้�งศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการ
อาชีีวศึึกษาเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของผู้้�เรีียนให้้มีีประสบการณ์์การทำำ�ธุุรกิิจทั้้�งใน
และนอกสถานศึึกษาเพื่่อ� นำำ�ความรู้้�และประสบการณ์์ต่อ่ ยอดไปเป็็นผู้้�ประกอบการ
สร้้ า งอาชีีพและสร้้ า งรายได้้ ต่่ อ ไปในอนาคต โดยที่่� ส ภาพปัั ญ หาของผู้้�ให้้
คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาจากภายในสถานศึึกษา คืือ ภาระงานประจำำ�ในการปฏิิบััติิงาน
สอนมากไม่่มีีความชำำ�นาญ ในการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาภาคปฏิิบััติิ เนื่่�องจากไม่่ได้้
มีปี ระสบการณ์์ตรงจึึงเป็็นข้อ้ จำำ�กัดั ที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถสนัับสนุุนความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการให้้กับั สมาชิิกและส่่งผลต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ถึึงแม้้สมาชิิกจะได้้รัับการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้มีีความพร้้อมในการประกอบธุุรกิิจผ่่าน
ผู้้�เชี่่ย� วชาญและครููที่่ป� รึึกษาธุุรกิิจตามโครงการและแผนงานของศููนย์ฯ์ แต่่เป็็นการ
ดำำ�เนิินการภายใต้้ระยะเวลาและงบประมาณอัันจำำ�กัดั  ส่่งผลทำำ�ให้้สมาชิิกขาดแรง
บัันดาลใจที่่�จะสร้้างความฝััน  ความคิิดและการลงมืือปฏิิบััติิในการเริ่่�มต้้นที่่�จะ
วางแผนเป็็นผู้้�ประกอบการในอนาคต สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
(2562) รวมถึึงการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภา
ผู้้�แทนราษฎร (2558) หรืือสมาชิิ ก ของศูู นย์์ ฯ บางแห่่ ง มีี ก ารประยุุ ก ต์์ ใช้้
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ความสามารถทางนวััตกรรมค่่อนข้้างต่ำำ��จึึงทำำ�ให้้มีีผลิิตภััณฑ์์เดิิมๆ เพราะขาดการ
ประยุุกต์์ใช้้ความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์มาบููรณาการกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  Gozukara
and Kolakoglu ( 2015 : 34) ซึ่ง่� ข้้อมููลเหล่่านี้้เ� ป็็นอุปุ สรรคต่่อแรงจููงใจของบุุคคล
ที่่�สนใจอยากเริ่่�มต้้นทำำ�ธุุรกิิจ
อย่่างไรก็็ดีี ถึึงแม้้สมาชิิกส่่วนใหญ่่ได้้ผ่่านการบ่่มเพาะไปแล้้วแต่่ก็็ยัังไม่่
สามารถเริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจของตนเองได้้รวมถึึงไม่่มีีแผนการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจในอนาคต
ซึ่่�งสถิิติิของศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่ามีีเพีียงร้้อยละ
14.40 เท่่านั้้�นที่่เ� ข้้าสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการอย่่างแท้้จริงิ  สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา (2562) เหตุุผลเพราะมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนรวมถึึงที่่�ดิินและอุุปกรณ์์
ในการประกอบอาชีีพค่่อนข้้างน้้อย  ผลการศึึกษาของ สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภา
ผู้้�แทนราษฎร (2558) ยัังกล่่าวถึึง อุุปสรรคในการทำำ�ธุุรกิิจและทำำ�ให้้สมาชิิกไม่่
สามารถค้้นหาความต้้องการของตนเองในการประกอบอาชีีพเพราะมีีความกัังวล
ในศัักยภาพที่่�เป็็นข้้อจำำ�กััดของตนเองไม่่ว่่าจะเป็็นเงิินลงทุุน  ความไม่่พร้้อมที่่�จะ
เป็็นผู้้�ประกอบการ มองไม่่เห็็นโอกาสในการประกอบการธุุรกิิจตลอดจนขาดความ
คิิดสร้้างสรรค์์หรืือความสามารถทางนวััตกรรมเพื่่�อให้้มีีความแตกต่่างเหนืือกว่่าคู่่�
แข่่ง ดัังนั้้�น จากสารสนเทศและปััญหาที่่�กล่่าวมา คณะผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะศึึกษา
องค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะ
ผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาเพื่่อ� จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องในการส่่งเสริิม
ความเป็็นผู้้�ประกอบการต่่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่่�อศึึกษาความสำำ�คััญด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา แรงบัันดาลใจ ความ
สามารถทางนวััตกรรม ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการและความตั้้�งใจในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกของศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา
2) เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลส่่งผ่่านของการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาที่่�เชื่่�อมโยงแรง
บัันดาลใจ ความสามารถทางนวััตกรรมและความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ที่่�มีีต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกศููนย์บ่์ ม่ เพาะผู้้�ประกอบการ
อาชีีวศึึกษา
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3) เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของ
สมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา
สมมติิฐานการวิิจััย
H1 : สมมติิฐานที่่� 1 การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพลต่่อแรงบัันดาลใจ
H2 : สมมติิฐานที่่� 2 การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลต่่อความสามารถทาง
นวััตกรรม
H3 : สมมติิฐานที่่� 3 การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลต่่อความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ
H4 : สมมติิฐานที่่� 4 แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิิพลต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ
H5 : สมมติิฐานที่่� 5 ความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลต่่อความพร้้อม
ในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
H6 : สมมติิฐานที่่� 6 ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีอิิทธิพิ ลต่่อความ
ตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1) การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา (Mentoring) จำำ�แนกตามลัักษณะงานในหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบได้้ 2 ลัักษณะ  Kram (1983 : 614) คืือ  (1) หน้้าที่่�อัันเกี่่�ยวเนื่่�อง
กัับวิิชาชีีพ เช่่น  การสนัับสนุุนส่่งเสริิมการสอนและให้้ข้้อมููลป้้อนกลัับ  และ (2)
หน้้าที่่�อันั เกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับจิิตวิิทยา เช่่น การเป็็นบุคุ คลต้้นแบบ ส่่งเสริิมและให้้เกีียรติิ
โดยที่่�ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาที่่�มีีประสบการณ์์ทางธุุรกิิจปฏิิบััติิต่่อผู้้�รัับคำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษาด้้วยความเอื้้อ� อาทรเป็็นปัจั จััยสนัับสนุุนที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่อ� การประกอบการธุุรกิิจ
ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ  Malebana (2014 : 1021) รวมไปถึึงการจััดการลัักษณะ
ที่่�หลากหลายของหน้้าที่่�การให้้คำำ�ปรึึกษาในการพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านต่่างๆ และ
การสนัับสนุุนทางอารมณ์์ที่่�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญของการศึึกษาความเป็็นผู้้�ประกอบ
การ (Burks, Jensen and  Kagan (2017); Stolz (2015) ทั้้�งในสถาบัันการศึึกษา
และหน่่ ว ยงานจัั ด ตั้้� ง โดยการส่่ ง มอบโปรแกรมการให้้ คำำ� แนะนำำ� ปรึึ ก ษาที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพทั้้�งการสรรหาผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาการคััดเลืือกผู้้�รัับคำำ�แนะนำำ�

39

2

40

2

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ปรึึกษาการจัับคู่่�รวมทั้้�งเครืือข่่ายการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็น
ทางการ
2) แรงบัันดาลใจ (Inspiration) มีีบทบาทสำำ�คััญในกระบวนการสร้้างสรรค์์
และอาจมีผี ลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงความรู้้�ความเข้้าใจ (Cognition) การแสดงอารมณ์์ (Affect) และพฤติิกรรม (Behavior) เนื่่อ� งจากผู้้�ประกอบ
การเปิิดรัับแนวคิิดใหม่่ ๆ ได้้มากกว่่าบุุคคลอื่่�น ๆ มีีคุุณลัักษณะของการเปิิดกว้้าง
ต่่อประสบการณ์์ มีีความทะเยอทะยานไม่่กลััวความล้้มเหลวและตอบสนองต่่อ
แนวคิิดเหล่่านั้้�นโดยมีแี รงจููงใจเป็็นรางวััล (Wartiovaaraa, Lahtia and  Wincent
(2018 : 551) โดยที่่�แรงบัันดาลใจเป็็นองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของการให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษาที่่�มีีประสิิทธิิภาพ Eller, Lev and Feurer (2014 : 815-820) ซึ่่�งผู้้�รัับคำำ�
แนะนำำ�ปรึึกษาจะได้้รัับการสนัับสนุุนทางอารมณ์์และสัังคมจากผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษาทางธุุรกิิจ (Nabi, Walmsley and Akhtar (2019 : 9) ให้้สามารถพััฒนา
จุุดแข็็งของตนเองและบรรลุุเป้้าหมายขององค์์การ Ekpoh and Ukot (2019 :
137
3) ความสามารถทางนวััตกรรม  (Innovativeness) ที่่�องค์์การธุุรกิิจต่่างก็็
ต้้องการที่่�จะสร้้างความผููกขาดทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการสร้้างความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันเหนืือคู่่�แข่่งจากการนำำ�เทคโนโลยีีและนวััตกรรมต่่าง ๆ มาใช้้ใน
กระบวนการผลิิตเป็็นสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ Schumpeter (1934) โดยที่่�ผู้้�ให้้
คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาด้้านธุุรกิิจได้้ส่่งเสริิมและแบ่่งปัันประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับความ
สำำ�เร็็จและความล้้มเหลวของธุุรกิิจแล้้ว ผู้้�รับั คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาสามารถเขีียนแนวคิิด
ทางธุุรกิิจที่่�แสดงถึึงความสามารถทางนวััตกรรมที่่�มีีความทัันสมััยสอดรัับกัับ
สถานการณ์์ในปััจจุบัุ นั เพื่่อ� ขอรัับการสนัับสนุุนงบประมาณหรืืออุุปกรณ์์/เครื่่อ� งมืือ
ในการประกอบการได้้ในที่่�สุุด Olugbola (2017 : 169)
4) ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ (Entrepreneurial Readiness)
ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการเป็็นคุณ
ุ ลัักษณะของผู้้�ที่่มี� คี วามพร้้อมทางสติิ
ปััญญามีแี นวโน้้มที่่จ� ะเอาชนะคู่่�แข่่งได้้ดีีกว่่า Gibb and Ritchie (1982 : 27) โดยที่่�
ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ คืือ การรวมกลุ่่�มของลัักษณะส่่วนบุุคคลที่่�
แยกคนที่่�มีีความพร้้อมเป็็นผู้้�ประกอบการออกจากคนทั่่�วไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
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ความสามารถในการสัังเกตและวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมด้้วยตนเอง Coduras,
Manuel, Alvarez and Ruiz (2016 : 101) สะท้้อนให้้เห็็น ถึึงการรัับรู้้�โอกาส
ความมั่่�นใจในความสามารถในการเริ่่�มต้้นธุุรกิิจและการทำำ�ความรู้้�จัักผู้้�ประกอบ
การอื่่�น  Braunerhjelm (2014) ผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์สููงในการประกอบธุุรกิิจให้้
ความช่่วยเหลืือผู้้�อ่่อนประสบการณ์์ให้้สามารถหลีีกเลี่่ย� งข้้อผิิดพลาดและลดความ
เสี่่ย� งในการลงทุุนและตััดสิินใจเลืือกธุุรกิิจอย่่างชาญฉลาดและอดทนเมื่่อ� ต้้องเผชิิญ
กัับปััญหาที่่�ไม่่คาดคิิด อีีกทั้้�งยัังมีีทัักษะในการแก้้ไขปััญหาส่่วนตััวและอาชีีพโดย
การกระตุ้้�นการตั้้�งคำำ�ถามตนเอง   Etienne and Cynthia (2015 : 326-327)
โดยที่่�การให้้คำำ�ปรึึกษาเป็็นเครื่่�องมืือที่่�เอื้้�ออำำ�นวยต่่อพััฒนาการในการเป็็นผู้้�ใหญ่่
และการเติิบโตในอาชีีพ  Kram (1983) เพราะไม่่เพีียงส่่งผลต่่อเลืือกอาชีีพแต่่ยััง
เป็็นหนทางในการพััฒนาเศรษฐกิิจอีีกด้้วย  Olugbola (2017 : 8)
การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาด้้วยตนเองของผู้้�ประกอบการที่่�มีีประสบการณ์์สููง
เป็็นเครื่่�องมืือทางการสื่่�อสารที่่�ดีีสำำ�หรัับผู้้�ริิเริ่่�มธุุรกิิจใหม่่  Braunerhjelm (2014)
โดยที่่�การบอกเล่่าประสบการณ์์ตรงของผู้้�มีีประสบการณ์์สููงในการประกอบธุุรกิิจ
เป็็นแรงบัันดาลใจที่่�มีีศัักยภาพในการสนัับสนุุนความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การได้้  Johannisson (2014 : 251) ซึ่่�งผลของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากข้้อมููล
เชิิงลึึกที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั ผู้้�ประกอบการมีีอิิทธิพิ ลต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ  Wartiovaaraa,  Lahtia  and  Wincent  (2018 : 551)
ความสามารถทางนวััตกรรมเป็็นคุุณลัักษณะที่่�โดดเด่่นและสำำ�คััญของการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ Schumpeter (1934) โดยที่่�ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การเป็็นคุุณลัักษณะที่่�โดดเด่่นจนสามารถแยกผู้้�ประกอบการออกจากคนทั่่�วไปได้้
อย่่างชััดเจน ได้้แก่่ บุุคลิิกภาพ ทัักษะ แรงจููงใจ สติิปััญญา และความเต็็มใจในการ
ริิเริ่่�มธุุรกิิจ Daramasetiawan (2018); Coduras, Manuel, Alvarez and Ruiz
(2016 : 101); Braunerhjelm (2014) โดยที่่�ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การต้้องได้้รัับการพััฒนาความสามารถทางนวััตกรรมและความสามารถเชิิงรุุก  
Olugbola (2017 : 8)
5) ความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ (Entrepreneurial Intention) เป็็น
ความตระหนัักและความมั่่�นใจของบุุคคลว่่ามีีแนวโน้้มที่่จ� ะสร้้างกิิจการและมีีแผนที่่�
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จะทำำ�กิิจการนั้้�นในอนาคต Schumpeter (1934) รวมไปถึึงแนวโน้้มที่่�จะก่่อตั้้�ง
ธุุรกิิจของตนเองจะถููกเร่่งให้้เกิิดขึ้้�นโดยเหตุุการณ์์หรืือความเปลี่่�ยนแปลงในชีีวิิต
ประจำำ�วััน Shapero and Sokol (1982) โดยที่่�ความตั้้�งใจเป็็นผู้้�ประกอบการเป็็น
ขั้้น� แรกของการเริ่่มต้
� น้ สร้้างธุุรกิิจเนื่่อ� งจากความตั้้�งใจเป็็นตัวั แปรสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่ง่ ผลต่่อ
พฤติิกรรมที่่�จะทำำ�ในอนาคต  Ajzen (1991 : 179)  มีีรููปแบบความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม  ประกอบด้้วย การรัับรู้้�ของสภาพแวดล้้อม 
(การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคมวััฒนธรรม) และการประเมิินความพร้้อม  (แรงจููงใจ 
ทััศนคติิ ความสามารถ) Kallas (2019 : 13)
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงปริิมาณดำำ�เนิินการช่่วง พ.ศ. 2562-2563
ดัังข้้อมููล ต่่อไปนี้้�
1) ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ สมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาภาครััฐบาลที่่�
จำำ�นวน 18,895 คน ซึ่่�งเป็็นศููนย์์ฯ ที่่�ได้้รัับการรัับรองผลการประเมิินระดัับชาติิ 5
ระดัับดาว ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำำ�นวน 428 แห่่ง สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา (2562)
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ สมาชิิกศููนย์บ่์ ม่ เพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา จำำ�นวน 50
แห่่ง โดยกำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�จำำ�นวน  10 เท่่าของตััวแปรสัังเกต ซึ่่�งงาน
วิิจััยมีีจำำ�นวน 4 ตััวแปร ดัังนั้้�นจึึงได้้กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 400 หน่่วยตััวอย่่าง ตาม
เกณฑ์์การกำำ�หนดขนาดของตััวอย่่างงานวิิจัยั ที่่�การวิิเคราะห์์สมการโครงสร้้างควร
มีีขนาดตััวอย่่างอย่่างน้้อย 10 เท่่าตััวแปรสัังเกต Nunnally (1978) และใช้้วิิธีีการ
สุ่่�มตััวอย่่างแบบหลายขั้้�นตอนโดยการกำำ�หนดสััดส่่วนจำำ�นวนศููนย์์ฯ มีีระดัับดาว
และภููมิิภาคเป็็นชั้้�นภููมิิเนื่่�องจากจำำ�นวนศููนย์์ฯ แต่่ละภููมิิภาคไม่่เท่่ากััน 
2) การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
คณะผู้้�วิิจััยได้้ขอความร่่วมมืือสมาชิิกของศููนย์์ฯ ที่่�ได้้จากการสุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน  50 แห่่ง ตอบแบบสอบถามออนไลน์์ผ่่านระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา โดยใช้้เวลา 1 เดืือน ในการเก็็บข้้อมููล
และได้้รัับแบบสอบถามคืืนมาจำำ�นวน 393 ชุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 98.25

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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เครื่่�องมืือวิิจััย คืือ แบบสอบถาม ที่่�มีีลัักษณะของข้้อคำำ�ถามเป็็นมาตราส่่วน
ประมาณค่่า 5 ระดัับ Likert (1932) แปลผลคะแนนโดยรวมใช้้ค่่าเฉลี่่�ยที่่�มีีค่่าตั้้�ง
1.00-5.00 โดย Best (1977) พััฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน  5 ท่่าน ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านตลาด ด้้านการบริิหาร
จััดการด้้านการวิิจััย ด้้านสถิิติิ และด้้านการอาชีีวศึึกษา เพื่่�อพิิจารณาความเที่่�ยง
ตรงเชิิงเนื้้�อหาโดยใช้้เกณฑ์์วัดั ความสอดคล้้องด้้วย IOC (Index of item objective
congruence) และใช้้เกณฑ์์ในการคััดเลืือกข้้อคำำ�ถามและพิิจารณาข้้อคำำ�ถามที่่�ได้้
ค่่า IOC ระหว่่าง 0.50-1.00  Kelloway (2015) หากข้้อคำำ�ถามใดที่่�มีีค่่า IOC
ต่ำำ�� กว่่ า 0.50 ได้้ ดำำ� เนิิ น การตัั ด ทิ้้� ง ไปเพราะข้้ อ คำำ�ถ ามนั้้� น ไม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ
วััตถุุประสงค์์ ผลการทำำ�  IOC พบว่่า มีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้องอยู่่�ระหว่่าง 0.601.00 ด้้านความเชื่่�อมั่่�น (Reliability) ผลจากการหาค่่า Cronbach’s Alpha (α)
พบว่่า ด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา = 0.94 ด้้านแรงบัันดาลใจ= 0.92  ด้้านความ
สามารถทางนวััตกรรม = 0.96 ด้้านความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ = 0.94
และความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ = 0.95 และนำำ�แบบสอบถามไปทดลอง
ใช้้ที่่ศู� นย์
ู บ่์ ม่ เพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาเอกชนที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างของการวิิจัยั
ในครั้้�งนี้้�แต่่มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน  5 แห่่ง ๆ ละ 10 คน 
รวมจำำ�นวน  50 คน  โดยมีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นทั้้�งฉบัับ = 0.98 เป็็นไปตามเกณฑ์์ค่่า
ความสอดคล้้องภายใน (α) ≥ 0.70 (Nunnally, 1978)
3) การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนาหาค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ( ) ค่่า
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิิติอิ นุุมานวิิเคราะห์์ด้ว้ ยตััวแบบสมการโครงสร้้าง
(Structure equation model : SEM) ด้้วยโปรแกรม  LISREL เพื่่�อวิิเคราะห์์
ตััวแปรภายนอก (Exogenous variable) ตััวแปรภายใน (Endogenous variable)
วิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน  (Confirmatory factor analysis : CFA) โดย
เลืือกข้้อคำำ�ถามที่่�มีีน้ำำ��หนัักองค์์ประกอบ (Factor loading) ที่่�มีีตััวแปรสัังเกตซึ่่�งมีี
ความสำำ�คััญมากที่่�สุุดในการวััด 5 อัันดัับแรก โดยตััวแปรที่่� 1 คืือ การให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษามีีค่่าน้ำำ�หนั
� ักองค์์ประกอบระหว่่าง 0.91-0.86 ตััวแปรที่่� 2 คืือ แรงบัันดาล
ใจมีีค่่าน้ำำ��หนักั องค์์ประกอบระหว่่าง 0.77-0.71 ตััวแปรที่่� 3 คืือ ความสามารถทาง
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นวััตกรรมมีีค่่าน้ำำ��หนัักองค์์ประกอบระหว่่าง 0.91-0.80 ตััวแปรที่่� 4 คืือ ความ
พร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีค่่าน้ำำ��หนักั องค์์ประกอบระหว่่าง 0.69-0.58 และ
ตััวแปรที่่� 5 ความตั้้�งในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีค่่าน้ำำ��หนัักองค์์ประกอบระหว่่าง
0.83-0.79 ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขของ SEM (Kelloway, 2015) การประมาณค่่า
พารามิิเตอร์์ (Estimation the parameter) เป็็นการวิิเคราะห์์จากข้้อมููลที่่�เก็็บ
จากหน่่วยตััวอย่่าง การประเมิินความสอดคล้้องของโมเดล (Evaluating the data
model fit) เพื่่อ� ประเมิินความสอดคล้้องของโมเดลองค์์ประกอบจากการพิิจารณา
ค่่าสถิิติขิ องผลการวิิเคราะห์์ ได้้แก่่ ค่า่ สถิิติไิ ค-สแควร์์ (Chi-square statistic) ดััชนีี
วััดระดัับความกลมกลืืน  (Rook mean square error of approximation :
RMSEA) ค่่าดััชนีีวัดั ระดัับความกลมกลืืน (Goodness of fit index : GFI) ค่่าดััชนีี
วััดความเหมาะสมพอดีีที่่�ปรัับแก้้แล้้ว (Adjusted goodness of fit index)
ผลการวิจัย
วััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 ผลการศึึกษา ระดัับความสำำ�คััญของการให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษา แรงบัันดาลใจ  ความสามารถทางนวััตกรรม  ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�
ประกอบการและความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�
ประกอบการอาชีีวศึึกษา พบว่่า สมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา
ให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาเป็็นอัันดัับแรกซึ่่�งอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
( =4.32,S.D.=0.78) เมื่่อ� พิิจารณาเป็็นรายข้้อ พบว่่า การได้้รับั การดููแลด้้วยความ
เอาใจใส่่ เอื้้�ออาทรจากพี่่�เลี้้�ยง ( =4.38) รองลงมา คืือ แบบอย่่างของพฤติิกรรม 
เจตคติิ ค่่านิิยมที่่�ได้้รัับจากพี่่�เลี้้�ยง การได้้รัับการส่่งเสริิมให้้คิิดและกระทำำ�ด้้วยวิิธีี
การใหม่่ ๆ จากพี่่�เลี้้�ยง ( =4.37 และ =4.36)  อัันดัับที่่�สอง คืือ ความพร้้อม
ในการเป็็นผู้้�ประกอบการอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ ( =4.30,S.D.=0.78) เมื่่อ� พิิจารณา
เป็็นรายข้้อ พบว่่า การมีีความต้้องการประสบความสำำ�เร็็จ  ( =4.49) รองลงมา
คืือ การมีีความรัับผิิดชอบต่่องานที่่�ได้้รัับมอบหมาย และการมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ทำำ�งานให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จ ( =4.40 และ =4.38) อัันดับั ที่่�สาม คืือ ความตั้้�งใจ
ในการเป็็นผู้้�ประกอบการอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( =4.25, S.D.=0.80) เมื่่�อ
พิิจารณาเป็็นรายข้้อพบว่่า พบว่่า ความสนใจที่่�จะสร้้างกิิจการของตนเองในอนาคต

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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( =4.45) รองลงมา คืือ การมีีเป้้าหมายที่่�จะเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจ และความสามารถ
ในการประกอบธุุรกิิจได้้ในทุุกสถานการณ์์ ( =4.36 และ =4.29) อัันดัับที่่�สี่่�
คืือ แรงบัันดาลใจอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( =4.21,S.D.=0.80) เมื่่�อพิิจารณาเป็็น
รายข้้อ พบว่่า การสร้้างความร่่วมมืือกัับเพื่่�อนร่่วมงาน ( =4.35) รองลงมา คืือ
ความกระตืือรืือร้้นในการทำำ�งานโดยไม่่ได้้ถูกู บัังคัับและการมีีบุุคคลต้้นแบบในการ
ทำำ�งานให้้ประสบความสำำ�เร็็จ ( =4.30 และ =4.26) อัันดัับสุุดท้้าย คืือ ความ
สามารถทางนวััตกรรมที่่�อยู่่�ในระดัับมาก ( =4.13, S.D.=0.86) เมื่่อ� พิิจารณาเป็็น
รายข้้อ พบว่่า การแสวงหาโอกาสในธุุรกิิจใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ ( =4.23) รองลงมา
คืือ การมีผี ลิิตภััณฑ์์ที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� ตามกระบวนการและเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ และการ
มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่่วยลดต้้นทุุนหรืือเพิ่่�มมููลค่่าทางธุุรกิิจ  ( =4.19 และ =4.16)
ตามลำำ�ดัับ
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 ผลการศึึกษาอิิทธิพิ ลส่่งผ่่านของการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
ที่่�เชื่่�อมโยงแรงบัันดาลใจ ความสามารถทางนวััตกรรมและความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการที่่�มีีต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ พบว่่า แบบจำำ�ลองหลััง
การปรัับโมเดลมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง ได้้แก่่ χ²=194.64 df=170 p-value =
0.09471 RMSEA=0.015 RMR=.014 NFI=0.9 NNFI=1 GFI=.97 AGFI=.95 อยู่่�
ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้ ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 สััมประสิิทธิ์์�การถดถอยในรููปคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐานของ
ตััวแปรแฝงอิิสระที่่�แสดงถึึง อิิทธิิรวม อิิทธิิพลทางตรงและอิิทธิิพล
ทางอ้้อมต่่อตััวแปรแฝงตาม

สััมประสิิทธิ์์�
ตััวแปรอิิสระ
การถดถอย
การให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษา
(Mentoring)

b

S.E.
β

แรงบัันดาลใจ
(Inspiration)
TE
.53**
.05
.75

DE
.43**
.04
.62

IE
.10**
.02
.13

ตััวแปรแฝงตาม
ความพร้้อมในการเป็็น
ความสามารถทาง
ผู้้�ประกอบการ
นวััตกรรม
(Entrepreneurial
(Innovativeness)
readiness)
TE DE IE TE DE IE
.42** .42** - .45** -.04 .49**
.05 .05 - .05 .04 .06
.48 .48 - .59 -.04 .63

ความตั้้�งใจในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ
(Entrepreneurial
intention)
TE
DE IE
.35** - .35**
.04
- .04
.45
- .45
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ตารางที่่� 1 สััมประสิิทธิ์์�การถดถอยในรููปคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐานของ
ตััวแปรแฝงอิิสระที่่�แสดงถึึง อิิทธิิรวม อิิทธิิพลทางตรงและอิิทธิิพล
ทางอ้้อมต่่อตััวแปรแฝงตาม (ต่่อ)

2

สััมประสิิทธิ์์�
ตััวแปรอิิสระ
การถดถอย
แรงบัันดาลใจ
(Inspiration)
ความสามารถทาง
นวััตกรรม
(Innovativeness)
ความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ
(Entrepreneurial
readiness)
R2

b

S.E.
β

b

S.E.
β

b

S.E.
β

แรงบัันดาลใจ
(Inspiration)
TE
.23**
.05
.28
-

DE IE
.23** .05 .28 -

ตััวแปรแฝงตาม
ความพร้้อมในการเป็็น
ความสามารถทาง
ผู้้�ประกอบการ
นวััตกรรม
(Entrepreneurial
(Innovativeness)
readiness)
TE DE IE TE DE IE
- .63** .63** - .09 .09
- .58 .58
- .50** .36** .14**
- .06 .05 .03
- .56 .40 .16
-

ความตั้้�งใจในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ
(Entrepreneurial
intention)
TE
DE IE
.31** - .31**
.05
- .05
.29
- .29
.54** .29** .25**
.06 .05 .04
.61 .33 .28
.49** .49** .07 .07 .49 .49 -

0.62

0.23
0.72
0.59
ดััชนีีความสอดคล้้อง
χ²=194.64 df=170 p-value = 0.09471 RMSEA=0.015 RMR=.014 NFI=0.99 NNFI=1 GFI=.97 AGFI=.95
** หมายถึึง มีีนััยสำำ�คััญที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ .01

จากตารางที่่� 1 สรุุปว่่า (1) การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อแรง
บัันดาลใจ มีีคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน =.043 และ 0.62 และมีีอิิทธิพิ ลทาง
อ้้อมต่่อแรงบัันดาลใจโดยผ่่านความสามารถทางนวััตกรรม  มีีคะแนนดิิบและ
คะแนนมาตรฐาน = 0.10 และ 0.13 มีีอิิทธิิพลรวมต่่อแรงบัันดาลใจ มีีคะแนนดิิบ
และคะแนนมาตรฐาน =0.53 และ 0.75 อีีกทั้้�งการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพล
ทางตรงต่่อความสามารถทางนวััตกรรม มีคี ะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน =0.42
และ 0.48 โดยที่่�การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการผ่่านแรงบัันดาลใจและความสามารถทางนวััตกรรม  มีีคะแนน
ดิิบและคะแนนมาตรฐาน  = 0.45 และ 0.59 อีีกทั้้�งการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีี
อิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการโดยผ่่านแรงบัันดาลใจ 
ความสามารถทางนวััตกรรม และความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ มีีคะแนน

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
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ดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.35 และ 0.45 (2) แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิิพลทางตรง
ต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ มีีคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน  =
0.63 และ .58 แรงบัันดาลใจม�อิิทธิพิ ลทางอ้้อมต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การ มีีคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน= 0.31 และ 0.29 (3) ความสามารถทาง
นวััตกรรมมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อแรงบัันดาลใจ มีขี นาดอิิทธิพิ ลที่่�เป็็นคะแนนดิิบและ
คะแนนมาตรฐาน  =0.23 และ 0.28 และความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิิพล
ทางตรงต่่ อความพร้้ อมในการเป็็ นผู้้� ประกอบการ มีี ค ะแนนดิิ บและคะแนน
มาตรฐาน  = 0.36 และ 0.40 อีีกทั้้�งความสามารถทางนวััตกรรมยัังมีีอิิทธิิพล
ทางอ้้อมต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการผ่่านแรงบัันดาลใจมีีคะแนนดิิบ
และคะแนนมาตรฐาน =0.14 และ 0.16 มีีอิิทธิิพลรวมต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ มีีคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.50 และ 0.56 ตามลำำ�ดัับ  
ความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความตั้้�งใจในการเป็็น มีีคะแนน
ดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.29 และ 0.33 โดยที่่�ความสามารถทางนวััตกรรมมีี
อิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการผ่่านความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ ม�คะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.25 และ 0.28 ตาม
ลำำ�ดัับ มีีอิิทธิิพลรวมต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ มีีคะแนนดิิบและ
คะแนนมาตรฐาน = 0.54 และ 0.61 ตามลำำ�ดัับ และ (4) ความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการมีีอิิ ทธิิ พ ลทางตรงและอิิ ทธิิ พ ลรวมต่่ อ ความตั้้� ง ใจในการเป็็ น
ผู้้�ประกอบการ มีีคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.49 ในสััดส่่วนที่่�เท่่ากััน
โดยที่่�ตััวแปรด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อแรงบัันดาล
ใจมากที่่�สุดุ มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์เ� ส้้นทาง = 0.62 รองลงมา คืือ การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความสามารถทางนวััตกรรมค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง = 0.48
การให้้ คำำ� แนะนำำ�นำำ� ปรึึ ก ษาไม่่ มีีอิิ ทธิิ พ ลทางตรงต่่ อ ความพร้้ อ มในการเป็็ น
ผู้้�ประกอบการค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง = -0.04 แต่่มีีอิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อการเป็็น
ผู้้�ประกอบการโดยอ้้อมผ่่านแรงบัันดาลใจและความสามารถทางนวััตกรรมค่่า
สััมประสิิทธิ์เ์� ส้้นทาง = 0.55 แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง = 0.58 ความสามารถทางนวััตกรรม
มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง

47

2

48

2

นวัตกรรมค่าสัมประสิทธิ�เส้นทาง = �.�� การให้คาํ แนะนํานําปรึกษาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมใน
การเป็ นผูป้ ระกอบการค่าสัมประสิทธิ�เส้นทาง = -�.�� แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการโดย
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
นดาลใจและความสามารถทางนวั
ตกรรมค่าสัมประสิท ธิ�เส้นทาง = 0.55 แรงบันดาลใจมี
ปีอ้
ที่ อ39มผ่
ฉบับาทีนแรงบั
่ 3 กันยายน
- ธันวาคม 2564
อิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ค่าสัมประสิทธิ�เส้นทาง = �.�� ความสามารถทาง
ตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการเป็ นผู้ประกอบการค่าสัมประสิทธิ�เส้นทาง = �.�� และ
=นวั0.40
และความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความตั้้�งใจ
ความพร้อ มในการเป็ น ผู้ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความตั� งใจในการเป็ น ผู้ป ระกอบการค่ า
ในการเป็็
นผู้้�ประกอบการค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง = 0.49 ตััวแปรโมเดลสามารถ
สัม ประสิท ธิ�เส้นทาง = �.�� ตัวแปรโมเดลสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของความตั�งใจในการเป็ น
อธิิ
บายความแปรปรวนของความตั้้�
งใจในการเป็็
นผู้้�รประกอบการของสมาชิิ
กศููนย์์
ผูป้ ระกอบการของสมาชิ
กศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชี
วศึกษาได้
อ้ ยละ 59 ดังรูปภาพที� �

บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาได้้ร้้อยละ 59 ดัังรููปภาพที่่� 1
0.62
การให้คาํ แนะนําปรึกษา

0.48

แรงบันดาลใจ

-0.04

ความสามารถทางนวัตกรรม

0.58
ความพร้อมในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

0.49

ความตัง� ใจในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ

0.40

รูปภาพที
อิทธิพลส่1งผ่อิิ
านของตั
วแปรที
่อความตัวง� ใจในการเป็
ป้ ระกอบการอาชี
รููป� 1ภาพที่่�
ทธิิพลส่่
งผ่่�มาีตนของตัั
แปรที่่�มีีต่่นอผูความตั้้�
งใจในวศึกษา

การเป็็นผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา

วัตถุประสงค์ขอ้ ที� � ผลการศึกษาองค์ประกอบของความตัง� ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการของสมาชิก
ศูนย์ บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาพบว่าความตัง� ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการขึน� อยู่กบั การให้คาํ แนะนํา
วััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 3 ผลการศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็น
ปรึกษาซึ�งมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม = 0.35 ผ่านแรงบันดาลใจซึ�งมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
ผู้้�รวมประกอบการของสมาชิิ
กศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา พบว่่า ความ
= 0.31 และความสามารถทางนวัตกรรมซึ�งมีอิทธิพลทางตรง= 0.29 อิทธิ พลทางอ้อม = 0.25 และ
ตั้้อิท�งใจในการเป็็
นผู้้�ทีประกอบการขึ้้
�นอยู่่�กัั
บการให้้
แนะนำำ�ปรึึ�งมีกอษาซึ่่
มีีอิิทธิิพ=ลทาง
ธิ พ ลรวม = 0.54
� เชื� อ มโยงกับ ความพร้
อ มในการเป็
น ผูคำ้ปำ�ระกอบการซึ
ิ ท ธิ พ�งลทางตรง
0.49
อ้้อิอทธิมและอิิ
ทธิ
พ
ิ
ลรวม =
0.35 ผ่่
า
นแรงบัั
น
ดาลใจซึ่่
ง
�
มีีอิิ
ทธิ
พ
ิ
ลทางอ้้
อ
มและอิิ
ทธิ
ิพล
พ ลรวม = 0.49 โดยมี ค ะแนนอิ ท ธิ พ ลที� เป็ น คะแนนดิ บ และคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.��
รวม =
และความสามารถทางนวัั
กรรมซึ่
ง่� มีีอิิทธิ
ิ กษาและแรงบั
ลทางตรง=นดาลใจ
0.29 อิิ
ทธิาดัพิ บล
รองลงมา0.31
คือ ความพร้
อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการตการให้
คาํ แนะนํ
าปรึพ
ตามลํ
โดยที�กอ
ารพิ
จารณาคะแนนอิ
ทธิพทธิ
ลทางตรง
พบว่า ความพร้
นผูป้ บระกอบการมี
ธิพลมากที�สุดน
ทางอ้้
ม =
0.25 และอิิ
ิพลรวม =
0.54 ที่่�อมในการเป็
เชื่่�อมโยงกัั
ความพร้้อิทมในการเป็็
ทธิพลที�เป็ ่�งนมีีอิิ
ค่าคะแนนดิ
บและคะแนนมาตรฐาน
�.�� รองลงมา
อ ความสามารถ
ผู้้�มีปคะแนนอิ
ระกอบการซึ่
ทธิิพลทางตรง
= 0.49 อิิ= �.��
ทธิิพและ
ลรวม =
0.49 คืโดยมี
ีคะแนน
ทางนวัตกรรมมีคะแนนอิทธิพลที�เป็ นค่าคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.�� ดังรูปภาพที� �

อิิทธิิพลที่่�เป็็นคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน = 0.54 และ 0.61 รองลงมา คืือ
ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาและแรงบัันดาลใจ 
ตามลำำ�ดัับ โดยที่่�การพิิจารณาคะแนนอิิทธิิพลทางตรง พบว่่า ความพร้้อมในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการมีีอิิทธิิพลมากที่่�สุุดมีีคะแนนอิิทธิิพลที่่�เป็็นค่่าคะแนนดิิบและ
คะแนนมาตรฐาน = 0.49 และ 0.49 รองลงมา คืือ ความสามารถทางนวััตกรรม
มีีคะแนนอิิทธิิพลที่่�เป็็นค่่าคะแนนดิิบและคะแนนมาตรฐาน  = 0.29 และ 0.33  
ดัังรููปภาพที่่� 2

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
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รููปภาพที่่� 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิิงโครงสร้้างของตััวแบบจำำ�ลองความ
ตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
จากรููปภาพที่่� 2 พบว่่า ดััชนีี  χ²=161.85 df=140 ซึ่่�งไม่่เกิิน  2.0, pvalue=0.09884 ซึ่่ง� มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 0.05, RMSEA=0.016 ซึ่ง่� น้้อยกว่่า 0.05,
RMR=.011 ซึ่่�งน้้อยกว่่า 0.05, NFI=1 NNFI=1 GFI=.98 AGFI=.95 ซึ่่�งมากกว่่า
0.90 และไม่่เกิิน 1.0 โดย Kelloway (2015) สรุุปได้้ว่่า โมเดลสมการโครงสร้้าง
ที่่�พััฒนาขึ้้�นมามีีความสอดคล้้องกลมกลืืนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
สรุปและอภิปรายผล
สรุุปผลการวิิจััย
ผลการวิิจัยั พบว่่า การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีคี วามสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ เป็็นอันดั
ั บั
แรก โดยที่่�ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ ความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การและแรงบัันดาลใจมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุดเช่่นกััน  ยกเว้้นความสามารถทาง
นวััตกรรมมีีความสำำ�คััญระดัับมาก โดยมีีค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง χ²=161.85
df=140 p-value=0.09884 RMSEA=0.016 RMR=.011 NFI=1 NNFI=1
GFI=.98 AGFI=.95 อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ยอมรัับได้้และสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั .01 โดยการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลส่่งผ่่านต่่อแรงบัันดาลใจ
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

มากที่่�สุดุ รองลงมา คืือ การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความสามารถ
ทางนวััตกรรม แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ความสามารถทางนวัั ต กรรมมีีอิิ ทธิิ พ ลทางตรงต่่ อ ความตั้้� ง ใจในการเป็็ น
ผู้้�ประกอบการ ผลการศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
ขึ้้� น อยู่่�กัั บการให้้ คำำ� แนะนำำ� ปรึึ ก ษาผ่่ านแรงบัั น ดาลใจและความสามารถทาง
นวััตกรรมที่่�เชื่่�อมโยงกัับความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
อภิิปรายผลการวิิจััย
วััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 ผลการศึึกษา ระดัับความสำำ�คััญของการให้้คำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษา แรงบัันดาลใจ  ความสามารถทางนวััตกรรม  ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�
ประกอบการและความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�
ประกอบการอาชีีวศึึกษาสรุุปได้้ ดัังนี้้�
การให้้คำำ�แนะปรึึกษามีีความสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ   เนื่่อ� งจากสมาชิิกได้้รับั การดููแล
ด้้ ว ยความเอาใจใส่่ เอื้้� อ อาทรจากพี่่� เ ลี้้� ย งของศูู นย์์ บ่่ ม เพาะผู้้�ประกอบการ
อาชีีวศึึกษา สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Malebana (2014 : 1021) ที่่�สรุุปว่่า
ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาที่่�มีปี ระสบการณ์์ทางธุุรกิิจที่่ป� ฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�รับั คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
ด้้วยความเอื้้อ� อาทรเป็็นปัจั จััยสนัับสนุุนที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรับั การประกอบการธุุรกิิจให้้
ประสบความสำำ�เร็็จ รองลงมา คืือ แรงบัันดาลใจ แต่่มีคี วามความสำำ�คัญ
ั ระดัับมาก
ที่่�สุุดเช่่นกััน  เพราะสถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาได้้มีีศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการ
อาชีีวศึึกษาที่่�ให้้ความรู้้�  ทัักษะในการประกอบการและพาสมาชิิกของศููนย์์ฯ ไป
แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�ด้้วยการศึึกษาดููงานรวมถึึงสถานประกอบการของเครืือข่่ายทาง
ธุุรกิิจ ดัังนั้้�น จึึงเกิิดแรงบัันดาลใจที่่�อยากจะประกอบธุุรกิิจ สััมพัันธ์์กัับงานศึึกษา
ของ บุุญฑวรรณ วิิงวอน (2556); Holienka (2014 : 42) ที่่�สรุุปว่่า การสนัับสนุุน
ข้้อมููล ข้้อเสนอแนะจากผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาไม่่ว่่าจะเพื่่�อนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ทางธุุรกิิจย่อ่ มเป็็นโอกาสอัันดีีที่่จ� ะสร้้างจิิตวิิญญาณความเป็็นผู้้�ประกอบการให้้เกิิด
ขึ้้�นตั้้�งแต่่ระดัับเยาวชน  รวมทั้้�งการเปิิดโอกาสให้้มีีการสร้้างเครืือข่่ายทั้้�งระหว่่าง
เยาวชนด้้วยกัันและการสร้้างเครืือข่่ายกัับภาคธุุรกิิจและนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
ความสามารถทางนวััตกรรมมีคี วามสำำ�คัญ
ั ระดัับมาก เนื่่อ� งจากในยุุคปััจจุบัุ นั
ธุุรกิิจต้อ้ งมีีการนำำ�นวัตั กรรมมาสร้้างความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ สร้้างความแตกต่่าง

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
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ในผลิิตภััณฑ์์ผ่า่ นความคิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ ด้้วยการประยุุกต์์ใช้้นวัตั กรรมเพื่่อ�
แสวงหาโอกาสในการประกอบธุุรกิิจ สััมพัันธ์์กัับแนวคิิดของ Olugbola (2017 :
8) ที่่�สรุุปว่่า การสร้้างนวััตกรรมให้้ธุุรกิิจเป็็นหััวใจของการเป็็นผู้้�ประกอบการยุุค
ใหม่่ที่่�ต้้องขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเหนืือคู่่�แข่่งขััน อีีกทั้้�งความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุดเช่่นกััน  ไม่่ว่่าจะเป็็นความพร้้อมด้้านการเงิิน ที่่�ดิิน 
อุุปกรณ์์ ประสบการณ์์ และเครืือข่่ายทางธุุรกิิจ ดัังงานศึึกษาของ Braunerhjelm
(2014) ได้้สนัับสนุุนการรวมกลุ่่�มของเครืือข่่ายเป็็นสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญเนื่่�องจาก
แต่่ละบุุคคลหรืือธุุรกิิจจะมีีความโดดเด่่นแตกต่่างกัันไปที่่�จะมาสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้
มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลทางธุุรกิิจที่่�เป็็นปััจจุุบัันข้้อมููล
ทางการตลาด ข้้อมููลคู่่�แข่่งขััน  และผู้้�จััดหาวััตถุุดิิบ สััมพัันธ์์กัับงานศึึกษาของ
Coduras, Manuel, Alvarez and Ruiz (2016 : 101);  Olugbola (2017 : 8)
ที่่�สรุุปว่่า ความพร้้อมด้้านทัักษะการวิิเคราะห์์ สติิปัญ
ั ญาและความรู้้�ไม่่เพีียงส่่งผล
ต่่อเลืือกอาชีีพของนัักศึึกษาที่่�มีีความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการแต่่ยัังเป็็น
หนทางในการพััฒนาเศรษฐกิิจของแต่่ละประเทศอีีกด้้วย
ลำำ�ดัับสุุดท้้ายความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีความสำำ�คััญมากที่่�สุุด
ด้้วยเหตุุผลเพราะหากผู้้�ใดมีคี วามสนใจมุ่่�งมั่่น� และมีคี วามต้้องการที่่�จะสร้้างกิิจการ
ของตนเองในอนาคตย่่อมมีโี อกาสที่่�จะบรรลุุเป้้าหมาย สอดคล้้องกัับงานศึึกษาของ  
Ajzen (1991 : 179) ที่่�อธิิบายว่่า ลัักษณะที่่�สำำ�คััญของการเป็็นผู้้�ประกอบการ คืือ
ต้้องมีีความตระหนััก ความมั่่�นใจของเอกบุุคคลว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะสร้้างกิิจการใน
อนาคต ดัังงานศึึกษาของ Shapero and Sokol (1982) ที่่�ส่่งเสริิมว่่าบุุคคลใด
ก็็ตามหากมีีการตััดสิินใจที่่�จะเปลี่่�ยนทิิศทางการดำำ�เนิินชีีวิิตหรืือแนวโน้้มที่่�จะก่่อ
ตั้้�งธุุรกิิจของตนเองมัักจะต้้องวางแผนและเตรีียมความพร้้อมในการเผชิิญกัับการ
ชีีวิิตประจำำ�วััน 
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 2 ผลการศึึกษาอิิทธิพิ ลส่่งผ่่านของการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา
ที่่�เชื่่�อมโยงแรงบัันดาลใจ ความสามารถทางนวััตกรรมและความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการไปสู่่�ความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการของสมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะ
ผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา สรุุปดัังนี้้�
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การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีอิี ทธิ
ิ พิ ลทางตรงต่่อแรงบัันดาลใจเพราะสมาชิิกคน
ใดที่่�มีีแรงบัันดาลใจอยากจะเป็็นผู้้�ประกอบการอัันเป็็นผลมาจากการดููแลจากพี่่�
เลี้้�ยงที่่�คอยช่่วยเหลืือสนัับสนุุนสมาชิิกอย่่างใกล้้ชิิด สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Eller, Lev and Feurer (2014 : 818) ที่่�พบว่่า พี่่�เลี้้�ยงที่่�ดููแลเอาใจใส่่ให้้กำำ�ลัังใจ 
เข้้าถึึงได้้ง่่ายและมีีความเป็็นกัันเองซึ่่�งเป็็นปััจจััยทางอ้้อมที่่�ทำำ�ให้้สมาชิิกอยากจะ
ปฏิิบััติิตามพี่่�เลี้้�ยงแนะนำำ�เพราะเป็็นแรงบวกที่่�มีีผลให้้มุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการ
ในอนาคต
การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความสามารถทางนวััตกรรม
เพราะผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษามีีความรู้้�และมีีประสบการณ์์ในการประกอบการธุุรกิิจ 
ไม่่เพีียงแต่่จะแนะนำำ�ถึึงวิิธีีการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ เท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องกระตุ้้�นให้้
เกิิดความสามารถทางนวััตกรรมด้้วย สััมพัันธ์์กัับการศึึกษาของ Elshaw, Fass
and Mauntel (2018 : 358) ที่่�สรุุปว่่า การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาจะนำำ�ไปสู่่�การ
สืืบทอดธุุรกิิจเพื่่�อให้้มีีความสามารถและทัักษะในระดัับสููงผ่่านทัักษะในการสร้้าง
นวััตกรรมให้้มีีความแตกต่่างและโดดเด่่น  โดยที่่�แรงบัันดาลใจของบุุคคลเป็็นมุุม
มองที่่�สร้้างสรรค์์จากภายในจิิตใจและได้้รับั การกระตุ้้�นจากภายนอก เพื่่อ� ให้้บุคุ คล
มีีความคิิดริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ในการเปลี่่ย� นความคิิดที่่�จะพััฒนาหรืือการกระทำำ�สิ่่ง� ต่่าง ๆ
ให้้สำำ�เร็็จ 
การให้้คำำ�แนะนำำ�นำำ�ปรึึกษาไม่่มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการแต่่มีีอิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อการเป็็นผู้้�ประกอบการโดยอ้้อมผ่่านแรง
บัันดาลใจและความสามารถทางนวััตกรรมที่่�เป็็นเช่่นนี้้เ� พราะ เมื่่อ� สมาชิิกได้้รับั การ
แนะนำำ�ปรึึกษาดีีย่่อมเกิิดแรงบัันดาลใจที่่�จะแสวงหาโอกาสในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การด้้วยการสร้้างความคิิดสร้้างสรรค์์ใหม่่ๆ แม้้ว่า่ การให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาไม่่ส่ง่ ผล
ให้้เกิิดความพร้้อมโดยตรงก็็ตาม สััมพันธ์
ั กั์ บั งานศึึกษาของ Braunerhjelm (2014)
ที่่�สรุุปว่่า แรงบัันดาลใจจะไปกระตุ้้�นทางอ้้อมให้้เกิิดความสามารถทางนวััตกรรม
ก่่อนแล้้วจึึงจะเกิิดความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการในภายหลััง
แรงบัันดาลใจมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
เพราะการบอกเล่่าหรืือการแนะนำำ�ของผู้้�มีีประสบการณ์์ที่่�มีีศัักยภาพส่่งผลให้้เกิิด
ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ สอดคล้้องกัับงาน Stolz (2015) ที่่�สนัับสนุุนว่า่

อิทธิพลส่งผ่านของการให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาที่เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ ความสามารถทางนวัตกรรมและ ความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

The Transmission Influences of Mentoring Connecting Inspiration, Innovativeness and Entrepreneurial Readiness
Towards Entrepreneurial Intention of The Vocational Entrepreneurship Incubator Center Members

แรงบัันดาลใจเป็็นการเปิิดรัับประสบการณ์์ใหม่่ ๆ หากแรงบัันดาลใจเข้้าไปดลใจ
ในความรู้้�สึึกนึึกคิิดของบุุคคลแล้้วย่่อมมีีผลต่่อความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การได้้เช่่นกััน 
ความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ เพราะยุุคการแข่่งขัันทางธุุรกิิจในปััจจุุบัันต้้องมีีการประยุุกต์์ใช้้
นวััตกรรมมาลดต้้นทุุนสร้้างความแตกต่่างให้้กัับผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อให้้แตกต่่างจากคู่่�
แข่่งขััน  มีีการคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ลููกค้้าหรืือให้้สอดรัับกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Coduras,
Manuel, Alvarez and Ruiz (2016: 101) ที่่�นำำ�เสนอว่่า ความพร้้อมในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั ผู้้�ประกอบการในยุุคปััจจุบัุ นที่่
ั ต้� อ้ งมีเี งิินทุน ทุ
ุ นุ
ทางสัังคม นวััตกรรมสมััยใหม่่ เครืือข่่ายธุุรกิิจ  ประสบการณ์์จากเครืือญาติิ
ครอบครััวและองค์์การที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดความสำำ�เร็็จได้้เร็็วขึ้้�น  
ความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการมีีอิิทธิพิ ลทางตรงต่่อความตั้้�งใจในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ เพราะความพร้้อมเป็็นปััจจััยในการเกื้้�อหนุุนสมาชิิกไม่่ว่่าจะ
เป็็นด้า้ นความเป็็นผู้้�นำำ� ความสามารถเชิิงรุุก ความใฝ่่ใจในการเรีียนรู้้� ความเป็็นนักั
แสวงหาโอกาสผ่่านความคิิดสร้้างสรรค์์ที่่�แตกต่่างที่่�มีีอยู่่�ในตััวตนของเอกบุุคคล
สััมพัันธ์์กัับแนวคิิดของ Schumpeter (1934 : 66) ที่่�สรุุปว่่า การเป็็นผู้้�ประกอบ
การต้้องมีีความพร้้อมด้้านทุุนทางสัังคม ความสามารถในการสร้้างนวััตกรรมและ
มีคี วามสร้้างสรรค์์มากกว่่าบุุคคลทั่่�วไป ซึ่ง่� สิ่่ง� เหล่่านี้้มี� ีอิิทธิพิ ลต่่อความตั้้�งใจในการ
เป็็นผู้้�ประกอบการ
วััตถุุประสงค์์ข้อ้ ที่่� 3 ศึึกษาองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การขึ้้น� อยู่่�กัับการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา เพราะพี่่�เลี้้ย� งจะให้้ข้อ้ มููลด้้านธุุรกิิจการดููแล
เอาใจใส่่ การสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้มีีความสามารถทางนวััตกรรมภายใต้้ความคิิด
ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ที่่�แตกต่่างจากคู่่�แข่่ง ผลวิิจััยมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับแนวคิิดของ
Holienka (2014 : 47) ที่่�สรุุปว่่า ความเป็็นผู้้�ประกอบรุ่่�นเยาว์์ต้้องประยุุกต์์ใช้้
นวััตกรรมเพื่่อ� ให้้เกิิดความรวดเร็็วในการสร้้างโอกาสให้้กับั ธุุรกิิจรวมถึึงแรงบัันดาล
ใจของสมาชิิกที่่�ได้้รัับจากพี่่�เลี้้�ยง เครืือข่่าย การเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ของผู้้�อื่่�น
และแรงบัันดาลใจจากตนเองที่่�จะสร้้างความพร้้อมในการเป็็นผู้้�ประกอบการ
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สััมพันธ์
ั กั์ บั แนวทางการศึึกษาของ สำำ�นักั งานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา (2562)
ที่่�สรุุปว่่า โปรแกรมการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาของศููนย์บ่์ ม่ เพาะช่่วยสร้้างความพร้้อม
ในการเป็็นผู้้�ประกอบการได้้ ท้้ายที่่�สุุดส่่งผลต่่อความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบ
การของสมาชิิกศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1) ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1.1 ควรมีีกลไกลและระบบในการให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาให้้ครอบคลุุม
เทคนิิคหรืือวิิธีีการสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ ทางธุุรกิิจที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการ
รุ่่�นเยาว์์เกิิดความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจใหม่่ได้้
1.2 ข้้อมููลองค์์ประกอบของความตั้้�งใจในการเป็็นผู้้�ประกอบการซึ่่�งเป็็น
ผลลััพธ์์ของงานวิิจััยนี้้� ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาสามารถนำำ�ไปสนัับสนุุน
โครงการและกิิจกรรมของศููนย์์บ่่มเพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาที่่�จะสนัับสนุุน
ให้้สมาชิิกสามารถเขีียนแผนธุุรกิิจได้้ในเชิิงรููปธรรม 
2) ข้้อเสนอแนะเชิิงวิิชาการ
2.1 นำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความตั้้�งในการเป็็นผู้้�ประกอบการไป
ขยายผลในเวทีีระดัับชาติิและเครืือข่่ายศููนย์บ่์ ม่ เพาะผู้้�ประกอบการอาชีีวศึึกษาของ
สถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาภาคเอกชน
2.2 การคััดเลืือกตััวแปรส่่งผ่่านที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการเป็็นผู้้�ประกอบการ
คืือ เครืือข่่ายธุุรกิิจ ผู้้�ที่่�สนใจควรนำำ�ไปสนัับสนุุนต่่อยอดเชิิงวิิชาการต่่อไป
3) ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
ผลการวิิจััยพบว่่า ความสามารถทางนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลค่่อนข้้างต่ำำ�� คืือ มีี
ค่่าสััมประสิิทธิ์์�เท่่ากัับ .48 ซึ่่�งในทางทฤษฎีีความสามารถทางนวััตกรรมมีีความ
สำำ�คััญต่่อการเป็็นผู้้�ประกอบการ ดัังนั้้�น  ควรจะศึึกษานวััตกรรมการจััดการ
นวััตกรรมการตลาด นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ และนวััตกรรมองค์์การที่่�ส่่งผลต่่อความ
ได้้เปรีียบของธุุรกิิจยุุคปััจจุุบัันเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนต่่อไป
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