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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน และเกรดเฉลี่ยรวม ส่ งผลต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั
อาร์ ต มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ภายนอก ได้แ ก่ ด้า นการเมื อ ง ด้า นเศรษฐกิ จ ด้า นสั ง คม ด้า น
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา
คณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความรู ้ ใ นการเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุ ณ ลัก ษณะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ใช้วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาที่
กําลังศึ กษาอยู่ในคณะดิ จิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จํานวน 240 คน แล้ววิเคราะห์ ผลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-Test, F-Test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA), การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
2) ปั จจัยภายนอกด้านสังคมและด้านสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของ
นักศึกษา คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3) ความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อม
ในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษา คณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสํ าคัญ: ความพร้อม, ผูป้ ระกอบการ
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ABSTRACT
Objectives of this research were 1) to study demographic factors including gender, age, academic level,
income level and grade which affect to the readiness to be the entrepreneur of digital art students at Rangsit
University 2) to study external factors including political, economic, social, technology, law and environment
which affect to the readiness to be the entrepreneur of digital art students at Rangsit University 3) to study
knowledge and characteristics of entrepreneurs belong to digital art students at Rangsit University in amount of 240
peoples. The data analysis used descriptive statistics procedure namely frequency, percentage, average and standard
deviation. For testing hypothesis, the statistics namely T-Test, F-test, One-Way ANOVA, comparison of dual
difference using LSD and Multiple Regression Analysis, were used to analyze the data. The result was found that:
1) The result of hypothesis testing found that demographic factors including gender, academic level and
income level affect the different to the readiness to be the entrepreneur of digital art student at Rangsit University in
statistical significant level of 0.05
2) The result of hypothesis testing found that external factors including environment which affect to the
readiness to be the entrepreneur of digital art student at Rangsit University in statistical significant level of 0.05.
3) The result of hypothesis testing found that knowledge and characteristics of entrepreneurs belong to
digital art students at Rangsit University in statistical significant level of 0.05.
Keywords: Readiness, Entrepreneur
1. บทนํา
ปั จจุ บนั แนวคิดเรื่ องส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprises หรื อ SMEs) (ตามแผนส่ งเสริ ม SME ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564, สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม) เป็ นสิ่ งที่ รัฐบาลหลายๆ ประเทศ รวมถึ งประเทศไทยเน้นว่าจําเป็ นต่อการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็ นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ แต่ยงั มีอุปสรรคที่สาํ คัญคือ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ภาครัฐจึงต้องเข้ามาสนับสนุนผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้
ต่ อ มารั ฐ บาลผลัก ดัน และส่ ง เสริ ม นโยบายไทย 4.0 อย่า งเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2559 มหกรรมงาน
(Thailand Startup, 2016) ทําให้เกิดผูป้ ระกอบการสตาร์ ทอัพ (Startup) โดยสนับสนุนให้คนรุ่ นใหม่ได้มีโอกาสแสดง
ความคิ ด สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดรายได้แ ละการจ้างงาน ซึ่ งถื อ เป็ นส่ วนสําคัญในการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิ จของประเทศไทย และยิ่งปฏิ เสธไม่ได้เมื่อสังคมยุคปั จจุ บนั หลายๆ คนที่เป็ นพนักงานประจํา หรื อกําลัง
สําเร็ จการศึ กษา ต้องการประกอบอาชี พอิ สระ ธุ รกิ จส่ วนตัวหรื อการเป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อบางส่ วนต้องการ
ทํางานประจํา และมีธุรกิจส่ วนตัวไปด้วย ขึ้นอยูก่ บั ไลฟ์ สไตล์ ลักษณะการใช้ชีวิต และการรับความเสี่ ยงของแต่ละ
บุคคล
ส่ วนมากคนที่ตอ้ งการมีธุรกิจส่ วนตัวหรื อเป็ นผูป้ ระกอบการ อาจเกิดจากความความตั้งใจ ความพร้อมของ
ตัวบุคคล ความใฝ่ ฝัน หรื อการได้เห็นโอกาสทางธุ รกิจ ซึ่ งสิ่ งที่คาดหวังจากการประกอบธุ รกิจคือการมุ่งแสวงหาผล
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กําไรเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการขายสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ อีกทั้งการประกอบธุ รกิจขนาด
ย่อมมีการดําเนินการค่อนข้างอิสระ ไม่จาํ เป็ นต้องมีพนักงานมาก ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความคล่องตัวสู ง
ในแต่ละปี มีผสู ้ ําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทําให้มีความ
ต้องการงานมากขึ้นตามไปด้วย ประมาณการผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 385,912 คน และประมาณ
การผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 2562 จํานวน 447,532 คน (ข้อมูลผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และประมาณการผูเ้ ข้า
สู่ ตลาดแรงงาน 2561 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2561) ในขณะที่ความต้องการบุคลากรขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนน้อยลง ทําให้บณ
ั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษามีความกดดัน และต้องใช้ความพยามอย่างมากในการ
แข่งขันเพื่อให้ได้เป็ นบุคลากรขององค์กร การเข้าสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของธุ รกิจจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง
ของนักศึกษาที่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษา ซึ่ งการเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่จาํ เป็ นต้องมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ เอาใจใส่
รวมทั้งมีทกั ษะความสามารถของตนเอง (วิไล พึ่งผล, 2561) เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจของตนเองหลังสําเร็ จการศึกษาแล้ว
ซึ่ งคณะดิ จิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรั งสิ ต มี ผูส้ ําเร็ จการศึ กษามาแล้วหลายรุ่ น และมี ทกั ษะเฉพาะทางสาย
อาชี พ ผูว้ ิจยั จึ งต้องการศึกษาให้เห็ นถึงคุณลักษณะของนักศึกษาว่ามีความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการมากน้อย
เพียงใด เพื่อส่ งเสริ มและช่วยให้นกั ศึกษาที่ตอ้ งการเป็ นผูป้ ระกอบการมีความพร้อมในการออกไปประกอบธุ รกิจให้
ประสบความสําเร็ จ สามารถพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจของตน และส่ งผลต่อมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เกรด
เฉลี่ยรวม ส่ งผลต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กบั ความพร้ อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะ
ดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) เพื่อศึกษาความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ มีความสัมพันธ์กบั
ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
4 ชั้นปี แบ่งเป็ นชั้นปี ที่ 1 จํานวน 138 คน ชั้นปี 2 จํานวน 139 คน ชั้นปี 3 จํานวน 131 คน และชั้นปี 4
จํานวน 145 คน รวมทั้งสิ้ น 553 คน (สํานักงานทะเบียน. มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2563)
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ กาํ ลังศึกษาอยู่คณะดิ จิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน
553 คน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างนี้ ผวู ้ ิจยั ทราบจํานวนที่ แน่ นอนของขนาดประชากรที่ ตอ้ งการศึกษา จึ งใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยกําหนดค่าความ
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เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพและสามารถ
เป็ นตัวแทนของประชากรได้ สามารถแสดงวิธีการคํานวณตามสู ตรได้ดงั นี้
n

1

N
Ne

n
คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N
คือ ขนาดของประชากร
e
คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เมื่อ

เมื่อแทนขนาดประชากรและความคลาดเคลื่อนในสู ตร จะได้ผลลัพธ์ คือ
n

1

553
553 0.05

n

232.11

n

232

ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้
คือ 232 คน จากนั้นผูว้ ิจยั จึงทําการเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 8 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 240 คน และ
ใช้วิธีการแบ่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดังนี้ ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 60 คน ชั้นปี 2 จํานวน 60 คน ชั้นปี 3
จํานวน 57 คน และชั้นปี 4 จํานวน 63 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) ด้วยการแจก
แบบสอบถามตามสัดส่ วนที่กาํ หนด
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก
ส่ วนที่ 3 ความรู ้การเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่ งส่ วนที่ 2 ส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มีเกณฑ์ในการกําหนดค่านํ้าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) ดังนี้
5
หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
3
หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2
หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1
หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
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ในส่ วนของเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็ น ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยแปลผลจากการคํานวณโดยใช้สูตรการหา
ความกว้างของอันตรภาคชัน ดังนี้
ความกว้างอันตรภาพชั้น

=
=

0.8

จากนั้นใช้เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความเห็น ได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
3.4 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้มีการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่า IOC (Item objective congruence) เพื่อตรวจสอบข้อ
คําถามว่ามี ความสอดคล้องกับเนื้ อหาในประเด็นที่ ตอ้ งการวิจัยหรื อไม่ โดยนําไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรง และพบว่าทั้ง 3 ท่าน เห็นด้วยกับความสอดคล้องของแบบสอบถาม ได้ค่า 1.00 แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั เนื่ องจากมีค่า 1 ทั้งนี้ ถา้ ค่าดัชนี IOC
ที่คาํ นวณได้ในข้อใดมีค่า
มากกว่า หรื อเท่ากับ 0.5 (Rovineli & Hambleton, 1997) คําถามข้อนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่
ต้องการวิจยั และคําถามข้อใดมีค่าดัชนี ต่าํ กว่า 0.5 คําถามข้อนั้นจะถูกตัดออก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้นาํ แบบสอบถามที่
ปรั บแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วไปทําการทดสอบ จํานวน 30 ชุ ด ซึ่ งไม่ซ้ าํ กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึ งนํามาทดสอบความ
เชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ผลการหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.831 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้งานได้ โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7
(Nunnally, 1978)
3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างแบบปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชากร จํานวน 240 ตัวอย่าง เมื่ อเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามจํานวนแล้ว ผูว้ ิจยั จะทําการตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนต่อไป
3.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
1) ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ทํา
การวิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การทดสอบสถิ ติเชิ งอนุ มาน ใช้เป็ นสถิ ติที่ใช้ในการหาความแตกต่างของข้อมูล และทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น ดังนี้
2.1) ใช้สถิ ติ t-Test เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ในการ
ทดสอบสถิติกบั ตัวแปร ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และ ระดับการศึกษา
2.2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ในการทดสอบสถิติกบั ตัวแปร ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่
อายุ กลุ่มคณะ ระดับชั้นปี การศึกษา และ เกรดเฉลี่ย
2.3) การวิเ คราะห์ โ ดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ค วามถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
จาการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 อายุอยู่
ระหว่าง 21 – 25 ปี จํานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.9 กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 4 จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.3 และมีเกรดเฉลี่ย
รวมอยูร่ ะหว่าง 2.01 – 2.50 จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยล 48.3
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก
จากการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การเป็ น
ผูป้ ระกอบการทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ปั จจัย
ภายนอกด้านเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาคือปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ปั จจัยภายนอก
ด้านสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ปั จจัยภายนอกด้านการเมือง (ค่าเฉลี่ย = 3.63) ปั จจัยภายนอกด้านกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย =
3.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ปั จจัยภายนอกด้านสิ่ งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 3.39)
4.3 ผลการวิเคราะห์ความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จากการวิจยั พบว่านักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ตมีระดับความรู ้ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ส่งผล
ต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ค่าเฉลี่ย = 3.89) รองลงมาคือด้านความรู ้ในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ (ค่าเฉลี่ย = 3.55)

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

หน้า 553

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จากการวิจยั พบว่านักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ตมีระดับความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่านักศึกษาคณะดิ จิทลั อาร์ ตมี ความพร้ อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ (ค่าเฉลี่ย =
3.17) โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ อันดับหนึ่ งคือ นักศึกษามี ความเชื่ อมัน่ มุ่งมัน่ อดทด ในการ
ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้ประสบความสําเร็ จ (ค่าเฉลี่ย = 3.47) อันดับสองคือ นักศึกษาพอใจที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มากกว่าเป็ นพนักงานในองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.44) อันดับสามคือ นักศึกษาสามารถรับความเสี่ ยงจากการดําเนิ นธุ รกิจ
ได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.30) อันดับสี่ คือ นักศึกษามีภาวะผูน้ าํ ในการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.19) อันดับที่หา้ คือ
นักศึกษามีทกั ษะ และความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจ (ค่าเฉลี่ย = 3.18) อันดับหก คือ นักศึกษามีความพร้อมใน
การเริ่ มดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.13) อันดับเจ็ด คือ นักศึกษาจะเริ่ มต้นธุ รกิจของตนเองหลังจบ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 2.98) อันดับแปด คือ นักศึกษาพร้อมที่จะแบ่งกําไรส่ วนหนึ่ งมาใช้ในการพัฒนาสังคม (ค่าเฉลี่ย
= 2.95) อันดับสุ ดท้ายคือ นักศึกษามีแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย = 2.91)
4.5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
เกรดเฉลี่ ย รวม ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพร้ อ มในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนัก ศึ ก ษาคณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต แตกต่างกัน
จากการวิจยั ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จําแนกตามนักศึกษาที่ กาํ ลังศึกษาอยู่ช้ นั ปี พบว่านักศึกษาที่ กาํ ลัง
ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบจํานวน 2 คู่ คือ 1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่กาํ ลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 2 มีความพร้อม
ในการเป็ นผูป้ ระกอบการน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่กาํ ลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 3 2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่กาํ ลังศึกษา
อยูช่ ้ นั ปี 3 มีความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่กาํ ลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 4
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมี ผลต่อความพร้ อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการแตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบจํานวน 2 คู่ คือ 1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 5,000 บาท มี
ความพร้ อมในการเป็ นประกอบการน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท 2)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีความพร้อมในการเป็ นประกอบการ
น้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท
4.6 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสิ่ งแวดล้อม มี ความสั ม พันธ์ กับความพร้ อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของ
นักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผลการวิเคราะห์ พบว่าด้านสิ่ งแวดล้อมมีค่า Sig. = 0.004 และด้านสังคมมีค่า Sig. = 0.025 มีความสัมพันธ์
กับความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
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4.7 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ และคุณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการ มี
ความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผลการวิเคราะห์พบว่าความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการมีค่า Sig. = 0.000 มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมใน
การเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การอภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ ระดับชั้นปี การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุ วรรณ ชูศิลป์ (2559) ที่ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบศักยภาพในการ
เป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาตามลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ เพศ หลักสู ตรการศึกษา การประกอบกิจการของครอบครัว
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และประสบการณ์การทํางานระหว่างกําลังศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ หลักสู ตร
การศึกษา และการประกอบกิ จการของครอบครั วแตกต่างกันมีศกั ยภาพในการเป็ นผูป้ ระกอบการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเพศชายมีสภาวะความเป็ นผูน้ าํ มีความอดทนและความรับผิดชอบ
ในการเริ่ มต้นประกอบธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงระดับชั้นปี การศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่มากขึ้นก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ ใน
การประกอบธุรกิจ และเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความสามารถยอมรับความเสี่ ยงได้
จากการศึกษาปั จจัยภายนอกด้านสังคม พบว่ามีความสัมพันธ์กบั กับความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ ธาดาธิ เบศร์
ั ฑ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของการสนับสนุ นทางสังคม สนับสนุ นทางด้านการศึกษา
ภูทอง และสวมล ศิริกณ
และความเชื่ อมัน่ ในตนเองต่อความตั้งใจที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การและที่ พกั รุ่ นเยาว์ของกลุ่มวัยรุ่ นเจเนอ
เรชั่นซี พบว่า การสนับ สนุ นทางสั งคมเป็ นปั จ จัย สําคัญที่ มี อิ ท ธิ พลเชิ งบวกต่ อ การสนับ สนุ นทางด้านการศึ ก ษา
สะท้อนให้เห็นว่าการที่กลุ่มวัยรุ่ นเจเนอเรชัน่ ซี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็ นต้นมา โดยคนกลุ่มนี้ เกิดมาในยุค
ที่มีความพร้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างไร้พรมแดน ปั จจุบนั กําลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัยและกําลังจะสําเร็ จการศึกษา ดํารงชีวิตอยูใ่ นครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ดีจะมีโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรื อในสถาบันที่ดี มีชื่อเสี ยงด้านการเรี ยนการสอน โดยครอบครัวที่ดีจะมีการให้
คําแนะนา ให้คาํ ปรึ กษา และสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้กบั กลุ่มวัยรุ่ นเจเนอเรชัน่ ซี ส่งผลให้มีโอกาสการเข้าศึกษา
ในสถาบันที่มีคุณภาพ มีหลักสู ตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อตรงกับความสนใจของตนเอง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านการเรี ยนการสอนของคณะดิ จิทลั อาร์ ต เน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม การ
สํารวจและการลงพื้นที่เก็บรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทํางาน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน ทําให้นกั ศึกษาเกิดความ
มัน่ ใจ กล้าโต้แย้งและแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มคน สิ่ งเหล่านี้ อาจทําให้เกิ ดการปฏิสัมพันธ์เป็ นวงกว้าง ซึ่ งล้วน
แล้วแต่ส่งผลต่อความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
จากการศึกษาความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ มีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของ
นักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ วไลภรณ์ สู ตภูมิ
(2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การปรับตัวของผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับ ในทัศนะของผูป้ ระกอบการอัญมณี และ
เครื่ องประดับจังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) ความรู ้ความเข้าใจของผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับภาพรวม พบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อวิเคราะห์ จาํ แนกเป็ นรายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการตลาดทั้งในและ
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ต่างประเทศ รองลงมา ด้านการส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน และด้านปั จจัยการผลิต 2) การปรับตัวของ
ผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับ ด้านภาพรวม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์จาํ แนกเป็ น
รายข้อ เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการปรับตัวทางด้านสิ นค้า ด้านการปรับตัวทางช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านการปรั บตัว ทางด้านราคา ด้านการปรั บตัวทางด้านการส่ งเสริ มการขาย 3) เปรี ยบเที ยบการปรั บตัวของ
ผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสประสบการณ์ในการ
ทํางานและรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และความรู ้ความเข้าใจ พบว่าผูป้ ระกอบการอัญมณี และเครื่ องประดับที่มี
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน และความรู ้ความเข้าใจ ต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนผูป้ ระกอบการที่มีเพศ และสถานภาพต่างกัน มีทศั นะ
การปรับตัวไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการประกอบธุ รกิ จให้ประสบความสําเร็ จ จําเป็ นต้องมีทกั ษะ และ
ความรู ้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อเตรี ยมความพร้ อม และลดความเสี่ ยงจากการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งถือเป็ นปั จจัย
สําคัญในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน พบว่าส่ งผลต่อความพร้อมในการเป็ นประกอบการของนักศึกษาคณะ
ดิ จิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนความรู ้ ในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต
มหาวิทยารั งสิ ต อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และความรู ้ ในคุ ณลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการของ
นักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ต มหาวิทยารังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัย
1) มหาวิทยาลัย คณะหรื อหลักสู ตร ควรมีการพัฒนาหรื อออกแบบหลักสู ตร สร้างรายวิชาที่สามารถเสริ ม
ทักษะและความรู ้ในการเป็ นผูป้ ระกอบการ เพื่อให้นกั ศึกษารับรู ้ เกิดเป็ นแนวคิดที่จะประกอบกิจการ และเตรี ยม
ความพร้อมในการเป็ นผูป้ ระกอบการหลังจบการศึกษา
2) มหาวิทยาลัย คณะหรื อหลักสู ตรควรจัดการฝึ กอบรมโดยเน้นการปฏิ บตั ิจริ งให้กบั นักศึ กษา เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ และกล้าที่จะเป็ นเป็ นผูป้ ระกอบการ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยภายนอกทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้านสิ่ งแวดล้อม ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรมี การศึ กษาเพิ่มเติมใน
ประเด็นต่างๆ เช่น ปั จจัยภายใน ความต้องการประสบความสําเร็ จ เป็ นต้น
2) การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือ นักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัย
รั งสิ ต เป็ นการเก็บข้อมูลในพื้นที่ จาํ กัด ดังนั้นควรมี การศึกษากลุ่มตัวอย่างในแหล่งต่างๆ ด้วย เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบกับผลของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะดิจิทลั อาร์ ต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
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