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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมตัวพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชน ก็สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนา
บุคลากรในสังกัดของตนเองให้มีคุณคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) ที่เหมาะสมจะไปประกอบธุรกิจให้ส าเร็จในอนาคตข้างหน้า 

จากผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และรายได้ต่อเดือน ในขณะที่อาชีพของนักศึกษา ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา และ
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this study were to examine Entrepreneurial Orientation 
affecting the successful entrepreneurs and to investigate the relationship between 
the background and Entrepreneurial Orientation of MBA students in Bangkok in order 
that the students can prepare to develop necessary skills for doing a successful 
business. Educational institutes, government organizations and private companies can 
use the findings to develop the staff in their sectors to have good quality according 
to the Entrepreneurial Orientation to be suitable for running a business for 
sustainable growth in the future. 
 The result showed that there was no significant difference in 
Entrepreneurial Orientation of Bangkok MBA students in the category of genders, 
universities, work experience and salaries. While there were significant differences in 
Entrepreneurial Orientation of students’ occupation, experience in the business of 
students’ parents and students’ business experiences. 

 
Keywords: Entrepreneurial Orientation 
 

  



 (3)  

กิตติกรรมประกาศ 
 
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับ

การอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้สละเวลาให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานวิจัย รวมถึง อ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ที่ให้
เกียรติเป็นกรรมการ ซึ่งก็ได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมที่ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้  ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ เป็นที่มาของงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ และ
ขอบคุณความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว รุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือนๆ ทุกคน ตลอดจนพ่ีๆ เจ้าหน้าที่
โครงการทุกท่าน ที่สนับสนุนให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะไปเป็นผู้ประกอบการที่
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โทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.3.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของ 49 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.3.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของ 51 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.3.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของ 52 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านความกล้าทีจ่ะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.3.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของ 54 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 56 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.4.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 57 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  



 (8)  

4.2.4.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 59 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.4.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 60 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.4.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 62 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.4.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ 63 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ 65 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.5.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะ 66 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.5.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะ 68 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  
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4.2.5.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะ 69 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.5.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะ 71 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.5.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะ 72 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.6 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 74 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.2.6.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท า 76 
ธุรกิจส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.6.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท า 78 
ธุรกิจส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.2.6.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท า 80 
ธุรกิจส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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4.2.6.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท า 82 
ธุรกิจส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.6.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท า 84 
ธุรกิจส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.2.7 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 86 
กับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.2.7.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 87 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.7.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 89 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.2.7.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 91 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
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4.2.7.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 93 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

4.2.7.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจ 95 
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 97 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 97 

5.1.1 ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 97 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

5.1.1.1 เพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  97 
Orientation)  

5.1.1.2 มหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 98 
 (Entrepreneurial Orientation)  

5.1.1.3 ประสบการณ์ในการท างานกับคุณลักษณะของการเป็น 98 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  

5.1.1.4 รายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 100 
(Entrepreneurial Orientation)  

5.1.1.5 อาชีพกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 100 
 (Entrepreneurial Orientation)  

5.1.1.6 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของ 101 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  

5.1.1.7 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของ 102 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 103 

5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 103 

5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 104 

5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 104 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 105 

 
รายการอ้างอิง 106 

 
ภาคผนวก 112 

 
ประวัติผู้เขียน 116 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
2.1 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  

5 ลักษณะ  
8 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ที่ส าคัญ  

10 

4.1 ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง  22 
4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  
25 

4.3 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation)  

26 

4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามเพศ  

27 

4.5 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness)  

27 

4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

28 

4.7 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)  

29 

4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  

30 

4.9 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness)  

30 

4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  
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4.11 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness)  

32 

4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  

33 

4.13 ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy)  

33 

4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

34 

4.15 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

35 

4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

36 

4.17 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

36 

4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

38 

4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

38 

4.20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

39 

4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  
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4.22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

41 

4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

42 

4.24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

43 

4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย  

44 

4.26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

45 

4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

45 

4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างภายหลังของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

46 

4.29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

48 

4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

49 

4.31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

50 

4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  
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4.33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

51 

4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

52 

4.35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

53 

4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

53 

4.37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

55 

4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ  

55 

4.39 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน  

56 

4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน  

57 

4.41 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

58 

4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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4.43 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

59 

4.44 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

60 

4.45 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness)  
ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

61 

4.46 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

61 

4.47 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

62 

4.48 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

63 

4.49 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

64 

4.50 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

64 

4.51 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

65 

4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

66 

4.53 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

67 
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4.54 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

67 

4.55 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

68 

4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

69 
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1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมปัจจุบันมีผู้คนต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่เป็นจ านวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประมาณ 2.76 ล้านราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 97.16 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปีที่ผ่านมา (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม, 2556) โดยที่การมีธุรกิจเป็นของตนเองอาจเกิดขึ้นจากความใฝ่ฝันหรือการได้เห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่น่าสนใจ สิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นคาดหวังจากการท าธุรกิจก็คือ การมุ่งแสวงหาก าไรเพ่ือสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ผู้ประกอบการต่างก็ต้องการ
ผลตอบแทนกลับคืนมาจากลูกค้า อย่างน้อยที่สุดก็เพ่ือให้กิจการด ารงอยู่ได้และหากสินค้าหรือบริการ
เหล่านั้นสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดี ธุรกิจก็มีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคตสร้างผลก าไรได้ในระยะ
ยาว ซึ่งก็มีผู้ประกอบการมากมายประสบความส าเร็จจากการประกอบธุรกิจจนกลายเป็นแบบอย่าง
ของการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน 

การประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จไม่ใช่เรื่องที่ท าได้ง่ายนัก ผู้ประกอบการ 
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันและแรงกดดันที่เกิดจากการแข่งขันไปได้ ได้แก่ แรงกดดันจากคู่
แข่งขันทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยคู่แข่งขันรายเดิมพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนเองด้วยการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเข้าแข่งขัน อีกทั้งคู่แข่งขันรายใหม่ก็พร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาดด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งยังมีสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ดี ผู้บริโภคจะเกิดการเปรียบเทียบถึง
ทางเลือกในการใช้สินค้าหรือบริการท าให้ความสามารถในการท าก าไรของผู้ประกอบการลดลง  หรือ
แม้กระท่ังแรงกดดันจากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีทางเลือกมากขึ้น
ในการที่จะเลือกซื้อหรือขายสินค้าให้กับใครก็ได้ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในแรงกดดันมหาศาล
เหล่านั้นสร้างความยากล าบากให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เรียนรู้
จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นต้องมีในการท างานรวมถึงต้องอาศัย
ประสบการณ์ที่ถูกสั่งสมมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะท าให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเผชิญกับ
สภาวการณ์ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เข้า
มากระทบกับธุรกิจ และด้วยความพร้อมที่มีจะท าให้ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัยและสร้างผลตอบแทน
กลับมาสู่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 



2 

ผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีบทบาทส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นผู้รวบรวม
ปัจจัยการผลิต 3 ชนิด ได้แก่ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน และทุน มาบริหารจัดการด้วย
ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด หากขาดผู้ประกอบการ
ไปก็จะไม่มีการขับเคลื่อนทางธุรกิจและไม่มีระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้น หรือหากองค์การธุรกิจมี
ผู้ประกอบการที่ขาดความรู้ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็น และประสบการณ์ในการท าธุรกิจก็จะไม่
สามารถน าพากิจการให้ประสบความส าเร็จได้ตามต้องการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีผู้ประกอบการราย
ใหม ่8 ใน 10 รายทั่วโลก ได้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองและเผชิญกับความล้มเหลวภายใน 18 เดือนแรก
ของการท าธุรกิจ (Forbes, 2556 อ้างถึงใน Bloomberg, 2556) 

หน่วยงานภาครัฐรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ โดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  (New Entrepreneur 
Creation หรือ NEC) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการบริหารจัดการ สามารถก่อตั้งกิจการ
ได้ส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ  
(ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม, 2558) อีกทั้งยังมีหน่วยงานอย่างส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรือ สสว. ที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการใน
ประเทศมากขึ้น 

สอดคล้องกับสถาบันการศึกษาที่ออกหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือตอบสนองกับความต้องการในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ หลักสูตรปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (วารสารบริหารธุรกิจ, 
2554) เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะในการบริหารเหมาะสมกับในทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ 
วิศวกร สถาปนิก หรือในอาชีพอ่ืนๆ ที่ต้องการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต แต่การที่สถาบันการศึกษาในปัจจุบันยังมีมาตรฐานในการสอนที่แตกต่างกัน และบาง
สถานศึกษาเน้นการแข่งขันในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ท าให้นักศึกษาที่จะจบออกไปเป็น
ผู้ประกอบการไม่มีความรู้มากพอที่จะน าไปใช้ประกอบธุรกิจ 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยจะมุ่งศึกษาคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมและเติมเต็มคุณลักษณะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษา
ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกไปประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ สามารถ
พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจของตนเองส่งผลสืบเนื่องต่อมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศ 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 
1. ภูมิหลังของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือไม่ 
2. คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มตามภูมิหลังของนักศึกษาที่แตกต่าง
กันนั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ที่แตกต่างกันหรือไม่ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่

ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต

กรุงเทพมหานครจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ช่วงเวลาการศึกษาวิจัย คือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ท าให้นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจได้มีความเข้าใจคุณลักษณะของ

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เตรียมตัวพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจในอนาคตข้างหน้า 

2. เ พ่ือให้สถาบันการศึกษาได้ เข้าใ จคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือน าผลที่ได้มา
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พัฒนาหลักสูตรการสอนให้มีความสอดคล้องหรือเติมเต็มคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชนได้พัฒนาบุคลากรของตนเองให้มี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่เหมาะสม สามารถท างาน
ได้ดีในปัจจุบันและก้าวไปเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จในหน่วยงานหรือใน
องค์การที่ตนเองสังกัด 

 
1.6 นิยามศัพท์ 

 
1. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง บุคคลผู้จัดตั้งธุรกิจด้วยตนเอง สามารถ

รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจได้ทั้งหมด แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบสินค้า
หรือบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างผลก าไรกลับสู่ธุรกิจของตน 

2 ความมั่งค่ัง (Wealth) หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล 
3. ปัจจัยการผลิต (Factors of production) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

หรือบริการ ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งปัจจัยการผลิตออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
3.1 ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ (Land and natural resources) ประกอบด้วย

ที่ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ แม่น้ าล าคลอง เป็นต้น โดยผลตอบแทนจากปัจจัยการ
ผลิตเรียกว่า ค่าเช่า (Rent) 

3.2 แรงงาน (Labor) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และก าลังทางร่างกายของมนุษย์ ที่
น าใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยได้รับผลตอบแทนคือ ค่าจ้าง (Wage or Salary) 

3.3 ทุน (Capital) หมายถึง เงินทุนรวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ และสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตเรียกว่า ดอกเบี้ย 
(Interest) 

3.4 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หมายถึง ผู้ที่รวบรวบปัจจัยการผลิตต่างๆ มา
ผลิตสินค้าหรือบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับผลตอบแทนคือ ก าไร (Profit) 

4. คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
บททบทวนวรรณกรรมนี้จะกล่าวถึง ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความหมายของผู้ประกอบการ 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย 
 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผู้ประกอบการ 

มีนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้นิยามความหมายของ
ผู้ประกอบการไว้หลากหลายตามทัศนะของแต่ละท่าน ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้จัดตั้งและบริหารวิสาหกิจของตนเอง โดยมี
อิสระและความเสี่ยงในการประกอบการ รวมทั้งโอกาสในการท าก าไรจากวิสาหกิจนั้น  (ชูชัย สมิทธิ
ไกร, 2548) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีความส าคัญในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
เป็นบุคคลที่ค้นพบความคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นผู้ที่รวบรวมเงินทุนเพ่ือจัดตั้งธุรกิจ  
จัดระเบียบภายในธุรกิจและบริหารการด าเนินงานของธุรกิจ เพ่ือจัดสินค้าและบริการให้แก่
สาธารณชน (ผุสดี รุมาคม, 2540) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ฉกฉวยโอกาสจากตลาดผ่านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหรือความมีนวัตกรรมขององค์การ (Schumpeter, 1965) 

ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการจัดการกับกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจในการเปลี่ยนทรัพยากรและสถานการณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในความควบคุมของตนเองได้ รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงและความล้มเหลว (Hisrich, 
1990) 
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ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้ออกแบบและน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือสร้างสินค้า
หรือบริการที่มีคุณค่าภายใต้โอกาสที่มีอยู่ (Bolton and Thompson, 2000) 

จากความหมายของผู้ประกอบการข้างต้น จึ งขอสรุปความหมายไว้ว่ า 
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลผู้จัดตั้งธุรกิจด้วยตนเอง สามารถรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจได้ทั้งหมด แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและส่งมอบสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างผลก าไรกลับสู่ธุรกิจของตน 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) 

มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของ
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการเอาไว้มากมาย โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา
คุณลักษณะต่างๆ ของผู้ประกอบการที่น าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ ซึ่งนักวิจัยได้รวบรวม
ผลการวิจัยที่น่าสนใจเอาไว้ดังนี้ 

อาทิตย์ วุฒิคะโร (2543) ได้ท าการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
พบว่าคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จมีดังนี้ 

1. มีความกล้าเสี่ยง 
2. มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จ 
3. มีความผูกพันต่อเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
4. มีความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน 
5. มีความมานะและท างานหนัก 
6. มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดนิ่ง 
7. มีความสามารถการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
8. มีความรับผิดชอบ 
9.  มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
10. มีความสนใจการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
11. มีความสามารถในการบริหาร 
12. มีความคิดสร้างสรรค์ 
13. มีความสามารถในการปรับสภาพแวดล้อม 
14. มีความกล้าตัดสินใจ 
15. มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์แผนธุรกิจหรือโครงการลงทุน 
16. มีความสามารถในการสร้างพันธมิตร 
17. มีความซื่อสัตย์ 
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18. มีความประหยัดเพื่ออนาคต 
19. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผุสดี รุมาคม (2544) สรุปคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้ประกอบการที่มี

ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ 5 ด้าน และความสามารถเพ่ิมเติมอีก 2 ด้านดังนี้ 
1. แรงผลักดัน คือ แรงจูงใจให้บุคคลท างานหรือมีความพยายามในการท างาน 

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เช่น ความรับผิดชอบ ความกระฉับกระเฉง ความคิดริเริ่ม 
ความเพียรพยายาม และความทะเยอทะยาน 

2. ความสามารถด้านสติปัญญา ประกอบไปด้วยความฉลาด (IQ) ความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการวิเคราะห์ 

3. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่มีความส าคัญที่สุดคือ การเอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ส่ง
และผู้รับมีความเข้าใจซึ่งกันละกัน 

5. ความรู้ด้านเทคนิค หมายถึง ทักษะด้านการประกอบการรวมถึงความ
เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ 

6. ความสามารถด้านการตัดสินใจ หมายถึง ทักษะในการคัดเลือกการ
ด าเนินงานจากบรรดาทางเลือกต่างๆ 

7. ความสามารถด้านความคิด หมายถึง ทักษะของผู้ประกอบการในการเข้าใจ
องค์การโดยส่วนรวมและก าหนดทิศทางให้กับองค์การ 

บุริม โอทกานนท์ (2556) ได้สรุปคุณลักษณะ 9 ประการ ของการเป็นผู้ประกอบ 
การที่ประสบความส าเร็จไว้ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการท าธุรกิจที่ชัดเจน 
2. มีความมุ่งมั่นสูงที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ 
3. มีความอ่อนน้อม ไม่ถือตัว 
4. มีภาวะผู้น า กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะตัดสินใจ 
5. ท างานเร็ว รวมถึงมีสัมผัสที่เร็วต่อโอกาส ปัญหา และอุปสรรค 
6. มีความฝัน มีความคิดริเริ่ม และความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดี

ขึ้นตลอดเวลา 
7. ไม่คิดว่าธุรกิจที่ท าอยู่เป็นงานที่ต้องท า แต่เป็นงานที่อยากท า 
8. เก่งที่รู้จักเลือกหาทีมงานที่ไว้ใจได้ 
9.  มีความรู้สึกยินดีเมื่อต้องให้ 
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Miller (1983) เป็นผู้ริเริ่มศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
และ Covin and Slevin (1989, 1990) ก็ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาเพ่ิมเติม โดยน าเสนอคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการไว้ 3 ลักษณะ คือ 

1. การมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
2. ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
3. การท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
มีนักวิจัยเป็นจ านวนมากที่ยึดหลักแนวคิดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ

ของ Miller ไปใช้งาน  แต่ก็มีนักวิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวคิดของ Miller ไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปใน
ความหมายที่แตกต่างกัน (George & Marino, 2011) เช่น 

Merz and Sauber (1995) และ Knight (1997) น าเสนอคุณลักษณะของการเป็น 
ผู้ประกอบการเพียง 2 ลักษณะ  คือ  การท างานเชิงรุก (Proactiveness) และการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) นอกจากนี้ Merz and Sauber (1995) ยังท าการศึกษาคุณลักษณะการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) เพียงลักษณะเดียวว่าน าไปสู่การน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ และมีผลโดยตรง
ต่อการด าเนินธุรกิจ 

ต่อมา Lumpkin and Dess (1996) ได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมและให้ค าจ ากัด
ความถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการเอาไว้ 5 ลักษณะ แสดงในตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 
 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 5 ลักษณะ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) 
ค าจ ากัดความ 

การมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความต้ังใจท่ีจะน าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง ด้วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เช่น 
ตัดสินใจลงทุนในส่วนตลาดใหม่ หรือกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อ
น าไปลงทุนในธุรกิจ 

การท างานเชิงรุก (Proactiveness) การมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น การออก
สินค้าหรือบริการใหม่แม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรง
พยากรณ์ไปถึงความต้องการใหม่และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นกับธุรกิจ 
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ตารางที่ 2.1 
 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 5 ลักษณะ   (ต่อ) 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) 
ค าจ ากัดความ 

ความกล้าที่จะแข่งขัน  
(Competitive Aggressiveness) 

ความพยายามเชิงรุกในการเผชิญหน้ากับการแข่งขันท่ีรุนแรง 
สามารถตอบโต้คู่แข่งได้ดีและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับธุรกิจ 

การมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) 

การตัดสินใจอย่างอิสระของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะผลักดัน
แนวคิดและวิสัยทัศน์ของธุรกิจสู่การน าไปปฏิบัติภายใน
องค์การ 

 
โดยเพ่ิมเติมคุณลักษณะทั้ง 2 ลักษณะเข้ามาคือ การมีอิสระในการบริหารงาน 

(Autonomy) และความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ซึ่งจากการศึกษาวิจัยสรุป
ได้ว่า คุณลักษณะทั้ง 2 นั้น เป็นอิสระจากกันและส่งผลโดยตรงกับความส าเร็จของกิจการ (Lumpkin 
and Dess, 1996) 

ต่อมาได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ที่หลากหลายตามกรอบความคิดของผู้วิจัยแต่ละท่าน และจาก
งานวิจัยที่ส าคัญของ Rauch, Wiklund, Lumpkin and Frese (2009) ที่ได้มีการรวบรวมงานวิจัยใน
อดีตเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) จะเห็นว่า 
นักวิชาการและนักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับตัวแปรด้านนวัตกรรม (Innovativeness) การเผชิญกับ
ความเสี่ยง (Risk Taking) และการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ซึ่งทางผู้ที่ศึกษาวิจัยมองว่าเป็น
คุณลักษณะที่ผู้ประกอบการพึงมี และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) อีก 2 ลักษณะ ได้แก่ การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) และความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ก็ได้ถูกน ามาศึกษาในหลายงานวิจัยและได้รับการพิสูจน์ว่า
เป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบการที่ท าให้กิจการประสบความส าเร็จ แสดงในตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่ส าคัญ 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ผู้ศึกษา Innovativeness Risk 
Taking 

Proactiveness Competitive 
Aggressiveness 

Autonomy 
 

Miller (1983)         

Covin and Slevin 
(1989) 

      
  

Merz and Sauber 
(1995) 

     
  

Lumpkin and Dess 
(1996) 

          

Lee and Peterson 
(2000) 

      
  

Entrialgo (2002)         

Krauss, Frese, Friedrich 
and Unger (2005) 

         

Ferreira and Azevedo 
(2007) 

      
  

Dess, Lumpkin and 
Eisner (2007) 

          

Lim (2009)          
Kreiser and Davis 
(2009) 

     
  

Amran, Abdul and 
Khairul (2010) 

         

Zainol and Ayadurai 
(2011) 

      
  

Bleeker (2011)           

Campos, de la Parra 
and Parellada (2012) 
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นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่นักวิชาการและนักวิจัยให้ความสนใจ ได้แก่ การมุ่ง
การเรียนรู้ การมุ่งความส าเร็จ ความคิดริเริ่ม ความมั่นใจ การวิเคราะห์ การป้องกัน และการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เป็นต้น 

จากคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการข้างต้น ทางผู้วิจัยจะน าคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการตามแนวคิดของ Lumpkin and Dess (1996) มาเป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและถูกใช้ในการวัดความส าเร็จของ
กิจการมาอย่างแพร่หลาย มีความครอบคลุมถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 5 ลักษณะ คือ 
การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) การมีนวัตกรรม (Innovativeness) ความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) การท างานเชิงรุก (Proactiveness) และความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
และทางผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะน าไปศึกษาวิจัยเพ่ือวัดความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ชูชัย สมิทธิไกร (2548) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได้พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยโดยภาพรวมมีศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง นักศึกษาเพศชายและหญิงมีศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน แต่นักศึกษาเพศชายมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากกว่า
นักศึกษาเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญ นักศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน นักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์และมีประสบการณ์ในการประกอบ
ธุรกิจในระหว่างการศึกษา มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน นักศึกษาที่ครอบครัวมี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน และนักศึกษาที่บิดามารดามี
อาชีพแตกต่างกัน มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2552) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 2551 ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการจ าแนกตามลักษณะทางประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีเพศ 
การศึกษา และรายได้หลักของครอบครัวที่แตกต่างกันมีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกัน 
ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีรายได้สุทธิของครอบครัว และประสบการณ์ในการ
ประกอบธุรกิจต่างกัน มีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน 
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ณัฐวุฒิ วิเศษ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อายุของ
นักศึกษามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพของบิดามีผลต่อคุณลักษณะ
การเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพมารดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่าง
กัน รายได้ของครอบครัวมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 

ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางด้านการบริหารธุรกิจและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในจังหวัดสงขลา จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีสมรรถนะทางการด าเนินงานและสมรรถนะทางการบริหารอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสมรรถนะทางการตลาด สมรรถนะทางการเงิน และสมรรถนะทางการบัญชี อยู่ใน
ระดับปานกลาง อีกทั้งนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มีความตั้งใจใน
การเป็นผู้ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสมรรถนะทางธุรกิจ (Business competencies) 
ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ คือ สมรรถนะทางการตลาดและสมรรถนะทางด้านการด าเนินงาน 

ขวัญปภัสสร จานทอง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของปัจจัยภูมิหลัง การมุ่ง
ประกอบการและเครือข่ายทางสังคม ต่อความส าเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี จาก
ผลการศึกษาพบว่า อายุของผู้ประกอบการและอายุของกิจการมีอิทธิพลเชิงลบต่อการมุ่งประกอบการ 
ประสบการณ์การท างานของผู้ประกอบการและขนาดของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการมุ่ง
ประกอบการ อายุ ระดับการศึกษาและการมุ่งประกอบการของผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
เครือข่ายทางสังคม ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงลบต่อความส าเร็จทางธุรกิจ 
ขนาดของกิจการและเครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ 

วันวิสาข์ โชคพรหมอนันต์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จในการดาเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการร้านค้าใน
ตลาดนาดอนหวาย จังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบว่า ด้านความเป็นตัวของตัวเองและด้าน
ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีอายุต่างกันมีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีข้อมูลระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน คุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านความก้าวร้าวในการแข่งขันและด้าน
ความใฝ่ใจในความส าเร็จมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการประกอบการ 

สุนทร อุจจ์ศรี (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมใน
การจัดจ าหน่ายเมล็ดภัณฑ์ข้าวโพด : กลยุทธ์ในการด าเนินงานและภูมิความรู้ความช านาญของ
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ผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จมากมีความช านาญในงานเดิมสูง
กว่าผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความส าเร็จ และผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จน้อยมีความช านาญจาก
งานเดิมสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความส าเร็จอย่างมีนัยส าคัญ 

Miller (1983) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ประกอบการกับ
องค์การธุรกิจทั้ง 3 ประเภท จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างนวัตกรรม การท างานเชิงรุก และการ
เผชิญกับความเสี่ยง มีความสัมพันธ์ต่อการด าเนินธุรกิจทั้ง 3 ประเภท 

Entrialgo (2002) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลกระทบของการใช้กลยุทธ์และ
ลักษณะการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสเปน จากผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการมีความสามารถด้านการเงิน การตลาด และ
ความสามารถทางวิศวกรรมที่มากกว่าผู้ประกอบการที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมอย่างมีนัยส าคัญ 
และผู้ประกอบการที่มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 

Zainol and Ayadurai (2011) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการและความสามารถของธุรกิจในเรื่องบทบาทของลักษณะบุคลิกภาพในธุรกิจครอบครัว
ของชาวมาเลเซียในประเทศมาเลเซีย จากผลจากการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถของธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Porter (1996) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์พบว่า การมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง และการท างานเชิงรุก เป็นกลไกที่ส าคัญที่
ช่วยเพิ่มความสามารถและช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัย 

Balan and Lindsay (2010) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสามารถทางนวัตกรรม 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถของธุรกิจโรงแรมในออสเตรเลีย พบว่า 
ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถทางธุรกิจ ความกล้าเสี่ยงเป็น
พ้ืนฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการและเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ
ขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม อีกทั้งยังสรุปว่า คุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของธุรกิจและไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ทางนวัตกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alegre and Chiva (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความสามารถของธุรกิจในเรื่องความส าคัญของ
ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การ และ Baker and Sinkula (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
ผลกระทบสัมพัทธ์ต่อลักษณะตลาดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการต่อก าไรในธุรกิจขนาด
ย่อม พบว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงความสามารถขององค์การ 
แต่กลับเป็นความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบทางตรงกับความสามารถขององค์การ 

Campos, de la Parra and Parellada (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการกับกระบวนทัศน์ในการบริหารและความสามารถของ
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ธุรกิจเกิดใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า การมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง และการท างานเชิงรุกมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนทัศน์ในการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ireland, 
Hitt and Sirmon's (2003) ที่ได้ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์
พบว่า ธุรกิจที่มีศักยภาพมีกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้นวัตกรรม อีกทั้ง
กระบวนทัศน์ในการบริหารมีความส าคัญในการสนับสนุนผลกระทบของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการไปสู่ความสามารถของธุรกิจ 

Indarti and Langenberg (2004) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ในอินโดนีเซีย จากผล
การศึกษาพบว่า อายุ เพศ และประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะที่ส าคัญของ
การเป็นผู้ประกอบการและไม่ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ แต่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกลับมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการและส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจที่
แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบความส าเร็จน้อยกว่า
ผู้ประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัยส าคัญ 

Panda (2001) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความส าเร็จของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์
เครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญตามสภาพแวดล้อมของประเทศอินเดีย พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่าจะ
ประสบความส าเร็จที่มากกว่าผู้ประกอบการที่มีอายุน้อยกว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจโดยที่ผู้ประกอบการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบ
ความส าเร็จน้อยกว่าผู้ประกอบการที่ส าเร็จการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และประสบการณ์การท างานในอดีตที่ต่างกันมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ 

Rose, Kumar, and Yen (2006) ศึกษาวิจัยเรื่องพลวัตรของปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ พบว่าระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
มีความรอบรู้และมีทักษะที่มีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจได้ดีกว่า ประสบการณ์การท างานช่วยท าให้
ผู้ประกอบการมีข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และยังช่วยให้พวกเขาเข้าสู่ธุรกิจที่พวก
เขาเคยท างานอยู่ได้ง่ายขึ้น โดยที่ประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของ
ธุรกิจ 

Peterman and Kennedy (2003) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากิจการที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่าการได้รับประสบการณ์
ที่ดีในการท าธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความต้องการและความเป็นไปได้ของการประกอบการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Henderson and Robertson (1999) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการที่จะ
เป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติของบุคคลที่จะไปเป็นผู้ประกอบการ พบว่าบุคคลที่มีประสบการณ์ทีดี
เกี่ยวกับธุรกิจก็มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นจะริเริ่มท าธุรกิจของตนเอง 
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Scott and Twomey (1988) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปทานในระยะยาวเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 
ความต้องการมีอาชีพของนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า 
การที่บิดามารดาหรือครอบครัวของนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง มีส่วนท าให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้และทัศนคติเกี่ ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 

Keyser, Kruif, and Frese (2000) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และตัวแปรปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านสังคมที่เป็นตัวพยากรณ์ความส าเร็จของ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศแซมเบีย จากผลการศึกษาพบว่าความมีนวัตกรรมมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะริเริ่มใน
สถานการณ์ที่ผู้ อ่ืนไม่ได้ท า และมีความตั้งใจที่จะท าตามความคิดที่แตกตางจากผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่
ผู้ประกอบการเพราะผู้คนเหล่านั้นมีความคิดท่ีดีแต่ไม่สามารถที่จะท าตามความคิดนั้นได้ 

 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ได้แก่ การมีนวัตกรรม (Innovativeness), 
ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking), การท างานเชิงรุก (Proactiveness), ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) และการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันทั้งในเรื่องของเพศ 
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ
ของบิดามารดา และประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา โดยทางผู้วิจัยต้องการทดสอบว่า   
ภูมิหลังของนักศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใช้วิธีการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ออนไลน์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จากนั้นจะท าการสรุป
ผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ 
 
3.2 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน

บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดท่ีก าลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครจาก
มหาวิทยาลั ยที่ มี ชื่ อ เสี ยง  ได้ แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง 

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภูมิหลังของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ มหาวิทยาลัย อาชีพ 

ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) แบ่งออกเป็น 5 ด้านหลักคือ ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness), ด้านความกล้า
เสี่ยง (Risk Taking), ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness), ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness), และด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 

 
  



17 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.3 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.4 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2.5 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.1 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.2 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.3 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.4 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3.5 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.1 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.2 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.3 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.4 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4.5 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5.1 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5.2 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5.3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5.4 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5.5 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6.1 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6.2 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6.3 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6.4 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6.5 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 7 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7.1 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7.2 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7.3 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7.4 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7.5 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 

 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ

ข้อมูล โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรที่ศึกษา มหาวิทยาลัยที่ศึกษา และความ
ตั้งใจที่จะไปเป็นผู้ประกอบการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  แบบวัดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
โดย Balan and Lindsay (2010) ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Miller and Friesen (1982) ในด้าน
การมีนวัตกรรม (Innovativeness) และความกล้าเสี่ยง (Risk Taking), Lumpkin and Dess (2001) 
ในด้านการช างานเชิงรุก (Proactiveness) และความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
และจาก Lumpkin, Cogliser and Schneider (2009) ในด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Automomy) 
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 18 ข้อ เพ่ือวัดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) จะท าการวัดด้วยค าถาม 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 
3, 9, 10 และ 14 
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2. ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) จะท าการวัดด้วยค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5, 6 
และ 7 

3. ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) จะท าการวัดด้วยค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4, 
11 และ 12 

4. ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) จะท าการวัดด้วย
ค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 8 และ 13 

5. ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) จะท าการวัดด้วยค าถาม 4 ข้อ  คือ 
ข้อ 15, 16, 17 และ 18 

และจะท าการเก็บข้อมูลโดยใช้มาตรวัดแบบนัยจ าแนก (Semantic Differential 
Scale) โดยมาตรวัดดังกล่าวสามารถวัดและแยกแยะทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่างชัดเจน 
ทางผู้วิจัยมีเกณฑ์ก าหนดน้ าหนักสมมติ (Arbitrary weighting) และเลือกการแบ่งช่วงคะแนน
ออกเป็น 1-7 คะแนน  (7-point scales) ซึ่ง  7-point scales  เป็นช่วงวัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า  
มีประสิทธิภาพมากที่สุดและกระตุ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามอยากแสดงความเห็นในแต่ละข้อค าถาม 
(Charles E. Osgood, 1957) จากแบบวัดดังกล่าวนั้นผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องระบุทัศนคติของตน
ในแต่ละข้อค าถาม ที่ระดับคะแนน 1 คือ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับข้อความด้านซ้ายมือ และ ที่ระดับ
คะแนน 7 คือ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง กับข้อความด้านขวามือ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน และอาชีพของบิดามารดา 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของ

ข้อมูลทั่วไปโดยน าเสนอในรูปแบบของ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ Independent 
Sample T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : 
ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน ในหลักสูตรปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 200 
ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 232 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองแบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูล และตัดแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วน ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของการวิจัยออกไปจนเหลือแบบสอบถามที่จะน ามาศึกษาวิจัยอยู่ทั้งสิ้น 207 ตัวอย่าง ผู้วิจัย
จะน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่อไป โดยแบ่งผล
การวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ส าหรับงานวิจัยนี้ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาพิจารณา ได้แก่ เพศ 

มหาวิทยาลัยที่ศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน และอาชีพของบิดามารดา 
แสดงดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
81 

126 

 
39.1 
60.9 

รวม 207 100 
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ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ลักษณะเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. มหาวิทยาลัยที่ศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

อ่ืนๆ 

 
54 
68 
41 
38 
6 

 
26.1 
32.9 
19.8 
18.4 
2.9 

รวม 207 100 

3. อาชีพของนักศึกษา 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
26 
24 

126 
31 

 
12.6 
11.6 
60.9 
15.0 

รวม 207 100 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
1-3 ปี 
4-6 ปี 
7-9 ปี 

10 ปีขึ้นไป 

 
67 

101 
32 
7 

 
32.4 
48.8 
15.5 
3.4 

รวม 207 100 

5. รายได้ต่อเดือน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 

20,001 - 35,000 บาท 
35,001 - 50,000 บาท 

50,001 บาทข้ึนไป 

 
15 
95 
50 
47 

 
7.2 

45.9 
24.2 
22.7 

รวม 207 100 
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ตารางที่ 4.1 
 
ข้อมูลลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ลักษณะเกี่ยวกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. อาชีพของบิดา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

 
44 
39 

108 
16 

 
21.3 
18.8 
52.2 
7.7 

รวม 207 100 
7. อาชีพของมารดา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

 
45 
20 

102 
40 

 
27.7 
9.7 

49.3 
19.3 

รวม 207 100 
 

ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกได้เป็นเพศชาย 39.1% และเพศหญิง 
60.9% โดยกลุ่มตัวอย่างก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง   
ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดเป็น 
32.9% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น 60.9% ส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการท างาน 4-6 ปี  คิดเป็น 48.8% ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 - 
35,000 บาท  คิดเป็น 45.9% โดยอาชีพบิดาและมารดาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น 52.2% และ 49.3% ตามล าดับ 
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4.2 การวิเคราะห์ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ผู้วิจัยจะศึกษาลักษณะภูมิหลังของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในส่วนของเพศ มหาวิทยาลัยที่ศึกษา อาชีพของนักศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา และประสบการณ์ในท าธุรกิจ
ของนักศึกษา ว่าส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ของนักศึกษาที่แตกต่างกันหรือไม่ 

 
4.2.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1 นั กศึ กษา เพศชายและหญิ งมี คุณลั กษณะของการ เป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

Group Statistics 

Gender N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EO ชาย 81 76.72 12.633 1.404 
หญิง 126 75.77 10.008 .892 
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ตารางที่ 4.3 
 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของ
นักศึกษา 

Independent Samples Test 
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

EO 

Equal 
variances 
assumed 

6.073 .015 .598 205 .550 .946 1.582 -2.172 4.065 

Equal 
variances not 

assumed 

 
.569 142.714 .570 .946 1.663 -2.341 4.233 

 
จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 

Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 142.714) = 0.569, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาเพศชายสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 76.72 ( ̅ = 76.72) และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75.77 ( ̅ = 75.77)  
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4.2.1.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.1 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.4 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

Group Statistics 
เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Innovativeness ชาย 81 21.27 4.528 .503 

หญิง 126 21.39 3.907 .348 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
การมีนวัตกรรม (Innovativeness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Innovative-
ness 

Equal 
variances 
assumed 

1
.707 

.
193 

-
.198 

2
05 

.
843 

-
.117 

.
592 

-
1.285 

1
.051 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
-

.192 
1

52.544 
.

848 
-

.117 
.

612 
-

1.326 
1

.091 
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จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample 
T-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนน
เฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = -0.198, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 

ของนักศึกษาเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.39 ( ̅ = 21.39) และเพศชายมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.27 ( ̅ = 21.27) 
4.2.1.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.2 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.6 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

Group Statistics 
 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Risk Taking ชาย 81 11.21 3.983 .443 

หญิง 126 11.48 3.546 .316 
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ตารางที่ 4.7 
 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Risk 
Taking 

Equal 
variances 
assumed 

2
.685 

.
103 

-
.502 

2
05 

.
616 

-
.266 

.
530 

-
1.312 

.
779 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  
-

.490 
1

56.294 
.

625 
-

.266 
.

544 
-

1.340 
.

808 

 
จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนน
เฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้า
เสี่ยง (Risk Taking) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = -0.502, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 

Taking) ของนักศึกษาเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.48 ( ̅ = 11.48) และ

เพศชายมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 11.21 ( ̅ = 11.21) 
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4.2.1.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.3 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.8 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

Group Statistics 
เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
Proactiveness ชาย 81 14.33 3.844 .427 

หญิง 126 13.32 3.771 .336 

 
ตารางที่ 4.9 

 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
การท างานเชิงรุก (Proactiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Proactive 
ness 

Equal variances 
assumed 

.000 .995 1.877 205 .062 1.016 .541 -.051 2.083 

Equal variances 
not assumed 

  
1.870 168.362 .063 1.016 .543 -.057 2.089 
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จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample 
T-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนน
เฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างาน
เชิงรุก (Proactiveness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 1.877, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาเพศชายสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.33  

( ̅ = 14.33) และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.32 ( ̅ = 13.32) 
4.2.1.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.4 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.10 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
เพศ 

Group Statistics 

เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Competitive 
Aggressiveness 

ชาย 81 13.96 3.868 .430 

หญิง 126 13.32 3.197 .285 
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ตารางที่ 4.11 
 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
ความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Aggressive 
ness 

Equal 
variances 
assumed 

8
.818 

.
003 

1
.305 

2
05 

.
193 

.
646 

.
495 

-
.330 

1
.621 

Equal 
variances not 

assumed 

  1
.252 

1
47.478 

.
213 

.
646 

.
516 

-
.373 

1
.664 

 
จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาด้วย 
Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
ของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้ง
สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) อย่าง
มีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 1.305, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของ

นักศึกษาเพศชายสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.33 ( ̅ = 14.33) และเพศหญิงมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.32 ( ̅ = 13.32) 
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4.2.1.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1.5 นักศึกษาเพศชายและหญิงมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ในด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที ่4.12 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ 

Group Statistics 

เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Autonomy ชาย 81 15.94 4.776 .531 
หญิง 126 16.27 4.133 .368 

 
ตารางที่ 4.13 
 
ผลการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Auto 
nomy 

Equal 
variances 
assumed 

1
.700 

.
194 

-
.530 

2
05 

.
597 

-
.332 

.
626 

-
1.566 

.
902 

Equal 
variances not 

assumed 

  -
.513 

1
52.882 

.
608 

-
.332 

.
646 

-
1.608 

.
944 
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จากการทดสอบเพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาด้วย Independent 
Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาเพศ
ชายและเพศหญิงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) =  
-0.530, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 

โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.27 ( ̅ = 16.27) และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.94 ( ̅ = 15.94) 
4.2.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.14 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

Descriptives 
Entrepreneurial Orientation 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54 76.15 11.876 1.616 72.91 79.39 49 106 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 68 76.65 11.187 1.357 73.94 79.35 57 105 

มหาวิทยาลยัมหิดล 41 74.41 11.623 1.815 70.75 78.08 30 93 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (NIDA) 
38 77.21 10.129 1.643 73.88 80.54 63 97 

อื่นๆ 6 75.33 4.082 1.667 71.05 79.62 70 82 
Total 207 76.14 11.089 .771 74.62 77.66 30 106 
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ตารางที่ 4.15 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Entrepreneurial Orientation 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 186.993 4 46.748 .376 .826 

Within Groups 25143.945 202 124.475   
Total 25330.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ (NIDA) ) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 4, 202) = 0.376, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีค่าเท่ากับ 76.15, 76.65, 74.41 
และ 77.21 ตามล าดับ 

4.2.2.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะ 
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

Descriptives 

Innovativeness 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54 21.07 4.291 .584 19.90 22.25 13 31 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68 21.53 4.386 .532 20.47 22.59 13 35 

มหาวิทยาลัยมหิดล 41 21.12 4.196 .655 19.80 22.45 5 29 

สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (NIDA) 

38 21.66 3.758 .610 20.42 22.89 16 32 

อ่ืนๆ 6 21.17 2.994 1.222 18.02 24.31 16 24 

Total 207 21.34 4.150 .288 20.77 21.91 5 35 

 
ตารางที่ 4.17 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Innovativeness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 12.226 4 3.057 .175 .951 

Within Groups 3536.421 202 17.507   
Total 3548.647 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
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(Innovativeness) ใน 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ F (d.f. = 4, 202) = 0.175, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) มีค่าเท่ากับ 21.07, 21.53, 21.12 และ 21.66 ตามล าดับ 

4.2.2.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.2 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.18 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

Descriptives 

Risk Taking 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 54 12.48 3.591 .489 11.50 13.46 4 21 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 68 11.34 3.659 .444 10.45 12.22 3 21 

มหาวิทยาลัยมหิดล 41 10.44 3.522 .550 9.33 11.55 3 17 
สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (NIDA) 
38 11.00 4.060 .659 9.67 12.33 3 20 

อ่ืนๆ 6 10.50 3.017 1.232 7.33 13.67 6 15 
Total 207 11.37 3.716 .258 10.86 11.88 3 21 

 
ตารางที่ 4.19 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Risk Taking 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 112.058 4 28.014 2.071 .086 

Within Groups 2732.300 202 13.526   
Total 2844.357 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง 
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(Risk Taking) ใน 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง  
(Risk Taking) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
F (d.f. = 4, 202) = 2.071, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีค่า
เท่ากับ 12.48, 11.34, 10.44 และ 11.00 ตามล าดับ 

4.2.2.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.3 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.20 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

Descriptives 
Proactiveness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 54 14.00 3.582 .487 13.02 14.98 6 21 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 68 13.66 3.965 .481 12.70 14.62 5 21 

มหาวิทยาลยัมหิดล 41 13.29 3.544 .554 12.17 14.41 3 18 
สถาบนับัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (NIDA) 
38 14.18 4.273 .693 12.78 15.59 4 21 

อื่นๆ 6 11.67 3.266 1.333 8.24 15.09 8 16 

Total 207 13.71 3.823 .266 13.19 14.24 3 21 
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ตารางที่ 4.21 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามมหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Proactiveness 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 45.431 4 11.358 .774 .543 

Within Groups 2964.752 202 14.677   
Total 3010.184 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ใน 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ F (d.f. = 4, 202) = 0.774, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) มีค่าเท่ากับ 14.00, 13.66, 13.29 และ 14.18 ตามล าดับ 

4.2.2.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.4 นักศึกษาที่ ศึ กษาในมหาวิทยาลั ยแตกต่ างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.22 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

Descriptives 

Competitive Aggressiveness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

54 12.81 3.047 .415 11.98 13.65 5 20 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

68 13.99 3.819 .463 13.06 14.91 6 21 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

41 13.22 3.539 .553 12.10 14.34 6 20 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 
38 14.26 3.430 .556 13.14 15.39 7 20 

อ่ืนๆ 6 13.67 2.160 .882 11.40 15.93 11 17 
Total 207 13.57 3.480 .242 13.09 14.05 5 21 
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ตารางที่ 4.23 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Competitive Aggressiveness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 65.875 4 16.469 1.370 .246 

Within Groups 2428.860 202 12.024   

Total 2494.734 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน 4 กลุ่มมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ) ว่ามี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
ความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 4, 202) = 1.370, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีค่าเท่ากับ 12.81, 13.99, 13.22 
และ 14.26 ตามล าดับ 

4.2.2.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.5 นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.24 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

Descriptives 

Autonomy 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

54 15.78 4.575 .623 14.53 17.03 5 26 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

68 16.13 4.274 .518 15.10 17.17 4 24 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

41 16.34 4.699 .734 14.86 17.82 4 27 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) 
38 16.11 4.112 .667 14.75 17.46 6 28 

อ่ืนๆ 6 18.33 4.131 1.687 14.00 22.67 11 23 
Total 207 16.14 4.387 .305 15.54 16.74 4 28 
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ตารางที่ 4.25 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

ANOVA 

Autonomy 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 37.663 4 9.416 .484 .747 

Within Groups 3927.274 202 19.442   

Total 3964.937 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บร ิหารงาน  (Autonomy) ใน  4  กลุ ่มมหาว ิทยาล ัย  (จ ุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาล ัย , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ) ว่ามี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  F (d.f. = 4, 202) = 0.484, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีค่าเท่ากับ 15.78, 16.13, 16.34 และ 16.11 ตามล าดับ 

4.2.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.26 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

Entrepreneurial Orientation 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 71.96 8.747 1.716 68.43 75.49 49 93 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
24 77.75 10.027 2.047 73.52 81.98 63 99 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

126 75.78 11.069 .986 73.83 77.73 30 106 

ธุรกิจส่วนตัว 31 79.87 12.683 2.278 75.22 84.52 55 106 

Total 207 76.14 11.089 .771 74.62 77.66 30 106 

 
ตารางที่ 4.27 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 

EO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 964.214 3 321.405 2.678 .048 

Within Groups 24366.723 203 120.033   
Total 25330.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน 4 กลุ่มอาชีพ 
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(นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนน
เฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม ่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 2.678, p < 
0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ในอาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว มีค่า
เท่ากับ 71.96, 77.75, 75.78 และ 79.87 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.28 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างภายหลังของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: EO 

LSD 
(I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-5.788 3.101 .063 -11.90 .33 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

-3.816 2.360 .107 -8.47 .84 

ธุรกิจส่วนตัว -7.909* 2.914 .007 -13.65 -2.16 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักศึกษา 5.788 3.101 .063 -.33 11.90 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.972 2.440 .420 -2.84 6.78 

ธุรกิจส่วนตัว -2.121 2.979 .477 -7.99 3.75 
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ตารางที่ 4.28 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างภายหลังของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ   (ต่อ) 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: EO 

LSD 

(I) อาชีพ (J) อาชีพ Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักศึกษา 3.816 2.360 .107 -.84 8.47 

ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

-1.972 2.440 .420 -6.78 2.84 

ธุรกิจส่วนตัว -4.093 2.197 .064 -8.42 .24 
ธุรกิจส่วนตัว นักศึกษา 7.909* 2.914 .007 2.16 13.65 

ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2.121 2.979 .477 -3.75 7.99 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

4.093 2.197 .064 -.24 8.42 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Comparisons) พบว่า อาชีพที่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) คือ 
อาชีพนักศึกษาและธุรกิจส่วนตัว 
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4.2.3.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.29 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

Innovativeness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 19.54 3.636 .713 18.07 21.01 13 26 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
24 21.42 3.400 .694 19.98 22.85 14 30 

พนักงานบริษัทเอกชน 126 21.56 4.148 .370 20.83 22.29 5 35 
ธุรกิจส่วนตัว 31 21.90 4.833 .868 20.13 23.68 13 30 

Total 207 21.34 4.150 .288 20.77 21.91 5 35 
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ตารางที่ 4.30 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ใน 4 กลุ่มอาชีพ (นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ , พนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.975, p > 0.05 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
การมีนวัตกรรม (Innovativeness) ในอาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว มีค่าเท่ากับ 19.54, 21.42, 21.56 และ 21.90 ตามล าดับ 

4.2.3.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.2 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) แตกต่างกัน 

 
  

ANOVA 

Innovativeness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 100.651 3 33.550 1.975 .119 

Within Groups 3447.997 203 16.985   

Total 3548.647 206    



50 

ตารางที่ 4.31 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

Risk Taking 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 11.58 4.347 .852 9.82 13.33 4 20 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
24 12.21 3.741 .764 10.63 13.79 6 21 

พนักงานบริษัทเอกชน 126 11.00 3.546 .316 10.37 11.63 3 21 

ธุรกิจส่วนตัว 31 12.06 3.777 .678 10.68 13.45 3 19 

Total 207 11.37 3.716 .258 10.86 11.88 3 21 

 
ตารางที่ 4.32 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 
Risk Taking 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 50.182 3 16.727 1.215 .305 
Within Groups 2794.175 203 13.764   

Total 2844.357 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) ใน 4 กลุ่มอาชีพ (นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และ
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ธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.215, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) ในอาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจ
ส่วนตัว มีค่าเท่ากับ 11.58, 12.21, 11.00 และ 12.06 ตามล าดับ 

4.2.3.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.3 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ 
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

Proactiveness 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 12.88 4.131 .810 11.22 14.55 5 21 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
24 14.83 3.371 .688 13.41 16.26 8 21 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

126 13.67 3.790 .338 13.01 14.34 3 21 

ธุรกิจส่วนตัว 31 13.71 3.993 .717 12.24 15.17 6 21 

Total 207 13.71 3.823 .266 13.19 14.24 3 21 

ตารางที่ 4.34 
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ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 
Proactiveness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 48.151 3 16.050 1.100 .350 

Within Groups 2962.033 203 14.591   

Total 3010.184 206    
 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ใน 4 กลุ่มอาชีพ (นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน 
และธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.100, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ในอาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และ
ธุรกิจส่วนตัว มีค่าเท่ากับ 11.58, 12.21, 11.00 และ 12.06 ตามล าดับ 

4.2.3.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.4 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.35 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
อาชีพ 

Descriptives 

Competitive Aggressiveness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 11.31 3.095 .607 10.06 12.56 5 19 

ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

24 13.46 3.078 .628 12.16 14.76 9 20 

พนักงานบริษัทเอกชน 126 13.81 3.286 .293 13.23 14.39 6 21 
ธุรกิจส่วนตัว 31 14.58 4.145 .745 13.06 16.10 6 21 

Total 207 13.57 3.480 .242 13.09 14.05 5 21 

 
 
ตารางที่ 4.36 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
อาชีพ 

ANOVA 

Competitive Aggressiveness 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 172.261 3 57.420 5.019 .002 

Within Groups 2322.474 203 11.441   
Total 2494.734 206    
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จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน 4 กลุ่มอาชีพ (นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
F (d.f. = 3, 203) = 5.019, p < 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน
อาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว มีค่า
เท่ากับ 11.31, 13.46, 13.81 และ 14.58 ตามล าดับ 

4.2.3.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.5 นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.37 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

Descriptives 

Autonomy 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

นักศึกษา 26 16.65 4.560 .894 14.81 18.50 5 27 
ข้าราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
24 15.83 4.135 .844 14.09 17.58 8 24 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

126 15.73 4.399 .392 14.95 16.51 4 28 

ธุรกิจส่วนตัว 31 17.61 4.224 .759 16.06 19.16 9 26 

Total 207 16.14 4.387 .305 15.54 16.74 4 28 

 
ตารางที่ 4.38 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามอาชีพ 

ANOVA 

Autonomy 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 97.539 3 32.513 1.707 .167 

Within Groups 3867.398 203 19.051   
Total 3964.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
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บริหารงาน (Autonomy) ใน 4 กลุ่มอาชีพ (นักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.707, p > 
0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ในอาชีพนักศึกษา, ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 
พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว มีค่าเท่ากับ 16.65, 15.83, 15.73 และ 17.61 ตามล าดับ 

4.2.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.39 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

Descriptives 

Entrepreneurial Orientation 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 74.37 8.512 1.040 72.30 76.45 49 93 
4-6 ปี 101 76.99 11.292 1.124 74.76 79.22 53 106 

7-10 ปี 32 77.81 12.156 2.149 73.43 82.20 57 106 
10 ปีขึ้นไป 7 73.14 21.536 8.140 53.23 93.06 30 101 

Total 207 76.14 11.089 .771 74.62 77.66 30 106 
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ตารางที่ 4.40 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ANOVA 

EO 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 434.543 3 144.848 1.181 .318 

Within Groups 24896.394 203 122.642   
Total 25330.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน 4 กลุ่มของ
ประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.181, p > 0.05 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน
ประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 74.37, 76.99, 77.81 
และ 73.14 ตามล าดับ 

4.2.4.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.1 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) แตกต่างกัน 

 
  



58 

ตารางที่ 4.41 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน 

Descriptives 

Innovativeness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 20.72 3.704 .453 19.81 21.62 13 32 

4-6 ปี 101 21.50 3.911 .389 20.72 22.27 13 31 
7-10 ปี 32 22.38 4.750 .840 20.66 24.09 14 35 

10 ปีขึ้นไป 7 20.43 7.591 2.869 13.41 27.45 5 30 

Total 207 21.34 4.150 .288 20.77 21.91 5 35 
 

ตารางที่ 4.42 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน 

ANOVA 

Innovativeness 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 68.574 3 22.858 1.333 .265 

Within Groups 3480.074 203 17.143   
Total 3548.647 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 



59 

(Innovativeness) ใน 4 กลุ่มของประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป) 
ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.333, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ใน
ประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 20.72, 21.50, 22.38 
และ 20.43 ตามล าดับ 

4.2.4.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.2 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.43 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน 

Descriptives 

Risk Taking 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 11.06 3.647 .446 10.17 11.95 3 21 

4-6 ปี 101 11.64 3.638 .362 10.93 12.36 3 21 

7-10 ปี 32 11.31 3.847 .680 9.93 12.70 3 18 
10 ปีขึ้นไป 7 10.71 5.282 1.997 5.83 15.60 3 18 

Total 207 11.37 3.716 .258 10.86 11.88 3 21 
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ตารางที่ 4.44 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ 
ในการท างาน 

ANOVA 

Risk Taking 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 17.124 3 5.708 .410 .746 

Within Groups 2827.233 203 13.927   

Total 2844.357 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) ใน 4 กลุ่มของประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป) ว่ามีค่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความ
กล้าเสี่ยง (Risk Taking) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 0.410, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ในประสบการณ์
การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 11.06, 11.64, 11.31 และ 10.71 
ตามล าดับ 

4.2.4.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.3 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.45 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

Descriptives 

Proactiveness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 13.21 3.752 .458 12.29 14.12 5 21 

4-6 ปี 101 14.01 3.593 .358 13.30 14.72 6 21 
7-10 ปี 32 14.06 4.332 .766 12.50 15.62 4 21 

10 ปีขึ้นไป 7 12.71 5.345 2.020 7.77 17.66 3 18 

Total 207 13.71 3.823 .266 13.19 14.24 3 21 
 

ตารางที่ 4.46 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ANOVA 

Proactiveness 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 36.815 3 12.272 .838 .475 

Within Groups 2973.368 203 14.647   
Total 3010.184 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
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(Proactiveness) ใน 4 กลุ่มของประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป) 
ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 0.838, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ใน
ประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 13.21, 14.01, 14.06 
และ 12.71 ตามล าดับ 

4.2.4.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.4 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.47 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

Descriptives 

Competitive Aggressiveness 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 13.28 3.554 .434 12.42 14.15 5 21 

4-6 ปี 101 13.47 3.565 .355 12.76 14.17 6 21 
7-10 ปี 32 14.34 3.044 .538 13.25 15.44 9 21 

10 ปีขึ้นไป 7 14.29 3.498 1.322 11.05 17.52 9 19 
Total 207 13.57 3.480 .242 13.09 14.05 5 21 
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ตารางที่ 4.48 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษา 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ANOVA 

Competitive Aggressiveness 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 29.346 3 9.782 .805 .492 
Within Groups 2465.388 203 12.145   

Total 2494.734 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน 4 กลุ่มของประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-
10 ปี  และ 10 ปีขึ้นไป ) ว่ ามีค่ าคะแนนเฉลี่ ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 
203) = 0.805, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน
ประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 13.28, 13.47, 14.34 
และ 14.29 ตามล าดับ 

4.2.4.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการท างานกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4.5 นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.49 
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

Descriptives 

Autonomy 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1-3 ปี 67 16.10 4.421 .540 15.03 17.18 5 27 

4-6 ปี 101 16.38 4.474 .445 15.49 17.26 4 26 
7-10 ปี 32 15.72 4.297 .760 14.17 17.27 5 28 

10 ปีขึ้นไป 7 15.00 3.651 1.380 11.62 18.38 10 21 

Total 207 16.14 4.387 .305 15.54 16.74 4 28 
 
ตารางที่ 4.50 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

ANOVA 

Autonomy 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20.497 3 6.832 .352 .788 

Within Groups 3944.440 203 19.431   
Total 3964.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
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บริหารงาน (Autonomy) ใน 4 กลุ่มของประสบการณ์การท างาน (1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้น
ไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 0.352, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) ในประสบการณ์การท างาน 1-3 ปี, 4-6 ปี, 7-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีค่า
เท่ากับ 16.10, 16.38, 15.72 และ 15.00 ตามล าดับ 

4.2.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.51 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

Descriptives 

Entrepreneurial Orientation 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 73.67 3.416 .882 71.78 75.56 67 78 

20,001-35,000 
บาท 

95 76.20 10.000 1.026 74.16 78.24 49 106 

35,001-50,000 
บาท 

50 76.16 12.067 1.706 72.73 79.59 55 105 

50,001 บาทข้ึนไป 47 76.79 13.611 1.985 72.79 80.78 30 106 
Total 207 76.14 11.089 .771 74.62 77.66 30 106 
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ตารางที่ 4.52 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ANOVA 

Entrepreneurial Orientation 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 111.812 3 37.271 .300 .825 

Within Groups 25219.126 203 124.232   
Total 25330.937 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน 4 กลุ่มของรายได้ 
(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้น
ไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 
203) = 0.300, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-
35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 73.67, 76.20, 76.16 และ 
76.79 ตามล าดับ 

4.2.5.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5.1 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.53 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

Descriptives 

Innovativeness 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 19.80 2.783 .718 18.26 21.34 15 24 

20,001-35,000 บาท 95 21.19 3.860 .396 20.40 21.98 13 35 
35,001-50,000 บาท 50 21.70 4.432 .627 20.44 22.96 13 32 

50,001 บาทข้ึนไป 47 21.77 4.719 .688 20.38 23.15 5 30 

Total 207 21.34 4.150 .288 20.77 21.91 5 35 
 

ตารางที่ 4.54 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ANOVA 
Innovativeness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 52.732 3 17.577 1.021 .384 
Within Groups 3495.915 203 17.221   

Total 3548.647 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ใน 4 กลุ่มของรายได้ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 
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35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.021, p 
> 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท , 
20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 19.80 , 21.19, 
21.70 และ 21.77 ตามล าดับ 

4.2.5.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5.2 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.55 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

Descriptives 
Risk Taking 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 11.87 3.623 .935 9.86 13.87 7 20 

20,001-35,000 บาท 95 11.35 3.842 .394 10.56 12.13 3 21 

35,001-50,000 บาท 50 11.80 3.289 .465 10.87 12.73 4 21 
50,001 บาทข้ึนไป 47 10.81 3.943 .575 9.65 11.97 3 19 

Total 207 11.37 3.716 .258 10.86 11.88 3 21 
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ตารางที่ 4.56 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ANOVA 

Risk Taking 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27.811 3 9.270 .668 .573 

Within Groups 2816.547 203 13.875   
Total 2844.357 206    

 
จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง

ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) ใน 4 กลุ่มของรายได้ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 
35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 0.668, p 
> 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท , 
20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 11.87, 11.35, 
11.80 และ 10.81 ตามล าดับ 

4.2.5.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5.3 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.57 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

Descriptives 

Proactiveness 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 12.53 4.373 1.129 10.11 14.96 5 19 

20,001-35,000 บาท 95 14.04 3.719 .382 13.28 14.80 6 21 
35,001-50,000 บาท 50 13.42 3.517 .497 12.42 14.42 7 21 

50,001 บาทข้ึนไป 47 13.74 4.173 .609 12.52 14.97 3 21 

Total 207 13.71 3.823 .266 13.19 14.24 3 21 
 

ตารางที่ 4.58 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ANOVA 
Proactiveness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 35.502 3 11.834 .808 .491 
Within Groups 2974.681 203 14.654   

Total 3010.184 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ใน 4 กลุ่มของรายได้ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 
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35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 
0.808, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 
12.53, 14.04, 13.42 และ 13.74 ตามล าดับ 

4.2.5.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5.4 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.59 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

Descriptives 

Competitive Aggressiveness 
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 12.93 1.710 .441 11.99 13.88 10 15 

20,001-35,000 บาท 95 13.47 3.578 .367 12.74 14.20 5 21 
35,001-50,000 บาท 50 13.10 3.394 .480 12.14 14.06 6 20 
50,001 บาทขึ้นไป 47 14.47 3.700 .540 13.38 15.55 6 21 

Total 207 13.57 3.480 .242 13.09 14.05 5 21 
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ตารางที่ 4.60 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน 

ANOVA 

Competitive Aggressiveness 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 55.915 3 18.638 1.551 .202 

Within Groups 2438.820 203 12.014   

Total 2494.734 206    
 

จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ใน 4 กลุ่มของรายได้ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 
20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ F (d.f. = 3, 203) = 1.551, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท , 20,001-35,000 บาท, 
35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 12.93, 13.47, 13.10 และ 14.47 
ตามล าดับ 

4.2.5.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5.5 นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.61 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ 
ต่อเดือน 

Descriptives 

Autonomy 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

15 16.53 4.734 1.222 13.91 19.15 5 23 

20,001-35,000 บาท 95 16.15 4.415 .453 15.25 17.05 4 27 

35,001-50,000 บาท 50 16.14 3.985 .564 15.01 17.27 4 23 
50,001 บาทข้ึนไป 47 16.00 4.750 .693 14.61 17.39 5 28 

Total 207 16.14 4.387 .305 15.54 16.74 4 28 

 
ตารางที่ 4.62 
 
ผลการทดสอบความแตกต่างของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามรายได้ 
ต่อเดือน 

ANOVA 
Autonomy 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3.247 3 1.082 .055 .983 

Within Groups 3961.690 203 19.516   

Total 3964.937 206    
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จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) ใน 4 กลุ่มของรายได ้(น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 
บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 บาทขึ้นไป) ว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ F 
(d.f. = 3, 203) = 0.55, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาที่มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท, 20,001-35,000 บาท, 35,001-50,000 บาท และ 50,001 
บาทข้ึนไป มีค่าเท่ากับ 16.53, 16.15, 16.14 และ 16.00 ตามล าดับ 

4.2.6 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว
กับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.63 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 

Parents Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

EO บิดามารดาของนักศึกษา 
ที่ท าธุรกิจส่วนตัว 

127 77.44 11.271 1.000 

บิดามารดาของนักศึกษา 
ที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

80 74.08 10.535 1.178 
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ตารางที่ 4.64 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

EO 

Equal 
variances 
assumed 

.403 .526 2.145 205 .033 3.366 1.569 .272 6.460 

Equal 
variances not 

assumed 

  
2.178 176.475 .031 3.366 1.545 .317 6.415 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 
205) = 2.145, p < 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดย

นักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 77.44 ( ̅ = 77.44) และนักศึกษาที่บิดามารดา

ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 74.08 ( ̅ = 74.08) 



76 

4.2.6.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
นวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6.1 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.65 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 
 Parents Occupation N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innovativeness บิดามารดาของนักศึกษา

ที่ท าธุรกิจส่วนตัว 
127 21.63 4.366 .387 

บิดามารดาของนักศึกษา
ที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

80 20.89 3.765 .421 
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ตารางที่ 4.66 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Innovative- 
ness 

Equal 
variances 
assumed 

1.063 .304 1.255 205 .211 .742 .592 -.424 1.909 

Equal 
variances not 

assumed 

  
1.298 185.881 .196 .742 .572 -.386 1.871 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ท าธุรกิจ
ส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 1.255, p > 0.05 ค่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
นวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท า

ธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.63 ( ̅ = 21.63) และ

นักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.89 ( ̅ = 20.89) 
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4.2.6.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความ
กล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6.2 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 
มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง  
(Risk Taking) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.67 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 
 Parents Occupation N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Risk 

Taking 
บิดามารดาของนักศึกษา 

ที่ท าธุรกิจส่วนตัว 
127 11.41 3.830 .340 

บิดามารดาของนักศึกษา 
ที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

80 11.31 3.549 .397 
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ตารางที่ 4.68 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Risk 
Taking 

Equal 
variances 
assumed 

1.037 .310 .182 205 .855 .097 .532 -.951 1.145 

Equal 
variances not 

assumed 

  
.186 177.530 .853 .097 .522 -.934 1.128 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัว
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้าน
ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 0.182, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดย

นักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  11.41 ( ̅ = 11.31) และนักศึกษาที่บิดามารดา

ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.31 ( ̅ = 11.31) 
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4.2.6.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการ
ท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6.3 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.69 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 

 Parents Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Proactiveness บิดามารดาของนักศึกษา 
ที่ท าธุรกิจส่วนตัว 

127 13.90 3.746 .332 

บิดามารดาของนักศึกษา 
ที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

80 13.43 3.948 .441 

 
จากตารางพบว่า นักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ

คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ที่สูงกว่านักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่บิดามารดาท า
ธุรกิจส่วนตัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.90 และนักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 13.43 
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ตารางที่ 4.70 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Proactive- 
ness 

Equal 
variances 
assumed 

.805 .371 .866 205 .388 .473 .546 -.604 1.549 

Equal 
variances not 

assumed 

  
.855 161.429 .394 .473 .553 -.619 1.564 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ท าธุรกิจ
ส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 0.866, p > 0.05 ค่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการ
ท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท า

ธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.90 ( ̅ = 13.90) และ

นักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.43 ( ̅ = 13.43) 
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4.2.6.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความ
กล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6.4 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.71 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 

 Parents 
Occupation 

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Competitive 
Aggressiveness 

บิดามารดาของ
นักศึกษาท่ีท าธุรกิจ

ส่วนตัว 

127 14.08 3.463 .307 

บิดามารดาของ
นักศึกษาท่ีไม่ได้ท า

ธุรกิจส่วนตัว 

80 12.76 3.372 .377 
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ตารางที่ 4.72 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Competitive 
Aggres 

siveness 

Equal 
variances 
assumed 

.587 .444 2.690 205 .008 1.316 .489 .351 2.281 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

2.706 171.397 .007 1.316 .486 .356 2.276 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาที่บิดา
มารดาท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) อย่าง
มีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 2.690, p < 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

โดยนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.08 ( ̅ = 14.08) และนักศึกษาที่บิดา

มารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.76 ( ̅ = 12.76) 
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4.2.6.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
อิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6.5 นักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการ
บริหารงาน (Autonomy) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.73 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจของบิดามารดา 

Group Statistics 

 Parents Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Autonomy บิดามารดาของนักศึกษาที่
ท าธุรกิจส่วนตัว 

127 16.43 4.601 .408 

บิดามารดาของนักศึกษาที่
ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 

80 15.69 4.011 .448 
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ตารางที่ 4.74 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 

Independent Samples Test 
 Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Autonomy 

Equal 
variances 
assumed 

2.154 .144 1.179 205 .240 .738 .626 -.496 1.971 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

1.216 184.667 .225 .738 .606 -.459 1.934 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าและไม่
ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 
1.179, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาที่บิดามารดาท าธุรกิจ
ส่วนตัวสูงกว่าบิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาท่ีบิดามารดาท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่ 16.43 ( ̅ = 16.43) และนักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.69 ( ̅ = 
15.69) 



86 

4.2.7 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวกับ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7 นักศึกษาท่ีท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.75 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 

Group Statistics 
 Student Occupation N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

EO นักศึกษาท่ีท าธุรกิจส่วนตัว 29 80.59 11.005 2.044 
นักศึกษาท่ีไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 178 75.42 10.963 .822 

 
ตารางที่ 4.76 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

EO 

Equal 
variances 
assumed 

.516 .474 2.354 205 .020 5.170 2.197 .840 9.501 

Equal 
variances not 

assumed 

  
2.347 37.631 .024 5.170 2.203 .710 9.631 
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จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาที่ท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 2.354, p < 
0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ของนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัว

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80.59 ( ̅ = 80.59) และนักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75.42 ( ̅ = 
75.42) 

4.2.7.1 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
นวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7.1 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.77 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจ 

Group Statistics 
 Student Occupation N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Innovativeness นักศึกษาท่ีท าธุรกิจ

ส่วนตัว 
29 22.79 4.411 .819 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัว 

178 21.11 4.071 .305 
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ตารางที่ 4.78 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Innova 
tive 
ness 

Equal 
variances 
assumed 

.033 .855 2.045 205 .042 1.686 .825 .060 3.313 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

1.929 36.199 .062 1.686 .874 -.086 3.459 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) ของนักศึกษาที่ท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องค่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
นวัตกรรม (Innovativeness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 2.045, p < 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ของนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดย

นักศึกษาทีท่ าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22.79 ( ̅ = 22.79) และนักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.11 ( ̅ = 21.11) 
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4.2.7.2 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความ
กล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7.2 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.79 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจ 

Group Statistics 
 Student Occupation N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
Risk 

Taking 
นักศึกษาท่ีท าธุรกิจส่วนตัว 29 12.34 4.091 .760 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว 178 11.21 3.639 .273 

 
 จากตารางพบว่า นักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ที่สูงกว่า
นักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.34 และ
นักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 11.21 
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ตารางที่ 4.80 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Risk 
Taking 

Equal 
variances 
assumed 

.369 .544 1.525 205 .129 1.131 .742 -.331 2.594 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

1.402 35.592 .170 1.131 .807 -.506 2.769 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) ของนักศึกษาที่ท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนน
เฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้า
เสี่ยง (Risk Taking) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 1.525, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าเสี่ยง (Risk 
Taking) ของนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่ท า

ธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12.34 ( ̅ = 12.34) และนักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

11.21 ( ̅ = 11.21) 
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4.2.7.3 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการ
ท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7.3 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.81 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท าธุรกิจ 

Group Statistics 

 Student Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Proactiveness นักศึกษาท่ีท าธุรกิจ
ส่วนตัว 

29 15.07 3.854 .716 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัว 

178 13.49 3.783 .284 
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ตารางที่ 4.82 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower Upper 

Proactiveness 

Equal 
variances 
assumed 

.038 .845 2.073 205 .039 1.575 .759 .077 3.072 

Equal 
variances not 

assumed 

  
2.046 37.333 .048 1.575 .770 .015 3.134 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ของนักศึกษาที่ท าและไม่ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องค่า
คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการ
ท างานเชิงรุก (Proactiveness) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = 2.073, p < 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการท างานเชิงรุก 
(Proactiveness) ของนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษา

ที่ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15.07 ( ̅ = 15.07) และนักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 13.49 ( ̅ = 13.49) 
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4.2.7.4 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความ
กล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7.4 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.83 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 

Group Statistics 

 Student Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Competitive 
Aggressiveness 

นักศึกษาท่ีท าธุรกิจ
ส่วนตัว 

29 14.38 3.968 .737 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ท า
ธุรกิจส่วนตัว 

178 13.44 3.388 .254 
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ตารางที่ 4.84 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Competitive 
aggressive 

ness 

Equal 
variances 
assumed 

2.061 .153 1.353 205 .177 .941 .695 -.430 2.312 

Equal 
variances 

not assumed 

  
1.208 34.969 .235 .941 .779 -.641 2.523 

 
จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของนักศึกษาที่ท าและไม่
ท าธุรกิจส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่ มีความ
แตกต่างกันในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) อย่างมีนัยส าคัญ t 
(d.f. = 205) = 1.353, p > 0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ของ
นักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.38 ( ̅ = 14.38) และนักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.44 ( ̅ = 
13.44) 
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4.2.7.5 การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมี
อิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 7.5 นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวมีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน 
(Autonomy) แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.85 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท าธุรกิจ 

Group Statistics 

 Student Occupation N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Autonomy นักศึกษาท่ีท าธุรกิจส่วนตัว 29 16.00 4.803 .892 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัว 

178 16.16 4.330 .325 
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ตารางที่ 4.86 
 
ผลการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) 

Independent Samples Test 
 Levene's Test 

for Equality 
of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Autonomy 

Equal 
variances 
assumed 

.423 .516 -.185 205 .853 -.163 .881 -1.899 1.573 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  

-.172 35.805 .865 -.163 .949 -2.088 1.762 

 

จากการทดสอบประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาด้วย Independent Sample T-Test 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาที่ท าและไม่ท าธุรกิจ
ส่วนตัวว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ พบว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) อย่างมีนัยส าคัญ t (d.f. = 205) = -0.185, p > 
0.05 ค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) ของนักศึกษาที่ไม่ท าธุรกิจส่วนตัวสูงกว่านักศึกษาที่

ท าธุรกิจส่วนตัว โดยนักศึกษาท่ีไม่ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.16 ( ̅ = 16.16) และนักศึกษาที่

ท าธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.00 ( ̅ = 16.00) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ เพศ มหาวิทยาลัยที่ศึกษา อาชีพของนักศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา และประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา ส่งผลต่อ
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญา
โทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันหรือไม่นั้น ผลจากการวิจัยพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และรายได้ต่อเดือน ในขณะที่อาชีพของนักศึกษา ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดา และ
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะอธิบายถึง
ลักษณะภูมิหลังที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

5.1.1.1 เพศกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการปรับตัวจากสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (Patriachy) มีบทบาทหรือต าแหน่งส าคัญทาง
ธุรกิจมากกว่าผู้หญิงไปสู่สังคมท่ีผู้ชายกับผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน สังคมไทยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับ
การศึกษาสูงขึ้นและเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็สามารถที่จะผลักดันตัวเองไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้หญิงที่ก้าวไปสู่ระดับผู้น าองค์การ ชุมชนและสังคมต่างๆ มากมาย โดยมีสัดส่วน
ผู้ประกอบการหญิงกับผู้ประกอบการชายใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 45 และ 55 ตามล าดับ  (Global 
Entrepreneurship Monitor, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Indarti and Langenberg 
(2004) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ในอินโดนีเซีย พบว่า ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิงไม่มีความ
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แตกต่างกันในคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการและเพศไม่ส่งผลต่อความส าเร็จทาง
ธุรกิจ เช่นเดียวกับงานวิจัยของชูชัย สมิทธิไกร (2548) ท าการวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได้พบว่านักศึกษาเพศชายและหญิง
มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

5.1.1.2 มหา วิ ทย าลั ย กั บคุณลั กษณะขอ งก า ร เป็ นผู้ ป ร ะกอบกา ร 
(Entrepreneurial Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาข้อมูลเป็นนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
กรุงเทพมหานครได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันมาก 
คณาจารย์มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใกล้เคียงกันตลอดจนมีการหมุนเวียนคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างสถาบันอยู่เสมอด้วยข้อจ ากัดของบุคลากรทางการศึกษาใน
ประเทศไทยที่มีจ านวนน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ศุภดิษฐ์  (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี
การศึกษา 2554 พบว่าคณะที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาคมีผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมี
การใช้อาจารย์ชุดเดียวกันในการสอน ดังนั้นการเรียนอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตภูมิภาคจึงไม่
มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังมีระบบการคัดกรองนักศึกษาที่มีมาตรฐานสูง 
ทั้งการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้วยข้อสอบและการวัดทัศนคติหรือคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้วยการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ดังนั้นด้วยเหตุผล
ด้านคณาจารย์และด้านการคัดกรองจึงท าให้มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ไม่แตกต่างกัน 

5.1.1.3 ประสบการณ์ในการท างานกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่าง
กันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการท างานมีความเกี่ยวเนื่องกันกับลักษณะของงานที่บุคคล
เลือกท าและองค์การที่บุคคลเลือกสังกัด ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) ในด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) น้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชนและผู้ที่ท า
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ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากองค์การที่นักศึกษาสังกัดอยู่ไม่ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ในด้านการมีนวัตกรรม (Innovativeness) มากขึ้น
รวมถึงงานที่ท าเป็นงานที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการมากนัก ไม่ได้เรียนรู้วิธีการในการ
คิดค้นสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ท าให้ขาดทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งประสบการณ์ใน
การท างานที่ต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Indarti และ Langenberg (2004) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
อินโดนีเซีย พบว่าประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมาในอดีตที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่
ส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่ต่างกันและไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ อย่างไรก็
ตามผลการวิจัยก็ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Panda (2001) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์เครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญตามสภาพแวดล้อมของประเทศอินเดีย พบว่า 
ประสบการณ์การท างานในอดีตที่ต่างกันมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ อีกทั้งงานวิจัยของ 
Rose et al. (2006) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องพลวัตรของปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อ
การเติบโตของธุรกิจ และงานวิจัยของ ขวัญปภัสสร จานทอง (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของ
ปัจจัยภูมิหลัง การมุ่ งประกอบการและเครือข่ายทางสังคม ต่อความส าเร็จทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี พบว่าประสบการณ์ในการท างานมีความส าคัญเชิงบวกกับความส าเร็จ 
นั่นเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างานที่ถูกสั่งสมมาระยะเวลาหนึ่งนั้นช่วยให้ผู้ประกอบการมี
แนวทางในการท าธุรกิจและสามารถน าความรู้จากการท างานเดิมมาประยุกต์ใช้ในการเริ่มต้นท าธุรกิจ
ให้ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษามีขนาดเล็กและจ ากัดอยู่ในวงแคบคือ 
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยตามพ้ืนที่
ดังกล่าวนักศึกษามีลักษณะการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะสั่งสม
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้นก็ไม่ท าให้คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) แตกต่างออกไป ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าประสบการณ์ในการท างานมีความส าคัญและจะ
ส่งผลต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ก็ต่อเมื่อเป็น
ประสบการณ์ท่ีสนับสนุนให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็น หากลักษณะของงานที่
ท าและองค์การที่สังกัดไม่ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) แล้วนั้น บุคคลอาจต้องพิจารณาทางเลือกในการหางานหรือองค์การที่เหมาะสม ท าให้
บุคคลมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่จ าเป็นและ
สามารถน าลักษณะเหล่านั้นไปปรับใช้ในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
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5.1.1.4 รายได้ ต่ อ เดื อนกับคุณลั กษณะของการ เป็นผู้ ปร ะกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ เนื่องมาจากในสังคมไทยรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุ โดยมีค่านิยมที่ให้
ความส าคัญเรื่องการเคารพผู้อาวุโสโดยมีความเชื่อว่าผู้อาวุโสมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ 
ผู้อาวุโสจึงมีโอกาสได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยแม้ว่าความรู้ความสามรถหรือทักษะของผู้ที่มี
อายุน้อยจะมากกว่าก็ตาม ดังนั้นรายได้ที่แตกต่างกันของนักศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา 
ดิษฐเกษร (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาดน้ าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม และงานวิจัยของพิ มพ์ชญาณ์ 
แจ่มใสศรี (2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้างในเขตชุมชม กรณีศึกษาอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษา
พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเป็นผู้ประกอบการและความส าเร็จของธุรกิจ 

5.1.1.5 อาชีพกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีอาชีพแตกต่างกันมีคุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก
นักศึกษาที่มีอาชีพต่างกันจะมีแนวคิดหรือลักษณะการท างานที่เฉพาะเจาะจงไปตามประเภทของงาน
นั้นๆ ท าให้คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านต่างๆ ที่
นักศึกษาได้เรียนรู้จากการท างานจึงแตกต่างกันออกไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนทร อุจจ์ศรี 
(2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมในการจัดจ าหน่ายเมล็ดภัณฑ์
ข้าวโพด พบว่าผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จมากมีความช านาญในงานเดิมสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่
ประสบความส าเร็จ และผู้ประกอบการที่มีความส าเร็จน้อยมีความช านาญจากงานเดิมสูงกว่า
ผู้ประกอบการที่ไม่ประสบความส าเร็จอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Comparisons) พบว่า อาชีพที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) คือ อาชีพนักศึกษาและธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากตามปกติแล้วนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัว
มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจที่มากกว่า เผชิญกับภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การมากมาย จึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจต่างจาก
นักศึกษาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพก็จะไม่ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการท าธุรกิจด้วยตนเอง 
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และหากพิจารณาด้านต่างๆ พบว่า อาชีพของนักศึกษาที่แตกต่างกันมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน 
(Competitive Aggressiveness) แตกต่างกัน โดยที่นักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวและพนักงาน
บริษัทเอกชน จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurial 
Orientation) สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เป็นเพราะว่าผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัวและพนักงานบริษัทเอกชน ต้องเผชิญ
กับการท างานในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากกว่า นั่นท าให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต้องมีการปรับตัว
ให้เข้ากับการแข่งขันที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่การหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือท าธุรกิจร่วมกันก็จะช่วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวหรือพนักงานบริษัทเอกชนได้สั่งสมทักษะด้านความกล้าที่จะ
แข่งขัน (Competitive Aggressiveness) อยู่ตลอดเวลา 

5.1.1.6 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของบิดามารดากับคุณลักษณะของการ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่บิดามารดามีประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากบิดามารดาที่ท าธุรกิจจะมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น 
หรือแม้แต่ประสบการณ์ในการท าธุรกิจที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงการเผชิญกับความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการท าธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บิดามารดาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัวไม่
สามารถถ่ายทอดให้ได้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาที่ท าธุรกิจส่วนตัวก็จะเกิด
การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจ ท าให้มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่เด่นชัดกว่านักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจ
ส่วนตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Scott and Twomey (1988) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุปทานใน
ระยะยาวเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ความต้องการมีอาชีพของนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับความเป็น
ผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า การที่บิดามารดาหรือครอบครัวของนักศึกษาที่ประกอบธุรกิจด้วย
ตนเอง มีส่วนท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ และงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ 
วิเศษ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาสาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบว่า อาชีพของบิดา
และมารดาที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาที่แตกต่างกัน 

และหากพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ในด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) เนื่องจาก นักศึกษาที่บิดามารดาที่ท า
ธุรกิจจะได้รับการส่งต่อรูปแบบการท าธุรกิจหรือแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่มักเกี่ยวข้องกับการ
แข่งขัน เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดปลอดภัยในสมัยปัจจุบันก็มีความจ าเป็นต้องสร้างธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง 
ตอบโต้คู่แข่งและตรวจสอบพฤติกรรมของคู่แข่ง การด าเนินธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบันช่วงระยะเวลา
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หนึ่งท าให้มีประสบการณ์มากขึ้น การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่
รุนแรงก็สามารถท าได้อย่างความถูกต้องแม่นย ามากกว่านักศึกษาที่บิดามารดาไม่ได้ท าธุรกิจ 

5.1.1.7 ประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักศึกษากับคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่บิดามารดามีประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจแตกต่างกันมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากนักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถรอบด้าน 
ทักษะที่เก่ียวข้องกับในการท าธุรกิจ และต้องเข้าใจในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบต่อธุรกิจ ภายใต้ความเสี่ยงที่มากกว่าท าให้นักศึกษาท าธุรกิจต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้สามารถท าธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ ซึ่งนักศึกษาที่ท าธุรกิจจะต้องท าความเข้าใจองค์ประกอบของการท าธุรกิจซึ่ง
อาศัยระยะเวลาในการสั่งสมความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้นักศึกษาที่
ท าธุรกิจมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่มากกว่า ต่าง
จากนักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับราชการที่สามารถเรียนรู้งานเพียงบางส่วนได้ ศึกษา
ธุรกิจในหน่วยย่อย และมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peterman and 
Kennedy (2003) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากิจการที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักศึกษา
เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาพบว่าการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท าธุรกิจมี
อิทธิพลทางบวกต่อการรับรู้ความต้องการและความเป็นไปได้ของการประกอบการ และงานวิจัยของ 
Henderson and Robertson (1999) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
ทัศนคติของบุคคลที่จะไปเป็นผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีประสบการณ์ทีดีเกี่ยวกับ
ธุรกิจก็มีความเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นจะริเริ่มท าธุรกิจของตนเอง อีกทั้งงานวิจัยของ ชูชัย สมิทธิไกร 
(2548) ท าการวิจัยเกี่ยวกับ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย จากผล
การศึกษาพบว่า การมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะความ
การเป็นผู้ประกอบการ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจโดยตรง ท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีในการท าธุรกิจ มองเห็นถึงความเป็นไปได้และสะท้อนถึงความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต 

และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า นักศึกษาที่ท าและไม่ได้ท าธุรกิจมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ด้านการมีนวัตกรรม 
(Innovativeness) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เป็นเพราะความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลาซึ่งนักศึกษาในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะรู้เท่าทันสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้รวดเร็วมากกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว นักศึกษาที่ท าธุรกิจส่วนตัวจะมีการคิดค้นวิธีการ
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ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใช้กับธุรกิจของตนเองเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหรือบริการเหล่านั้นให้มีความแตกต่างและมี
คุณค่าในสายตาของลูกค้า เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้สินค้าหรือบริการ การซื้อซ้ าและการบอกต่อกันใน
วงกว้าง ภายใต้ความเสี่ยงและผลตอบแทนไม่จ ากัดท าให้มีแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมได้ดีกว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Keyser et al. (2000) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และตัวแปรปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ด้านสังคมที่เป็นตัวพยากรณ์ความส าเร็จของ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศแซมเบีย จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จจะริเริ่มในสถานการณ์ที่ผู้อ่ืนไม่ได้ท า และมีความตั้งใจที่จะท าตามความคิดที่แตก
ตางจากผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการเพราะผู้คนเหล่านั้นมีความคิดท่ีดีแต่ไม่สามารถที่จะท าตามความคิด
นั้นได้ และด้านการท างานเชิงรุก (Proactiveness) ก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกัน
เนื่องจาก นักศึกษาท่ีท าธุรกิจส่วนตัวที่มีแรงจูงใจในการผลักดันธุรกิจของตนเองได้มากกว่านักศึกษาที่
ไม่ได้ท าธุรกิจส่วนตัว มีความต้องการที่จะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น การออกสินค้าหรือบริการ
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยเจ้าของธุรกิจมีความได้เปรียบมากกว่าที่เมื่อคิดหาโอกาสก็สามารถท าได้ทันที
ไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชาหลายขั้นตอน ซึ่งการออกสินค้าหรือบริการได้ทันกับความต้องการเป็นเรื่องที่
ดีและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนได้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกิจการและควรได้รับการส่งเสริมจาก
สถานศึกษาต่างๆ และจากองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาสังกัด 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

ทางสถานศึกษาต่างๆ ควรมีการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการท าธุรกิจ
ส่วนตัวในอนาคต เช่น มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่างๆ และทักษะที่มีความจ าเป็น
ต่อการเริ่มต้นธุรกิจนั้น หรือการก าหนดหลักสูตรวิชาที่ให้นักศึกษาได้เริ่มต้นการท าธุรกิจจ าลองใน
ระหว่างที่ศึกษาอยู่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ก่อนออกไปท าธุรกิจในสภาพแวดล้อมจริง  
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5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชนควรส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณลักษณะ

ของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เพ่ิมเติมผ่านการจัดโครงการฝึกอบรม
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในเวลางาน เช่น การทดลองปฏิบัติงานจริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างเสริม
ทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานคอยก ากับดูแลและให้ค าแนะน า 
และการฝึกอบรมนอกเวลางาน เช่น การฟังบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ หรือ
การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง โดยจะมีการประเมินผล
จากการฝึกอบรมอยู่เป็นระยะเพ่ือวัดผลจากการฝึกอบรม ซึ่งหากผลงานดีขึ้นก็จะมีค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่ เ พ่ิม เติมเข้ามาส าหรับบุคลากร โดยคุณลักษณะของการเป็นผู้ ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) สามารถใช้ได้ทั้งในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันและน าไปใช้ในต าแหน่งที่
สูงขึ้นต่อไปก็ท าได้เช่นเดียวกัน จึงเป็นทักษะที่มีความส าคัญท่ีนักศึกษาควรได้รับการสนับสนุน 

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐและองค์การภาคเอกชนสามารถน าแนวคิดการวัดผล
องค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งมุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) ด้านกระบวนการ (Internal-Business – Process Perspective) และด้านการเรียนรู้
และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าวและสามารถปรับปรุงกระบวนการท างานของตนเอง
หรือของกลุ่มให้ดีขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการท างานที่ดีขึ้นส่งผลให้องค์การมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น
ตามมา ซึ่งแนวคิดการวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ควรจะถูกน าไปใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง อาจมีการก าหนดสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น มีเงินรางวัลส่วนเพ่ิม เพ่ือท าให้ผู้บริหารและบุคลากรมี
แรงจูงใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) ไปในตัวจากการผลักดันตนเองให้ท างานให้ดีขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของหน่วยงาน เมื่อผลงานส่วนตัวดีขึ้นก็ส่งผลให้ผลงานของฝ่ายดีขึ้น
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือองค์การต่อไป 

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณ เนื่องด้วยระยะเวลาใน

การเก็บแบบสอบถามที่จ ากัด ผู้วิจัยมีการน าแบบสอบถามออนไลน์มาใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือความ
สะดวกรวดเร็ว แต่ก็ยังขาดข้อมูลส าคัญในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ ทางผู้วิจัยอาจต้องมีท าวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม อีกทั้งยังไม่สามารถหากลุ่มตัวอย่างได้
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มากพอที่จะเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี ดังนั้นการน าข้อมูลไปใช้งานก็ควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูล
ลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลทางสถิติอ่ืนๆ ด้วยความระมัดระวัง 

ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามอาจมีอคติ (Bias) เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถาม
มีแนวโน้มที่จะประเมินตัวเองสูงเกินไป (Overconfident) หรือประเมินตัวเองต่ าเกินไป 
(Underestimate) ซึ่งท าให้ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
1. แบบสอบถามในงานวิจัยครั้งต่อไปควรจะเป็นการประเมินใน 2 ทาง คือ 

(1) ประเมินโดยผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
(2)  ประเมินโดยบุคคลใกล้ชิดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งการประเมินในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการขจัดปัญหาการประเมินตนเองอย่างมี

อคติ (Bias) และการให้บุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ประเมินจะสามารถให้ค าตอบได้ตรงกับความเป็นจริง
มากกว่า 

2. การวิจัยในครั้งนี้มุ่งค้นหาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Orientation) ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ใน
อนาคตควรมีการศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ใน
ต่างจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ระหว่างนักศึกษาท้ังสองกลุ่ม 

3. ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้วิจัยได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนักศึกษาได้ดีขึ้นและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือบุคลากรจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชน เป็นต้น เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ให้ได้
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่ท าการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 

4. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจเพ่ิมเติม เช่น ความ
ตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Intention) หรือทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Attitudes) ควบคู่ไปกับการศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Orientation) เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง : คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โครงการปริญญาโททางบริการ
ธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางผู้วิจัยจะน าเสนอ
เพียงข้อมูลในภาพรวมและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้น ทั้งนี้จึงใครขอให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย และขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

แบบสอบถามจะประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ปัจจุบันท่านก าลังศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 ใช่  ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
1.2 ปัจจุบันท่านก าลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) 

 ใช่  ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
1.3 มหาวิทยาลัยที่ท่านก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

1.4 เมื่อส าเร็จการศึกษา ท่านมีความตั้งใจที่จะไปเป็นผู้ประกอบการในทันที 
 ใช่  ไม่ใช่ 
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ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 
 เพ่ือวัดคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 5 ด้าน ได้แก่ การมีนวัตกรรม (Innovativeness) 
ความกล้าเสี่ยง (Risk taking) การช างานเชิงรุก (Proactiveness) ความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 
Aggressiveness) การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) เกณฑ์การประเมินจะแบ่งเป็น 7 
ระดับ ที่ระดับคะแนน=1 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความด้านซ้ายมือ และที่ระดับคะแนน=7 
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุดกับข้อความด้านขวามือ 
 

1=เห็นด้วยมากที่สุดกบั 
ข้อความใน Column นี้ 

1 2 3 4 5 6 7 7=เห็นด้วยมากที่สุดกบั 
ข้อความใน Column นี้ 

เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน 

คุณชอบคิดวิ ธี การใหม่ ๆ  ในการ
พัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ลูกค้า
เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 6 7 คุณชอบใช้วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ 
ที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่  มีทฤษฎี
รองรับ 

มีการรุกตลาดค่อนข้างรุนแรงและ
จริงจัง 

1 2 3 4 5 6 7 ไม่ได้มีความพยายามมากนักที่จะ
แย่ งชิ งส่ วนแบ่ งตลาดมาจากคู่
แข่งขัน 

มีการเปลี่ ยนแปลงในสินค้ าหรือ
บริการอยู่เป็นประจ า 

1 2 3 4 5 6 7 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสินค้าหรือ
บริการบ่อยนัก 

ออกสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ตามคู่
แข่งขัน 

1 2 3 4 5 6 7 เป็ นผู้ น า ในการออกสินค้ าหรื อ
บริการต่างๆ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ 

เลือกโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า 
(ผลตอบแทนปกติ) 

1 2 3 4 5 6 7 เลือกโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง 
(ผลตอบแทนสูงมาก) 

ศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้งก่อนตัดสินใจ
ลงทุน 

1 2 3 4 5 6 7 เลื อกวิ ธี การแก้ปัญหาที่ มี ความ
เป็นไปได้และตัดสินใจลงทุน 

ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจอย่างระมัดระวัง 

1 2 3 4 5 6 7 ความกล้าและความหลากหลายเป็น
สิ่งจ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจ 

สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับธุรกิจอ่ืนๆ (รวมถึงคู่แข่งขัน) 

1 2 3 4 5 6 7 หลีกเลี่ยงการติดต่อกับธุรกิจอ่ืนๆ 

ใช้ความพยายามทางการตลาดในการ
ขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า 

1 2 3 4 5 6 7 พัฒนาสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
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ชอบทดลองและใช้วิธีการใหม่ๆ ใน
การแก้ปัญหา 

1 2 3 4 5 6 7 ใช้วิธีการแก้ปัญหาเหมือนคู่แข่งขัน 

ในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขัน ธุรกิจของคุณ 

เร่ิมท าสิ่งต่างๆ หลังจากที่คู่แข่งท าไป
แล้ว 

1 2 3 4 5 6 7 เริ่มท าสิ่งต่างๆ ก่อนที่คู่แข่งจะท า
ตาม 

มีโอกาสน้อยมากที่จะเร่ิมคิดค้นสินค้า
หรือบริการใหม่ๆ รวมถึง เทคนิค
ทางด้านการบริหารหรือเทคโนโลยี 

1 2 3 4 5 6 7 มีโอกาสบ่อยครั้ งที่ จะ เริ่มคิดค้น
สินค้ าหรือบริการใหม่ๆ รวมถึ ง
เทคนิคทางด้านการบริหารหรือ
เทคโนโลยี 

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขัน 
ชอบอยู่อย่างสงบ 

1 2 3 4 5 6 7 ปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันที่รุนแรง 
ชอบความท้าทายในการแข่งขัน 

จ านวนสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่ปล่อยออกสู่ตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มีสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกสู่
ตลาด 

1 2 3 4 5 6 7 มีสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ออกสู่
ตลาดเป็นจ านวนมาก 

ธุรกิจของคุณ 
สนับสนุนให้บุคคลหรือทีมงานได้มี
อิสระในการท างานอย่างเต็มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 บุคคลหรือทีมงานต้องปรึกษากับ
หัวหน้าเพื่อให้ค าแนะน าในสิ่งที่ต้อง
ท า 

เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลหรือทีมงานตัดสินใจด้วยตัวเอง 
เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจและลงมือ
ปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 6 7 เชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้จัดการใหญ่หรือหัวหน้างานมีการ
สร้างแรงกระตุ้นให้กับบุคคลหรือ
ทีมงาน เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจและ
ลงมือปฏิบัติ 

บุคคลหรือทีมงานคิดหาโอกาสทาง
ธุรกิจและตัดสินใจด้วยตัวเองโดยที่ไม่
ต้องเสนอเรื่องไปยังหัวหน้างานก่อน 

1 2 3 4 5 6 7 บุคคลหรือทีมงานสามารถคิดหา
โอกาสทางธุรกิจได้แต่ต้องได้รับการ
อนุมติจากหัวหน้างานก่อนที่ จะ
ตัดสินใจในทางเลือกนั้นๆ 

ผู้จัดการใหญ่และทีมงานบริหารมี
บท บา ทส า คัญ ใน กา ร ระ บุ แ ล ะ
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ จากโอกาส
ทางธุรกิจที่มีอยู่ 

1 2 3 4 5 6 7 พนักงานในองค์การมีบทบาทส าคัญ
ในการระบุและตัดสินใจในทางเลือก
ต่างๆ จากโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

 ชาย   หญิง 
2. อายุ……………………….. ปี (โปรดระบุ) 
3. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
 1-3 ปี  4-6 ปี 
 7-9 ปี  10 ปีขึ้นไป 

5. รายได้ต่อเดือน 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท  20,001 - 25,000 บาท 
 25,001- 30,000 บาท  30,001 - 35,000 บาท 
 35,001 - 40,000 บาท  40,001 - 45,000 บาท 
 45,001 - 50,000 บาท  50,001 บาทข้ึนไป 

5. อาชีพของบิดา 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

6. อาชีพของมารดา 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ 
วันเดือนปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ 2533 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 
 ร้านทรงเจริญอะไหล่ ชลบุรี 
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 ร้านทรงเจริญอะไหล่ ชลบุรี 

 
 


