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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจสอบปั จ จัย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจภายในและภายนอกที่จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพในบริบทของความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ของของนั กศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ น
บริหารธุรกิจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คอื
แบบสอบถาม วิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างด้วยเทคนิควิธี Partial Least Square (PLS) การศึกษานี้เป็ นการนาเสนอ
ตัวแบบของแรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ
และตรวจสอบปั จจัยเหตุและผลแรงจูงใจภายในและภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลั กการ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์ และความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ผลจาก
ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า ปั จจัยเหตุของของแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ
ยึดมั ่นในหลักการ บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้ และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม โดยปั จจัยเหตุของของแรงจูงใจ
ภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ ได้แก่ แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ และบุคลิกภาพแบบมั ่นคง
ทางอารมณ์ ในขณะปั จจัยผลผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกที่ จะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ ได้แก่ ความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ ธุรกิจดิจทิ ลั ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
ABSTRACT

The purpose of this research was to examine antecedents and consequences of intrinsic and
extrinsic professional entrepreneurial motivation in the context of digital entrepreneurship intention of
BBA students. The samples consisted of 400 undergraduate students in a business management program.
The research instrument was a questionnaire. In the process of data analysis, the Partial Least Square
(PLS) technique was used to investigate the structural equation modeling. This study presents the intrinsic
and extrinsic professional entrepreneurial m otivation m odel of BBA students and explores the
antecedents and consequences of intrinsic and extrinsic professional entrepreneurial motivation model of
BBA students including extraversion, conscientiousness, openness to experience, agreeableness,
emotional stability and digital entrepreneurship intention. Structural equation modeling results supported
the intrinsic professional entrepreneurial motivation model of BBA students including conscientiousness,
openness to experience, and agreeableness as antecedents of intrinsic professional entrepreneurial
motivation. Which the extrinsic professional entrepreneurial motivation model of BBA students including
emotional stability and intrinsic professional entrepreneurial motivation as antecedents of extrinsic
professional entrepreneurial motivation. The consequences of intrinsic and extrinsic entrepreneurial
motivation model of BBA students included digital entrepreneurship intention.
Keywords: Personality Traits, Digital Business, Entrepreneurial Intention
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บทนา

จากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่มีค วามผัน ผวน การ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เป็ นไปอย่ างรวดเร็ว ประกอบกับ สภาวะการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานที่มีค วามรุน แรงมากขึ้น ในปั จ จุ บ ัน อาชีพ
ผู้ประกอบการดิจิทลั (Digital Entrepreneur) หรือเจ้าของ
ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ซึ่ ง หมายถึ ง เจ้ า ของธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิท ัลอย่างเข้ม ข้น เพื่อ พัฒ นา
ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ ตลอดจนการสร้า งขีด ความสามารถในการ
แข่งขัน ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ างเทคโนโลยีมา
ปรับ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ แบบเดิ ม (Ministry of
Digital Economy and Society, 2015) เพื่ อ ปรับ รู ป แบบ
ของผลิตภัณฑ์ท่สี ่งมอบไปยังลูกค้าให้มคี วามหลากหลาย
เชื่อ มโยง และสามารถปรับ การบริก ารให้ เข้า กับ ความ
ต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว โดย
ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบการสร้างธุรกิจที่เรียกว่า สตาร์ท
อัพ (Startup) ซึ่งเป็ นรูปแบบการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ที่เน้ น การจัด การให้มีก ารเติบ โตอย่ า งรวดเร็ว แบบก้ า ว
กระโดด (Exponential Growth) ในระยะเวลาอัน สัน้ จาก
การระดมทุน และร่วมทุน ซึ่งเป็ นหนึ่งในหนทางที่จะช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยทางภาครัฐได้มี
การส่งเสริมให้ประชาชนไทยมองหาโอกาสในการดาเนิน
ธุ ร กิ จ ในฐานะผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ตอบสนองนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ต้ อ งการปรับ เปลี่ย น
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ข ั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัต กรรม (Value–Based Economy) โดยผลัก ดั น การ
สร้างและพัฒ นาผู้ป ระกอบการดิ จิท ัลและนวัต กรรมที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ในธุรกิจ ตัง้ แต่ก ารผลิต การขาย และการขนส่ง เป็ นต้น
เพื่อสร้างการลงทุนในอนาคตบนความคาดหวังว่าจะช่วย
ท าให้ป ระเทศไทยหลุด จากการเป็ น ประเทศรับ จ้างผลิต
(Original Equipment Manufacturing: OEM) (Rukhamate,
2018)
ปั จจุ บ ั น พ บ ว่ า โค รงสร้ า งป ระช าก รมี ก าร
เปลี่ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ว โดยเฉพาะช่ ว งวัย ซึ่งเป็ น
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บได้ทวโลก
ั่
และแต่ละกลุ่มยัง
มีความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ทีเ่ ริม่ มีบทบาทอย่างมากในการทางานและมีเพิม่ มากขึน้ ใน

ขณะนี้ คื อ กลุ่ ม เจเนอเรชัน่ ซี หรือ Silent Generation
ปั จจุ บ ั น ถื อ เอาช่ ว งหลั ง พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็ น
จุดเริม่ ต้นของช่วงวัยนี้ ซึง่ ประเทศไทยมีประชากรทีเ่ ป็ นคน
รุ่ น ซี หรือ เจเนอเรชัน่ ซี (Gen Z) จ านวนมาก โดยในปี
2561 เป็ น ปี แรกที่กลุ่ ม เจเนอเรชันซี
่ เริ่มเข้าศึก ษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษาและจะจบการศึกษาและเข้าสู่การทางานใน
องค์กรในอีกหลาย ๆ ปี ทจ่ี ะมาถึง ทัง้ นี้ จากการสารวจของ
International Labour Office (2013) พบว่ า ปั จ จุ บ ัน กลุ่ ม
เยาวชนไทย กลุ่ ม วัย รุ่ น และวัย ท างาน เริ่ม ต้ น มีค วาม
ปรารถนาทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมากขึน้ โดยมีทศั นคติเชิง
บวกต่ออาชีพผูป้ ระกอบการ เช่น มองว่ามีความเป็ นอิสระ
เป็ นอาชีพทีม่ เี กียรติ และสามารถสร้างรายได้ รวมถึงความ
มั ่งคั ่งให้กบั ชีวติ อย่างรวดเร็วกว่าการประกอบการอาชีพอื่น
ๆ (International Labour Office, 2013) สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ Ernst and Young (2015) พบว่า กลุ่มคนเจ
เนอเรชันซี
่ เป็ นกลุ่มคนทีเ่ ติบโตขึน้ มาอย่างมีความตระหนัก
ในสิ่งที่ต นเองถนั ด พึ่งพาตนเองได้ม ากขึ้น และมีค วาม
มุ่งมั ่นในการงาน ทาให้คนกลุ่มนี้เต็มเปี่ ยมไปด้วยความคิด
ที่มีค วามสร้า งสรรค์ ในขณะเดีย วกัน ก็ เป็ นกลุ่ ม คนที่ มี
ประสิท ธิภ าพ มีเป้ าหมายที่ช ัด เจน และอยู่ บ นโลกของ
ความเป็ นจริง โดยมากกว่าครึง่ ของผู้ท่ตี อบแบบสอบถาม
ระบุอย่างชัดเจนว่า อยากจะเริม่ ต้นทาธุรกิจเป็ นของตนเอง
มากกว่าที่จะทางานภายในองค์การแบบดัง้ เดิม (Ernst &
Young, 2015) ดังนัน้ จึงทาให้คนรุ่นนี้มคี วามมุ่งมั ่นในการ
ริเริม่ ทาธุรกิจเป็ นของตนเอง เพื่อแก้ไขปั ญหาทีต่ นเองต้อง
เผชิญ มีความเป็ นผูป้ ระกอบการสูงยิง่ กว่ากลุ่มคนรุ่นก่อน
ๆ ทีผ่ ่านมา และหลายคนก็เริม่ ต้นทาธุรกิจของตนเองตัง้ แต่
ชีวติ ในวัยเรียน (Decharin, 2016)
ผู้ป ระกอบการมีบ ทบาทส าคัญ อย่ า งยิ่ง ต่ อ การ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ (Bosma et al.,
2012) สาหรับประเทศไทยนัน้ โดยปกติผู้ประกอบการมัก
เป็ นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือกลาง ซึ่งมีบทบาทสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็ นอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้จาก
ข้อมูลของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ในรายงานสถานการณ์ วสิ าหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี พ.ศ.2560 ระบุว่า ประเทศไทยมีวสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) จ านวน 3,046,793
ราย มี อ ั ต ราการขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.30 เมื่ อ เที ย บกั บ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี ท่ผี ่านมา คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 99.78 ของจานวนวิสาหกิจทัง้ ประเทศ และ
ก่อให้เกิดการจ้างงานรวม 14,785,172 คน คิดเป็ นร้อยละ
78.48 ของการจ้างงานรวมทัง้ หมดในประเทศ โดยผลผลิต
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีมูลค่ า
เท่ ากับ 6,551,718 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 42.4
ของผลผลิต มวลรวมของประเทศ (GDP) (Office of
Small and Medium Enterprise Promotion, 2018) ทาให้
สามารถกล่าวได้ว่าผูป้ ระกอบการมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
โดยนอกจากคุณลักษณะของผู้ประกอบการและ
ทัก ษะที่จ าเป็ นในการผู้ ป ระกอบการที่ต้ อ งมีค วามเป็ น
นวัตกรเพื่อสร้างการเปลีย่ นแปลง ความกล้าเสีย่ ง และการ
ชื่น ชอบแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุ รกิจ แล้ว อีก ส่ วนที่
สาคัญก็คอื บุคลิกภาพที่ส่งเสริมต่อการเป็ นผู้ประกอบการ
ซึ่ ง ใน ปั จจุ บ ั น ได้ มี แ นวคิ ด ที่ ไ ด้ มี ก ารน ามาใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง คือ แนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของแมค
เครและคอสตา (McCrae & Costa, 2008) ประกอบด้ว ย
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ
บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจสู่ ก ารเรีย นรู้ บุ ค ลิ ก ภาพแบบ
ประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์ ทัง้ นี้
ในบริบทของการศึกษาถึงความเป็ นผูป้ ระกอบการในอดีต
นัน้ ได้ยืนยันถึงความสาคัญ ของปั จจัยบุคลิกภาพว่าเป็ น
ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ ป ระกอบการในระดั บ บุ ค คล (Leutner et al., 2014)
นอกจากนี้ Zhao and Seibert (2005) ยัง ได้ ช้ีให้ เห็ น ว่ า
ปั จจัยบุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจสู่การเรียนรู้ บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์ และ
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ อย่างมีนัยสาคัญ สาหรับ
การศึ ก ษานี้ ผู้ วิจ ัย ได้ มุ่ ง เน้ น การศึก ษาถึ ง อิ ท ธิพ ลของ
บุคลิกภาพผ่านแรงจูงใจภายในและแรงจู งใจภายนอกที่จะ
เป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มผี ลต่อความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการและสร้างธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่ ซึ่งงานวิจยั ในอดีต
ของ Kautonen et al. (2013) และ Shirokova et al. (2016)
ได้ช้ใี ห้เห็นถึงอิทธิพลของแรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอก
ที่ มี ต่ อก ารเพิ่ ม ขึ้ น ข อ งระดั บ ค วาม ตั ้ ง ใจที่ จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการในระดับบุคคล และการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่
มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ การเริ่ม ต้ น สร้า งธุ ร กิจ ใหม่ เป็ น ของ

ตนเอง ทั ง้ นี้ เ พราะว่ า บุ ค ลิ ก ภาพและแรงจู ง ใจนั ้น มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแสวงหาโอกาสและ
ความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ รวมทัง้ พฤติกรรมในการแสวงหา
แหล่ งเงิน ทุ น เพื่อ เริ่ม ต้น สร้างธุ รกิจ ใหม่ เป็ น ของตนเอง
(Trautwein et al., 2009; Vasalampi et al., 2014) เนื่ องจาก
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าปั จจัยบุคลิกภาพมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้
บุ ค คลเกิ ด แรงจู ง ใจทั ง้ ภายในและภายนอก และยั ง มี
อิท ธิพ ลต่ อระดับ ความตัง้ ใจที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการ โดย
ผูป้ ระกอบการทีด่ าเนินการศึกษา คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ศกึ ษาถึงปั จจัยเหตุและ
ผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพในบริบทของความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ั ล ของของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ด้ า น
บริหารธุรกิจยังมีอยู่อย่างจากัดในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในบริบทของนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งผลจากการสารวจภาวะการมีงาน
ทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพบว่า บัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ มีความ
นิยมทีจ่ ะประกอบอาชีพเป็ นผูป้ ระกอบการและสร้างธุรกิจ
ใหม่เป็ นของตนเองในจานวนที่น้อยมาก (Institute Research
and Information Group, Planning Division, 2017) ทั ้ง ๆ ที่
หลักสูตรได้มกี ารจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึก ษาในหลัก สู ต รดัง กล่ า วให้
สามารถประกอบการธุ ร กิจ เป็ น ของตนเองได้ เมื่อ สาเร็จ
การศึกษาไปแล้ว โดยเฉพาะการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจ ิท ลั สืบ เนื่ อ งมาจากปั จ จุบ นั ประเทศไทยได้ก้า วเข้าสู่
ยุค 4.0 ส่งผลให้รูปแบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
อุ ต สาหกรรมที่เน้ น การผลิต ปริม าณมากและใช้แ รงงาน
ราคาถูก ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ น้นการพึ่งพาองค์
ความรู้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Dharmniti, 2016) ซึ่งโลก
ยุค 4.0 นี้ ยังถือว่าค่อนข้างใหม่สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจิท ัล ในประเทศไทย ทัง้ นี้ เพราะว่ า โลกของเศรษฐกิ จ
ดิจทิ ลั นัน้ การซื้อขายสินค้าและบริการได้มกี ารโอนถ่ายเข้า
ไปสู่โลกดิจทิ ลั ดังนัน้ ทักษะในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั มืออาชีพ ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
ดิจิท ัล เพื่อ มุ่ งสู่ค วามสาเร็จในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศ น์
ด้า นกลยุ ท ธ์ มองการณ์ ไ กล มีค วามเป็ นผู้น า สามารถ
ประกอบการธุรกิจ เพื่อ ไปสู่ก ารเติบ โตได้อ ย่ างยั ่งยืน ให้
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ความส าคัญ กั บ สร้ า งนวัต กรรม การส่ ง เสริม ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ และการจั ด การองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจให้ดยี งิ่ ขึ้น
รวมทัง้ การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจทิ ลั ที่สามารถ
ดาเนิ นกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ ตและสื่อ
อิเล็กทรอนิ ก ส์เป็ น สื่อกลางได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ
เพิ่มอัต ราการซื้อ ขายและเข้าถึงกลุ่ม ผู้บ ริโภคได้ดียิ่งขึ้น
(Department of Business Development, 2018) จึ ง มี
ความสาคัญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ต่ อ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ
ดิจทิ ลั ทีต่ ้องมุ่งเน้นศึกษา เพื่อทาความเข้าใจถึงการดาเนิน
ธุรกิจในยุค 4.0 ให้มากขึน้ พัฒนาตนเอง และประกอบการ
ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั ่งยืน ต่อไปในภาวะเศรษฐกิจและ
เท คโน โลยี ส ารสารสนเท ศ และการสื่ อ สาร ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั ้ น ผู้ วิ จ ั ย จึ ง สนใจ
ตรวจสอบปั จจัย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจภายในและ
ภายนอกที่จ ะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ อาชีพ ในบริบ ทของ
ความตัง้ ใจที่จ ะเป็ นผู้ป ระกอบการธุ รกิจ ดิจิท ัลของของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ ตรวจสอบปั จ จัย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจ
ภายในและภายนอกที่จ ะเป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ ใน
บริบทของความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ัล
ของของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ

ทบทวนวรรณกรรม
กรอบทฤษฎี ท่ี ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ตั ว แบบ
บุ ค ลิ ก ภ าพ ห้ า องค์ ป ระกอบ(Five-Factor Personality
Model) ของ McCrae and Costa (2008) แรงจูงใจในการ
มุ่ ง เน้ น เป็ นผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Motivation
Theory) ของ Iakovleva and Solesvik (2014); Iakovleva
and Kolvereid (2008) แ ล ะ ค ว า ม ตั ้ ง ใ จ ที่ จ ะ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Intention) ของ Zhao et
al. (2005) โดยในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการตรวจสอบปั จจัย
เหตุและผลของแรงจูงใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพใน
บริบทของความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ัล
ของของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีด้ า นบริห ารธุ ร กิ จ
สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละปั จจัย ได้ดงั นี้
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย เป็ น ลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคลทีแ่ สดงถึงความอบอุ่นเป็ นมิตร ชอบอยู่รวมเป็ น
กลุ่ม และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะให้ได้รบั

รางวัลตอบแทนในรูปแบบของการยอมรับและเป็ นที่รู้จกั
ของคนในสัง คม (McCrae & Costa, 2008) บุ ค ลิก ภาพ
แบบเปิ ดเผยตนเองช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ บุ ค คลเกิด แรงจู ง ใจ
ภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะทาให้เป็ นบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีร่ จู้ กั และ
ได้ ร ั บ การยอมรั บ จากคนในสั ง คมอย่ า งกว้ า งขวาง
(Komarraju & Karau, 2005) นอกจากนี้ บุคลิกภาพแบบ
เปิ ดเผยตนเองยังทาให้บุคคลเกิดการรับรูถ้ งึ เพลิดเพลินใจ
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
ความเพลิ ด เพลิ น เป็ นแรงจู ง ใจภายในที่ ท าให้ บุ ค คล
ปรารถนาทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจออนไลน์เพิม่ มากขึน้
(Wang et al., 2012)
บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ ยึ ด มั น่ ใน ห ลั ก ก าร เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลทีแ่ สดงถึงการเข้าใจตนเองว่า
เป็ นผูม้ คี วามสามารถ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มุ่งสัมฤทธิผล
์ มีความคิดและความรอบคอบในการ
ทางาน (McCrae & Costa, 2008) บุคลิกภาพแบบยึดมั ่น
ในหลั ก การช่ ว ยส่ ง เสริม ความปรารถนาที่ จ ะประสบ
ความส าเร็จ ในการท างานเพื่ อ ที่ จ ะได้ ร ับ ผลตอบแทน
ทางด้านกายภาย อาทิ การได้รบั เงิน เดือ นที่สูงขึ้น การ
เลื่อ นต าแหน่ ง งาน และการมี ส ถานะทางสัง คมที่ ดีข้ึน
(Judge et al., 1999) โดยการทีบ่ ุคคลเชื่อมั ่นในหลักการว่า
ตนเองมี ค วามสามารถทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิท ัล และ
นวัตกรรมในระดับทีส่ งู ก็ยงิ่ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ภายใน
และภายนอกทีจ่ ะเริม่ ต้นอยากทดลองประกอบการธุรกิจบน
โลกออนไลน์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย (Abuhamdeh &
Csikszentmihalyi, 2009) นอกจากนี้ ผลจากการพัฒนาไป
อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยังได้ลดอุปสรรคและข้อจากัดต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
แบบออนไลน์ส่งผลให้บุคคลที่มบี ุคลิกภาพแบบยึดมั ่นใน
หลัก การ เกิ ด แรงจู ง ใจภายในและภายนอกที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั รายใหม่มากยิง่ ขึ้น (Millman et
al., 2010)
บุ ค ลิ ก ภ าพ แ บ บ เปิ ด ใจ สู่ ก ารเรี ย น รู้ เป็ น
ลัก ษณะเฉพาะตัวของบุ ค คลที่แ สดงถึงความเป็ น คนที่มี
จินตนาการ ปรารถนาทีจ่ ะแสวงหาสิง่ ใหม่ ๆ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ เปิ ด กว้างทางความคิด มีเหตุ ผ ล และยอมรับ ใน
ความแตกต่ า ง (McCrae & Costa, 2008) การที่ บุ ค คล
ปรารถนาทีจ่ ะแสวงหาสิง่ ใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดย
การเปิ ดกว้างทางความคิด มีเหตุผล และยอมรับในความ
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แตกต่ าง ส่ งผลท าให้เกิด แรงจูง ใจภายในจิต ใจที่จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจแบบออนไลน์ ทัง้ นี้เพราะเชื่อว่าการทา
ธุ ร กิ จ บนโลกออนไลน์ นั ้น มี ค วามท้ า ทายต่ อ ความรู้
จินตนาการ รวมทัง้ ยังประกอบไปด้วยกิจกรรรมใหม่ ๆ ทีม่ ี
ความหลากหลาย สามารถสร้า งความเพลิด เพลิน ทาง
อารมณ์ ความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มคนทีม่ บี ุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี
(Komarraju & Karau, 2005)
บุ ค ลิ ก ภาพแบบประนี ป ระนอม เป็ นลั ก ษณะ
เฉพาะตัว ของบุ ค คลที่แ สดงถึงความสุ ภ าพอ่ อ นโยน ให้
ความจริง ใจและไว้ ว างใจต่ อ ผู้ อ่ื น เป็ นคนมี น้ า ใจชอบ
ช่ว ยเหลือ ผู้อ่ืน และเห็น ประโยชน์ ของส่ วนรวมมากกว่ า
ส่ ว นตน (McCrae & Costa, 2008) ซึ่งในบริบ ทของของ
การทาธุรกิจบนโลกออนไลน์นัน้ ก็เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรรมที่
ก่อให้เกิด ประโยชน์ กับ คนส่วนใหญ่ เช่ นกัน ไม่ว่าจะเป็ น
อานวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงหน้าร้าน และการ
นาเสนอด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าตลาดทัวไป
่ (Lin, 2003)
ทาให้กลุ่มคนทีม่ บี ุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีแนวโน้มที่
จะเกิด แรงจูงใจจากภายในจิต ใจที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจ บนโลกออนไลน์ สูงกว่ากลุ่ ม คนทัว่ ไป (Jayawarna
et al., 2013)
บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ มั น่ ค ง ท า งอ ารม ณ์ เป็ น
ลัก ษณะเฉพาะตัว ของบุ ค คลที่มีจิต ใจสงบและหนั ก แน่ น
ควบคุ ม แรงกดดัน ภายใต้ ส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ดี และ
จัดการกับความเครียดได้เป็ นอย่างดี (McCrae & Costa,
2008) การที่บุ ค คลมีค วามสามารถในการจัด การกับ แรง
กดดันภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจจาก
ภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจดิจทิ ลั ราย
ใหม่ เป็ น ของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อ แสดงออกให้เห็น ถึง
ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่มคี วามท้า
ทายต่อความสามารถของตนเอง และความปราถนาที่จะ
ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นรายได้จากผลประกอบการ รวมทัง้
การมี ช่ื อ เสี ย งเป็ นที่ รู้ จ ัก ของคนทั ว่ ไป (Bolger et al.,
1989)
แรงจู ง ใจที่ จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมือ อาชีพ ซึ่ ง
หมายถึง ผู้ ป ระกอบการที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ ดิจิท ัล เพื่อ มุ่ ง สู่
ความสาเร็จในระยะยาว โดยมีวสิ ยั ทัศน์ด้านกลยุ ทธ์ มอง
การณ์ไกล มีความเป็ นผูน้ า สามารถประกอบการธุรกิจเพื่อ

ไปสู่การเติบโตได้อย่างยั ่งยืน รวมทัง้ การให้ความสาคัญกับ
สร้างนวัต กรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการจัด การองค์
ความรู้ เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ในการ
ด า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Department of Business
Development, 2018) ในขณะที่ผู้ป ระกอบการทัว่ ไป คือ
บุ ค คลที่มีค วามมุ่ งมั ่นเริ่ม ต้น เป็ น ผู้ป ระกอบการและการ
สร้างธุรกิจใหม่ขน้ึ มา มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ หรือมีความ
ต้องการเป็ นอิสระ เป็ นนายตนเอง และควบคุมตนเอง โดย
แรงจู ง ใจที่ จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมื อ อาชี พ เป็ นความ
ปรารถนาของบุคคลทีจ่ ะเริม่ ต้นเป็ นผูป้ ระกอบการและการ
สร้างธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่ขน้ึ มา ซึ่งเป็ นผลมาจากการตระหนักรู้
ถึงโอกาสทางธุรกิจ หรือมีความต้องการเป็ นอิสระ และเป็ น
น าย ต น เอง ใน ข ณ ะที่ แรงจู ง ใจภ ายน อ ก ที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการมืออาชีพนัน้ เป็ นผลมาจากแรงกดดันและ
ความจ าเป็ นอัน เกิ ด ขึ้น จากปั จจัย ภายนอก เช่ น การ
ต้องการค่าตอบแทนเป็ นตัวเงินทีค่ ุ้มค่า และการได้รบั การ
ยอมรับจากคนในสังคม เป็ นต้น (Plant & Ren, 2010) โดย
การที่บุ ค คลมีท ัศ นคติ ท่ีดีแ ละได้ร ับ แรงกดดัน จากกลุ่ ม
อ้างอิงทางสังคม หรือความพร้อมในการทาสิง่ ต่าง ๆ ส่งผล
เกิดแรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอกให้เกิดความตัง้ ใจใน
เชิงพฤติกรรมทีจ่ ะทากิจกรรมนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง (Yoo et al.,
2012) และยังพบว่าความเพลิดเพลินใจหรือรูส้ กึ สนุกสนาน
ทีไ่ ด้ทากิจกรรมทีต่ นเองชื่นชอบ การได้รบั รางวัลตอบแทน
และการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ยังมีอิทธิพ ลโดยตรงต่ อความตัง้ ใจในเชิงพฤติก รรมของ
บุ ค ค ล ที่ จ ะ เป็ น ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร (Hau et al., 2013)
นอกจากนี้ ในบริบทของความเป็ นผู้ประกอบการและการ
ทาธุรกิจนัน้ แรงจูงใจเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการเติบโต
และอยู่ ร อดของผู้ ป ระกอบการ (Liao et al., 2011) จาก
การศึ ก ษาของ Wang et al. (2016) พบว่ า บุ ค คลที่ มี
แรงจูงใจทัง้ ภายในและภายนอกที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจดิจิท ัลรายใหม่ ในระดับ ที่สูง มีแ นวโน้ ม ที่จ ะพัฒ นา
ตนเองและเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการและสร้าง
ธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่ขน้ึ มามากกว่ากลุ่มคนทัวไป
่
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถสรุป
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1 และสมมติฐานการวิจยั
ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั
จากการทบทวนวรรณ กรรมและงานวิ จ ั ย ที่
เกีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดเผยส่ ง ผล
ทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพ
สมมติฐานที่ 2 บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายในที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายในที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สมมติฐ านที่ 4 บุ ค ลิก ภาพแบบประนี ป ระนอม
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายในที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 5 บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดเผยส่ ง ผล
ท าง ต รง เชิ ง บ ว ก ต่ อ แ รง จู งใจ ภ าย น อ ก ที่ จ ะ เป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ

สมมติฐานที่ 6 บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายนอกที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 7 บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดเผยส่ ง ผล
ทางอ้อมต่อแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ นผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพโดยผ่านแรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการมือ
อาชีพ
สมมติฐานที่ 8 บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ
ส่งผลทางอ้อมต่อแรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพโดยผ่านแรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
มืออาชีพ
สมมติฐานที่ 9 บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายนอกที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สม ม ติ ฐ าน ที่ 10 แรงจู ง ใจภ ายใน ที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจ
ภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สม ม ติ ฐ าน ที่ 11 แรงจู ง ใจภ ายใน ที่ จ ะเป็ น
ผู้ป ระกอบการมือ อาชีพ ส่ ง ผลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั
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สม ม ติ ฐ าน ที่ 12 แรงจู ง ใจภ ายใน ที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการมืออาชีพ ส่งผลทางอ้อมต่อความตัง้ ใจที่จะ
เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั โดยผ่านแรงจูงใจภายนอกที่
จะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
สมมติ ฐ านที่ 13 แรงจู ง ใจภายนอกที่ จ ะเป็ น
ผู้ป ระกอบการมือ อาชีพ ส่ ง ผลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั
วิ ธีการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์
(Interrelationship Research) ซึง่ ภายหลังจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จึงนามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั และได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้แบบสอบถาม หลังจากนัน้ จึงนาไปวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่
วิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างและทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ นั ก ศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรีใ นหลัก สู ต รการบริห ารธุ ร กิ จ ในเขตจัง หวัด
เพชรบุรแี ละประจวบคีรีขนั ธ์ โดยงานวิจยั นี้ ผู้วิจยั ใช้การ
ทดสอบสมมติ ฐ าน และการวิเคราะห์ ผ ลการวิจ ัย ด้ ว ย
แบบจาลองเชิงโครงสร้าง (SEM) ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ค านวณได้จ ากการก าหนดอัต ราส่ ว น
ระหว่างหน่วยตัวอย่างตามจานวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปร
ตามสูตรของ Hair et al. (2010) ทีไ่ ด้กล่าวว่า จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมกับการใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์พหุตวั แปร
ควรมี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 5-10 เท่ า ของดั ช นี ช้ี ว ั ด ใน
การศึกษาวิจยั นี้แบบสอบถามมีจานวนข้อคาถาม 28 ข้อ
คาถาม จานวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ต่า จึงควรมีประมาณ 280
ตัวอย่าง และงานวิจยั ในอดีตได้แนะนาจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินโมเดลเชิงโครงสร้างด้วยวิธี
PLS-SEM คือ กลุ่มตัวอย่างควรมีจานวนระหว่าง 100-200
ตัวอย่าง (Ringle et al., 2015; Hair et al. 2011; Sarstedt
et al., 2014) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 280
ตัวอย่าง และเพื่อมิให้จานวนตัวอย่างเป็ นอุปสรรคในการ
คานวณค่าสถิตติ ่าง ๆ (Henseler et al., 2016) จึงใช้ 400
ตัว อย่ า ง มากกว่ าจ านวนขัน้ ต่ า ที่ก าหนดไว้ ใช้ก ารเก็บ
ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งบางส่ ว น โดยใช้ แ ผนการสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบ บ 2 ชั ้น (Two Stage Stratified Sampling
Scheme) ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random

Sampling) จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการ
บริหารธุรกิจในเขตจังหวัดเพชรบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
2) ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การเป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ และความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั โดยลักษณะของคาถามเป็ นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล (Likert Scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิ จ ั ย นี้ จะท าการเก็ บ ตั ว อย่ า ง จากกลุ่ ม
ตัว อย่ างของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในหลัก สูต รการ
บริหารธุรกิจ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขนั ธ์
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทาการ
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 ซึง่ การวิจยั
มีการทดสอบเครื่องมือ โดยทดสอบความเหมาะสม (PreTest) ของแบบสอบถามงานวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
10 คน เพื่ อ ประเมิ น ถึ ง ความเข้า ใจและความง่ า ยของ
ค าถาม หลัง จากปรับ ปรุ ง แบบสอบถามแล้ ว ท าการ
ตรวจสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา จากนัน้
ทาการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบือ้ งต้น (Pilot
Test) กับกลุ่มตัวอย่างอีก 30 คน โดยทาการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิอั์ ลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ใช้
เกณฑ์ยอมรับทีค่ ่ามากกว่า 0.7 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถาม
นี้มคี วามเชื่อมั ่นเพียงพอ (Hair et al., 2010) รวมทัง้ การ
ปรับ ปรุงค าถามอีก ครัง้ เพื่อ ให้แ บบสอบถามครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และปั จจัยทัง้ หมดที่ต้องการ
ศึกษา ก่อนการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไป
่ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วย
ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง จะใช้เทคนิ ค Partial Least
Square (PLS) ด้ วยโปรแกรม SmartPLS 3.0 (Ringle et al.,
2015) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม AMOS จะมีความ
ยืดหยุ่นทางด้านการยอมรับเชิงโครงสร้างมากกว่า รวมถึง
เหมาะกับ การวิจ ัย ที่มีก ารพัฒ นากรอบการวิจ ัย ใหม่ ๆ
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ทีอ่ าจยังไม่มที ฤษฎีหรืองานวิจยั เชิงประจักษ์รองรับ (Lin et
al., 2014) และมีค วามยืด หยุ่ น ส าหรับ การกระจายของ
ข้อมูลที่ไม่ต้องเป็ นการแจกแจงแบบปกติ (Blome et al.,
2014) รวมถึงจานวนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่จาเป็ นต้องมี
จานวนมาก (Peng & Lai, 2012) โดยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างมี 2 รูปแบบ คือ
1. การวิ เคราะห์โมเดลการวัด
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณและใช้โมเดล
การวัด แบบสะท้ อ น (Reflective) เนื่ อ งจากตัว แปรแฝง
ทัง้ หมดไม่สามารถวัดค่าได้โดยตรง และตัวแปรสังเกตหรือ
ตัวแปรบ่งชีห้ รือข้อคาถามมีความสัมพันธ์กนั และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนัน้ สาหรับการประเมินโมเดลการวัด
สาหรับงานวิจยั นี้จะมีการทดสอบความเทีย่ งและความตรง
ของเครื่องมือวัด โดยเกณฑ์การทดสอบความเทีย่ งของตัว
แปรแฝงในโมเดลการวัดแบบสะท้อน คือ ค่าสัมประสิท ธิ ์
อัล ฟาตามแนวคิด ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
ค่าความเชื่อมั ่นขององค์ประกอบ (Composite Reliability)
และค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบ (Indicator Loadings) ส่ ว น
การทดสอบความตรงจะเป็ น การประเมิน ความตรงเชิง
โครงสร้า ง (Construct Validity) ใน 2 ลัก ษณะคือ ความ
ตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) และความเทีย่ งตรง
เชิ ง จ าแนก (Discriminant Validity) โดยมี ร ายละเอี ย ด
สาหรับขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การประเมิน ความเชื่อ มัน่ ของตัว
แปรโดยการค านวณค่ าน้ าหนั ก องค์ ป ระกอบ (Indicator
Loadings) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 และมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (Hair et al., 2014)
1.2 การประเมินความสอดคล้องภายใน
ของตั ว แปรสัง เกตได้ (Internal Consistency) โดยการ
ค านวณค่ า ความเชื่อ มัน่ ขององค์ ป ระกอบ (Composite
Reliability: CR) ซึ่ ง ควรมี ค่ า มากกว่ า 0.70 (Hair et al.,
2014)
1.3 การประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง
เหมือ น (Convergent Validity) โดยการค านวณค่ าความ
แปรปรวนเฉลี่ ย ขององค์ ป ระกอบที่ ส กั ด ได้ (Average
Variance Extracted: AVE) ซึ่ ง ควรมี ค่ า อย่ า งน้ อ ย 0.50
(Hair et al., 2014)
1.4 การประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง
จาแนก (Discriminant Validity) เพื่อแสดงว่าตัวแปรในแต่

ละโมเดลการวัดสามารถชี้วดั องค์ประกอบได้เฉพาะโมเดล
การวัดของตัวเอง พิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยขององค์ประกอบทีส่ กัดได้ ควรมีค่าสูงกว่า
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Fornell & Larcker, 1981)
2. การวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
เมื่อ ผู้ วิจ ัย ได้ ป ระเมิน โมเดลการวัด ด้ า นความ
เชื่อ ถือ ได้ ความเที่ย ง และความตรงของเครื่อ งมือ แล้ ว
จะต้อ งดาเนิ น การประเมิน ความสัม พัน ธ์ต ามสมมติฐาน
งานวิจ ัย อนึ่ ง PLS-SEM ต้ อ งการการประเมิน ผลลัพ ธ์
สุดท้ายเช่นเดียวกับเทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปรพหุนามอื่น ๆ
แต่จะไม่มกี ารประเมินความสอดคล้องของโมเดลโดยรวม
( Goodness-of-Fit) (Chin, 1998; Henseler & Sarstedt,
2013; Hair et al., 2014) โดยมีขนั ้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ รวมของ
โมเดล โดยการค านวณ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ก์ ารท านาย
(Coefficient of Determination: R2) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์
ความถูกต้องของการทานายที่ปรับแล้ว (R2adj) ซึ่งหากมี
ค่าต่ ากว่า 0.25 แสดงว่าโมเดลมีคุณ ภาพต่ า หากมีค่าตก
อยู่ประมาณ 0.50 แสดงว่ามีคุณภาพปานกลาง และหากมี
ค่าตัง้ แต่ 0.75 ขึน้ ไป แสดงว่ามีคุณภาพสูง (Hair et al., 2014)
2.2 การวัดจากค่าการทานายความแม่นยา
ของรูปแบบเส้นทาง (Cross-Validated Redundancy; Q2)
ซึ่งควรมีค่ามากกว่าศูนย์ โดยถ้าค่า Q2 มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.02 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่ า ในขณะที่
Q2 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.15 หมายถึง มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง และหากค่า Q2 มีค่ามากกว่ าหรือเท่ากับ
0.35 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง (Hair et al., 2013)
2.3 การวิ เ คราะห์ ผ ลกระท บต่ อ ความ
แม่นยาในการทานาย (Effect Size หรือ f2) ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทานาย (Predictor) และตัวแปรตอบสนอง
(Response) ต้ อ งมีค่ า f2 มากกว่ า 0.02 ในขณะที่ ค่ า f2
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.02 หมายถึง มีผลกระทบต่อความ
แม่นยาในการทานายต่า ถ้าหากค่า f2 มากกว่าหรือเท่ากับ
0.15 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาในการทานาย
ปานกลาง และหากค่ า f2 มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.35
หมายถึง มีผ ลกระทบต่ อ ความแม่ น ย าในการท านายสูง
(Hair et al., 2013)
2.4 การวิ เ ค ราะห์ อิ ท ธิ พ ลท างตรง
(Direct Effect) อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (Indirect Effect) และ
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อิทธิพลรวม (Total Effect) โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพล (Path Coefficient: ß) ซึ่งควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.10
และมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน (Path Coefficients and Significance
Levels)
2.5 การทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ การ
คานวณสัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางของ Inner Model ไม่ เป็ น 0
(ตัวแปรทีอ่ ยู่ตน้ ลูกศรมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรทีอ่ ยู่ปลายลูกศร)
และสัม ประสิท ธิเ์ ส้น ทางของ Outer Loadings ไม่ เป็ น 0
และเนื่องจาก PLS-SEM จะใช้การทดสอบการมีนัยสาคัญ
ทางสถิตขิ องพารามิเตอร์ดว้ ยกระบวนการ Bootstrapping
ซึ่งกระบวนการ Bootstrapping จะใช้ในการหาช่วงความ
เชื่อมั ่นของการประมาณค่าพารามิเตอร์ หาค่าเฉลี่ยและ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของแต่ละพารามิเตอร์เพื่อใช้
วิเ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ (Helm et al., 2010; Henseler &
Sarstedt, 2013; Hair et al., 2014) และใช้เทคนิคการสุ่ม
ซ้าข้อมูลที่เก็บได้เพิม่ เติมเพื่อสร้างเป็ นชุดข้อมูลใหม่ โดย
จานวนชุดทีไ่ ด้จากการสุ่มซ้า โดยทัวไปจะก
่
าหนดจานวน
5,000 ชุด (Hair et al., 2011; Wong, 2013)
ก ารท ด สอ บ ส ม ม ติ ฐ าน ด้ ว ย ก ระบ วน ก าร
Bootstrapping นัน้ จะใช้การทดสอบสมมติฐานทีม่ เี ขตการ
ปฏิเสธสองทาง (two-tailed) โดยสัมประสิทธิเส้
์ นทางของ
Inner Model มีร ะดับ นั ย ส าคัญ 0.05 คื อ p < 0.05 และ
t-Statistics มี ค่ าสู ง ก ว่ า ค่ าวิ ก ฤ ติ คื อ 1.96 แสดงว่ า
ค่าสัมประสิทธิเส้
์ นทางสนับสนุนสมมติฐานงานวิจยั

ผลการวิ จยั
ผู้วจิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั เป็ น 3 ส่วน ส่วน
แรกเป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็ น
ผลการวิเ คราะห์ ค วามสัม พั น ธ์ เชิง สาเหตุ ด้ ว ยตั ว แบบ
สมการเชิงโครงสร้าง และส่วนที่ 3 เป็ นผลการประมาณค่า
สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลทางตรง (DE) และอิท ธิพ ลทางอ้อ ม
(IE) ของปั จจั ย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจภายในและ

ภายนอกที่จ ะเป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ ของนั ก ศึก ษา
ระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป พบว่ า
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ส่ ว นมากนิ ย มใช้
บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือ
สม าร์ ท โฟ น โดยส่ ว น ให ญ่ มี ค วาม ถี่ ใ น ก ารใช้ ง าน
อิ น เทอร์ เ น็ ต มากกว่ า 5 ครัง้ ต่ อ สัป ดาห์ ส่ ว นมากใช้
ระยะเวลาในการใช้ ง านบริก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต มากกว่ า
2 ชั ว่ โมงต่ อ ครัง้ โดยนิ ย มใช้ เ ว็ บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์
Instagram มากที่ สุ ด ส่ ว นมากกลุ่ ม คนในครอบครัว มี
พื้น ฐานในการท าธุ ร กิจ และมีค วามสนใจรูป แบบธุ ร กิจ
ดิจทิ ลั ในภาคการสื่อสาร มากทีส่ ุด
2. ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ด้วยตัวแบบสมการเชิ งโครงสร้าง
2.1 Assessment of measurement model
จากการวิเคราะห์ค วามเชื่อ มั ่นของความ
ส อ ด ค ล้ อ งภ า ย ใน (Internal Consistency Reliability)
พบว่ า ตั ว แปรแฝงทุ ก ตั ว มี ค่ า Composite Reliability
มากกว่า 0.70 และมีค่า Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.70
จึงสรุปได้ว่า การวัดตัวแปรแฝงทัง้ หมดในตัวแบบมีความ
น่ าเชื่อถือ (Hair, et al., 2014) การวิเคราะห์ความตรงเชิง
สอดคล้อง (Convergent Validity) พบว่า ตัวแปรแฝงทุกตัว
มีค่ า AVE มากกว่ า 0.50 จึง สรุ ป ได้ ว่ า มีค วามตรงเชิง
สอดคล้ อ งระหว่ า งตั ว แปรสั ง เกตที่ สั ง กั ด ตั ว แปรแฝง
เดียวกันในทุกตัวแปรแฝงของตัวแบบ (Hair, et al., 2014)
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของตั ว แปรสัง เกต
(Indicator Reliability) พบว่ า ตัว แปรสัง เกตทุ ก ตัว มีค่ า
Outer Loading มากกว่า 0.70 จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรสังเกต
ทัง้ หมดในตัวแบบมีความน่าเชื่อถือ (Hair, et al., 2014)
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด
Construct

Agreeableness

Conscientiousness

Digital Entrepreneurial
Intention

Emotional Stability
Extrinsic Professional
Entrepreneurial Motivation
Extraversion
Intrinsic Professional
Entrepreneurial Motivation
Openness to Experience

Indicators

Outer
Loadings

t-stat

AGR1
AGR2
AGR3
AGR4
AGR5
CON1
CON2
EIDB1
EIDB2
EIDB3
EIDB4
EIDB5
EIDB6
EMO1
EMO2
EMO3
EPE1
EPE2
EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
IPE1
IPE2
IPE3
OPE1
OPE2

0.818**
0.839**
0.814**
0.778**
0.752**
0.876**
0.925**
0.780**
0.852**
0.847**
0.877**
0.810**
0.754**
0.843**
0.852**
0.793**
0.903**
0.905**
0.756**
0.797**
0.814**
0.797**
0.875**
0.885**
0.881**
0.906**
0.849**

23.461
32.869
26.436
23.806
16.780
30.005
84.758
24.343
42.594
39.863
43.505
26.851
21.372
28.712
36.413
20.861
76.171
66.259
18.475
26.927
28.055
24.367
40.548
52.614
52.485
48.439
24.550

Composite
Reliability

Cronbac
h’s Alpha

AVE

VIF

0.899

0.860

0.641

1.925

0.896

0.770

0.811

1.645

0.925

0.903

0.674

2.550

0.869

0.773

0.689

1.637

0.899

0.776

0.817

1.674

0.912

0.855

0.776

2.125

0.870

0.706

0.771

1.423

หมายเหตุ: * t-value ≥1.96 (significance level=5%) ** t-value ≥2.58 (significance level=1%)

Entrepreneurial
Intention and
Start a New
Digital Business

Emotional
Stability

Extrinsic
Professional
Entrepreneurial
Motivation

Extraversion

Intrinsic
Professional
Entrepreneurial
Motivation

Openness to
Experience

AGR
CON
EIDB
EMO
EPE
EXT
IPE
OPE

Conscientiousness

Construct

Agreeableness

ตารางที่ 2 รากทีส่ องของค่า AVE ของตัวแปรแฝง และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

0.801
0.685
0.375
0.601
0.455
0.620
0.476
0.559

0.901
0.418
0.544
0.467
0.644
0.501
0.539

0.821
0.374
0.672
0.393
0.698
0.401

0.830
0.414
0.478
0.349
0.496

0.904
0.417
0.691
0.438

0.791
0.429
0.530

0.881
0.412

0.878

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขใน Main diagonal คือ √AVE
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ส าห รั บ การวิ เ คราะห์ ค วามตรงเชิ ง จ าแน ก
(Discriminant Validity) พบว่า รากที่ 2 ของค่า AVE ของ
ตัวแปรแฝงแต่ละตัวมีค่ามากกว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงนัน้ กับตัวแปรแฝงอื่น ๆ ในตัวแบบ ประกอบกับค่า
Cross Loading ของตัวแปรสังเกตแต่ละตัวกับตัวแปรแฝง
ที่ สัง กั ด มี ค่ า มากที่ สุ ด เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ค่ า Cross
Loading ของตัวแปรสังเกตนัน้ กับตัวแปรแฝงอื่น ๆ ในตัว
แบบ จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรแฝงทัง้ หมดของตัวแบบมีความ
ตรงเชิง จ าแนก และถู ก วัด ด้ว ยตัว แปรสัง เกตที่ถู ก ต้ อ ง
(Fornell & Larcker, 1981) ดังแสดงในตารางที่ 2
2.2 Assessment of structural model
ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
จะต้องมีการทดสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity)
ขององค์ประกอบทานายที่จะต้องไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยค่าปั จจัยการขยายตัวของ
ความแปรปรวน (VIF) ควรมีค่าต่ ากว่า 5.00 (Hair et al.,
2011) ซึ่ ง เมื่อ พิจ ารณาตารางที่ 1 พบว่ า องค์ ป ระกอบ
ทานายมีค่าปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวนระหว่าง
1.423 - 2.550 สอดคล้องกับเกณฑ์ท่กี าหนด หมายความ
ว่า โมเดลสมการโครงสร้างสาหรับ การวิจยั ครัง้ นี้ ไม่ เกิด
ปั ญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุขององค์ประกอบภายนอก
ดังแสดงในตารางที่ 1
ก ารวิ เ ค ราะห์ สั ม ป ระสิ ท ธิ เ์ ส้ น ท า ง (Path
Coefficient) พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ ท างตรงเชิง บวก ที่
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.001 จ านวน 3 เส้ น ทาง และที่
นั ย ส าคั ญ 0.05 จ านวน 4 เส้ น ทาง นอกจากนี้ ยั ง มี
ความสัมพันธ์ทางอ้อม ทีน่ ัยสาคัญทางสถิติ 0.001 จานวน
1 เส้น ทาง และที่นั ย ส าคัญ 0.05 จ านวน 1 เส้น ทาง ดัง
แสดงในตารางที่ 5
ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างและค่าอิทธิพล
รวม พบว่า IPE มีอทิ ธิพลรวมต่อ EIDB มากทีส่ ุด (อิทธิพล
รวม 0.660) รองลงมาคือ EPE มีอิท ธิพ ลรวมต่ อ EIDB
(อิทธิพลรวม 0.363) ตามลาดับ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.001 โดย CON มีอทิ ธิพลรวมต่อ IPE มากทีส่ ุด (อิทธิพล
รวม 0.255) รองลงมาคื อ AGR มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ IPE
(อิทธิพลรวม 0.255) ตามลาดับ และ IPE มีอทิ ธิพลรวมต่อ
EPE มากที่สุด (อิทธิพลรวม 0.587) รองลงมาคือ CON มี
อิท ธิพ ลรวมต่ อ EPE (อิท ธิพ ลรวม 0.201) ตามล าดับ ที่

ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 5 และ
ภาพที่ 2
การวิ เ คราะห์ ค วามแม่ น ย าในการพยากรณ์
(Coefficient of Determination (R2)) พ บ ว่ า ตั ว แบ บ มี
ความแม่นยาในการพยากรณ์ EIDB (R2 =0.556) ในระดับ
ปานกลาง ความแม่นยาในการพยากรณ์ EPE (R2 =0.518)
ในระดับปานลาง และความแม่ นยาในการพยากรณ์ IPE
(R2 =0.302) ในระดับ ต่ า (Hair, et al., 2013) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงการพยากรณ์
(Predictive Relevance (q2) พบว่า EXT CON OPE และ
AGR มีความสัม พัน ธ์เชิงการพยากรณ์ กับ IPE ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่ EXT CON EMO และ IPE มีความสัมพันธ์
เชิงการพยากรณ์กบั EPE ในระดับสูง และ IPE และ EPE
มีความสัม พันธ์เชิงการพยากรณ์ กับ EIDB ในระดับปาน
กลาง ตามลาดับ (Hair, et al., 2013) และการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อความแม่น ยาในการพยากรณ์ (Effect Size
(f2)) พบว่ า IPE มี ผ ลกระทบต่ อ ความแม่ น ย าในการ
พยากรณ์ EPE ในระดั บ สู ง ในขณะที่ IPE และ EPE
มี ผ ลกระทบต่ อ ความแม่ น ย าในการพยากรณ์ EIDB
ในระดับ ปานกลาง โดย AGR และ CON มีผลกระทบต่ อ
ความแม่นยาในการพยากรณ์ IPE และ EMO มีผลกระทบ
ต่ อ ความแม่ น ย าในการพ ยากรณ์ EPE ในระดั บ ต่ า
(Hair, et al., 2013) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่า Coefficient of Determination (R2)
Latent
Variable
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั (EIDB)
แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะ
เป็ นผูป้ ระกอบการมือ
อาชีพ (EPE)
แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
(IPE)

Coefficient of
Determination
(R2)

ระดับความ
แม่นยาในการ
พยากรณ์

0.556

ปานกลาง

0.518

ปานกลาง

0.302

ต่า

หมายเหตุ : ค่ า R2 >= 0.25 คื อ ระดับ ต่ า , >= 0.50 คื อ
ระดับปานกลาง, >= 075 คือ ระดับสูง
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ตารางที่ 4 ค่า Effect Size (f2) และ Predictive Relevance (q2)
แรงจูงใจภายในที่จะเป็ น
แรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ น
Endogenous
ผู้ประกอบการมืออาชีพ
ผู้ประกอบการมืออาชีพ
latent
(IPE)
(EPE)
Exogenous
latent
EXT

Path
coefficients

CON

0.255

OPE

0.131

AGR

0.174

-

f2

-

Path
coefficients
0.218
0.087
q2

0.041 0.218

-

0.051

0.218

0.020 0.218

-

f2

q2

-

0.395
0.395

-

ความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิ จดิ จิทลั
(EIDB)

Path
coefficients
0.059

-

f2

q2

-

-

0.153
0.033 0.395
IPE
0.587
0.518 0.395
0.447
0.234 0.342
0.363
0.155 0.342
EPE
หมายเหตุ: 1. ค่า f2 ≥0.02 มีผลกระทบระดับต่า, ≥0.15 มีผลกระทบระดับปานกลาง, ≥0.35 มีผลกระทบระดับสูง (Hair,
et al., 2013)
2. ค่า q2 ≥0.02 มีความสัมพันธ์ระดับต่า, ≥0.15 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง, ≥0.35 มีความสัมพันธ์
ระดับสูง (Hair, et al., 2013)
3. EXT หมายถึง บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย, CON หมายถึง บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการ, OPE หมายถึง
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู,้ AGR หมายถึง บุคลิกภาพแบบประนีประนอม, EMO หมายถึง
บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์
EMO

3. ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า
สั ม ป ระสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลท างตรง (DE) และอิ ท ธิ พ ล
ทางอ้ อ ม (IE) ของปั จ จัย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจ
ภายในและภายนอกที่ จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชี พ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิ จ พบว่า
บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดเผยไม่ ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ ดังนัน้ จึง
ทาให้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 บุคลิกภาพแบบยึดมั ่น
ในหลักการส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจภายในที่จะ
เป็ น ผู้ประกอบการมืออาชีพ มีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.001 สัม ประสิ ท ธิ อ์ ิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.255 เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้
ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจภายในที่ จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการมืออาชีพ มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สัมประสิทธิอ์ ิทธิพ ลเท่ากับ 0.131 เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 3 บุคลิกภาพแบบประนีประนอมส่งผลทางตรง
เชิงบวกต่อแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
มีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.001 สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ ากั บ 0.174 เป็ น ไป ต าม สม ม ติ ฐ าน ก ารวิ จ ั ย ที่ 4

บุ ค ลิก ภาพแบบเปิ ดเผยไม่ ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ
แรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ ดังนัน้
จึงทาให้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ 5 บุคลิกภาพแบบยึด
มั น่ ในหลัก การไม่ ส่ ง ผลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ แรงจู ง ใจ
ภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ ดังนัน้ จึงทาให้
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ 6 บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผยไม่
ส่งผลทางอ้อมต่อแรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพโดยผ่านแรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
มืออาชีพ ดังนั น้ จึงท าให้ป ฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ 7
บุ ค ลิ ก ภาพแบบยึ ด มั น่ ในหลั ก การส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ
แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพโดยผ่าน
แรงจู ง ใจภ ายใน ที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระก อบ ก ารมื อ อาชี พ
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิพ ล
เท่ ากั บ 0.150 เป็ น ไป ต าม สม ม ติ ฐ าน ก ารวิ จ ั ย ที่ 8
บุคลิกภาพแบบมั ่นคงทางอารมณ์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
แรงจู ง ใจภายนอกที่ จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมื อ อาชี พ
มีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิพ ล
เท่ากับ 0.153 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 9 แรงจูงใจ
ภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพส่งผลทางตรงเชิง
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บวกต่อแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ
มีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.001 สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ ากั บ 0.587 เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จ ั ย ที่ 10
แรงจู ง ใจภายในที่จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมือ อาชีพ ส่ ง ผล
ทางตรงเชิงบวกต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั
มีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.001 สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ ากั บ 0.447 เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จ ั ย ที่ 11
แรงจู ง ใจภายในที่จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมือ อาชีพ ส่ ง ผล
ทางอ้อมต่อความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการดิจทิ ลั โดย

ผ่านแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ มี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.001 สัม ประสิท ธิอ์ ิ ท ธิพ ล
เท่ ากับ 0.213 เป็ น ไปตามสมมติฐานการวิจ ัย ที่ 12 และ
แรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ น ผู้ประกอบการมืออาชีพ ส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั
มีนั ย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.001 สัม ประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ล
เท่ากับ 0.363 เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 13 ดังภาพ
ที่ 2 และตารางที่ 5

ภาพที่ 2 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์คะแนนมาตรฐานความสัมพันธ์ของปั จจัยเหตุและผลของแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ
ตารางที่ 5 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์อทิ ธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิรวม (TE) ของปั จจัย
เหตุและผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ
ปัจจัยเหตุและผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ
DE
IE
TE
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิ จ
บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (EXT) --> แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE)
บุคลิกภาพแบบยึดมันในหลั
่
กการ (CON) --> แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE)
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้ (OPE) --> แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE)
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (AGR) --> แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE)

0.087

-

0.087

0.255**

-

0.255

0.131*

-

0.131

0.174*

-

0.174
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ปัจจัยเหตุและผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิ จ

DE

IE

TE

บุคลิกภาพแบบเปิ ดเผย (EXT) --> แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (EPE)
บุคลิกภาพแบบยึดมันในหลั
่
กการ (CON) --> แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (EPE)
บุคลิกภาพแบบมันคงทางอารมณ์
่
(EMO) --> แรงจูงใจภายนอกทีจ
่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (EPE)

0.059

0.051

0.110

0.051

0.150*

0.201

0.153*

-

0.153

แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE) --> แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (EPE)

0.587**

-

0.587

แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (IPE) --> ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั (EIDB)
แรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ (EPE)--> ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั (EIDB)

0.447**

0.213**

0.660

0.363**

-

0.363

หมายเหตุ: 1. DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE= Total Effect
2. *p < 0.05; ** p < 0.001

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ปั จจั ย เหตุ แ ละผลของแรงจู ง ใจภายในและ
ภายนอกที่จ ะเป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ ของนั ก ศึก ษา
ระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ด้ า น บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ป ระก อบ ด้ ว ย
บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ และส่งผล
ทางอ้อมต่ อแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ นผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพโดยผ่านแรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการมือ
อาชีพ ข้อค้นพบนี้ หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจทีม่ บี ุคลิกภาพแบบยึดมั ่นใน
หลักการ ไม่ว่าจะเป็ นอุปนิสยั ที่มีจุดมุ่งหมายแบบแผนใน
การด าเนิ นชีวิตเพื่อมุ่ งสู่ความสาเร็จ มีค วามรอบคอบ มี
วิ นั ย ในตนเอง และยึ ด มั น่ ในหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทีก่ ล้าคิดและพร้อมเริม่ ต้นกระทาสิง่ ใหม่
ๆ เช่น การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจรายใหม่บนโลกดิจทิ ลั
อัน เนื่ องมาจากมี จุ ด มุ่ ง หมายในการมุ่ ง สู่ ก ารประสบ
ความสาเร็จในชีวติ และได้รบั การยอมรับเป็ นทีร่ จู้ กั ของคน
ในสังคม (Judge et al., 1999) สอดคล้องการงานวิจยั ของ
Abuhamdeh and Csikszentmihalyi (2009) และ Millman
et al. (2010) พบว่า บุ คลิกภาพแบบยึดมั ่นในหลักการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจภายในในการเริม่ ต้นทา
กิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ด้วยตนเองของบุคคล ในขณะที่
บุคลิกภาพแบบประนี ประนอมส่งผลทางตรงเชิงบวกต่ อ
แรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ ข้อค้นพบ
นี้ หมายความว่า นัก ศึกษาระดับปริญ ญาตรีในหลักสูต ร
การบริหารธุรกิจทีม่ บี ุคลิกในการเปิ ดกว้าง ยอมรับ เชื่อฟั ง
ความคิดเห็น คาตาหนิของผู้อ่นื ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับ
ผู้อ่ืนได้โดยง่าย ก่อให้เกิดระดับของแรงจูงใจภายในที่จะ

เป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพมากกว่าบุคคทัวไป
่ สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ Jayawarna et al. (2013) ที่ช้ีให้เห็น ว่ า
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแรงจูงใจภายในจิตใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
ธุรกิจบนโลกออนไลน์ ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากการที่บุคคลที่มี
บุ ค ลิ ก ภาพแบบประนี ป ระนอมนั ้น เชื่ อ ว่ า การเป็ นผู้
ประกอบธุ ร กิ จ ออนไลน์ บ นโลกดิ จิท ั ล นั ้น สามารถท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้เช่นเดียวกันกับกิจกรรมอื่น ๆ
นอกจากนี้ บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ดใจสู่ ก ารเรีย นรู้ ส่ ง ผล
ทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจภายในทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มือ อาชี พ ข้อ ค้ น พบนี้ หมายความว่ า นั ก ศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจทีม่ บี ุคลิกภาพแบบ
เปิ ดใจสู่การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลทีม่ จี นิ ตนาการ อยาก
รู้อ ยากเห็ น และชอบเรีย นรู้สิ่ง ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่ ง
ก่ อ ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจภายในที่ พ ร้ อ มจะเริ่ม ต้ น การเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่บนโลกดิจิทลั สอดคล้องกับ
ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Komarraju and Karau (2005) พ บ ว่ า
บุคลิกภาพแบบเปิ ดใจสู่การเรียนรู้ อาทิ ความปรารถนาที่
จะแสวงหาสิ่ง ใหม่ ๆ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ โดยการเปิ ด
กว้างทางความคิด มีเหตุผล และยอมรับในความแตกต่าง
ส่งผลเชิงบวกต่อการเพิม่ ขึน้ ของแรงจูงใจภายในจิตใจทีจ่ ะ
เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจแบบออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่แรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการ
มืออาชีพส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อแรงจูงใจภายนอกที่จะ
เป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ ข้อค้น พบนี้ หมายความว่ า
ก ารที่ นั ก ศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ใ น ห ลั ก สู ต รก าร
บริห ารธุ ร กิจ มีท ัศ นคติเชิง บวกต่ อ การเริ่ม ต้ น ท าธุ ร กิ จ
ส่ว นตัวบนโลกออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิท ัล ว่ าเป็ น
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เรื่องที่น่าสนุ กสนาน มีขนั ้ ตอนทีง่ ่ายต่อการทาความเข้าใจ
และยังเป็ นเรือ่ งทีน่ ่ าตื่นตาตื่นใจทีไ่ ด้ทดลองกระทาสิง่ ใหม่ ๆ
ที่ มี ค วาม ท้ า ท ายต่ อ ความ สามารถของตน เอง อั น
เนื่องมาจากการคาดหวังไว้ว่าการทาธุรกิจส่วนตัวบนโลก
ออนไลน์จนประสบความสาเร็จ จะนามาซึง่ รายได้ทเ่ี ป็ นเงิน
ค่าตอบแทนที่มคี วามคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการ
ในเส้น ทางอาชีพ ในอนาคตที่ต้องการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจและเป็ น นายจ้างของตนเอง สอดคล้องกับ งานวิจยั
ของ Yoo et al. (2012) พบว่ า แรงจู ง ใจจากภายในตั ว
บุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจภายนอก
ที่ จ ะท ากิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ อัน เนื่ อ งมาจากการ
คาดหวังไว้ว่า ถ้าหากสามารถท าธุรกิจของตนเองได้ จ น
ประสบความสาเร็จจะได้รบั ผลตอบแทนกลับมาเป็ นจานวน
เงินทีม่ คี วามคุม้ ค่าต่อการลงทุน และบุคลิกภาพแบบมั ่นคง
ทางอารมณ์ส่งผลเชิงบวกทางตรงต่อแรงจูงใจภายนอกทีจ่ ะ
เป็ น ผู้ป ระกอบการมืออาชีพ ข้อค้น พบนี้ หมายความว่ า
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจที่มี
บุคลิก ซึ่งสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็ นอย่างดี
ภายใต้แรงกดดัน เป็ นคนทีจ่ ติ ใจดี ใจเย็น อารมณ์ดี และไม่
เครียดนัน้ ก่อให้เกิดระดับของแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ น
ผู้ประกอบการมืออาชีพมากยิง่ ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Bolger et al. (1989) พบว่า บุคคลที่มคี วามสามารถ
ในการจัดการกับปั ญหาและแรงกดดันภายใต้สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ตนเองต้องเผชิญได้เป็ นอย่างดีส่งผลเชิงบวกต่อ
การเพิ่ ม ขึ้น ของระดับ แรงจู ง ใจจากภายนอกที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจดิจทิ ัลใหม่ มากกว่ากลุ่ม คน
ทัวไป
่ ทัง้ นี้เพราะว่าความต้องการในแสดงออกให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ ที่มคี วามท้า
ทาย รวมทั ง้ การเพิ่ ม ความเชื่ อ มั น่ ให้ แ ก่ ต นเองว่ า จะ
สามารถเป็ นผู้ป ระกอบการที่ท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ บ นโลก
ดิจทิ ัลได้จนประสบความสาเร็จ โดยได้รบั ผลตอบแทนที่
เป็ นรายได้ของตัวเงินจากผลประกอบการ และยังมีช่อื เสียง
เป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปอี
่ กด้วย
นอกจากนี้ แรงจูงใจภายในที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
มือ อาชีพ ส่ ง ผลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจที่จ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านแรงจูงใจ
ภายนอกที่จ ะเป็ นผู้ ป ระกอบการมือ อาชีพ ข้อ ค้น พบนี้
หมายความว่า การทีน่ ักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
การบริหารธุรกิจถูกกระตุ้นด้วยการจูงใจจากภายใน เช่น
การเริม่ ต้นประกอบการธุรกิจบนโลกดิจทิ ลั เพื่อตอบสนอง

ความต้อ งการของตนเองในการประสบความสาเร็จ ของ
ชีวติ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ก่อให้เกิดระดับของความ
ตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการดิจิทลั มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hau et al. (2013) พบว่า การ
สร้า งแรงจู ง ใจทัง้ ภายในและภายนอกส่ ง ผลเชิง บวกให้
บุคคลเกิดความตัง้ ใจทีเ่ ริม่ ต้นกระทากิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การแบ่งปั นประสบการณ์ในการ
ทาธุรกิจ หรือการประกอบการธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม เป็ นต้น และผลการศึกษาของ Liao et al. (2001)
พบว่า ในบริบทของการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั นัน้
แรงจู ง ใจทัง้ ภายในและภายนอกส่ ง ผลเชิง บวกต่ อ การ
เพิม่ ขึน้ ของระดับความตัง้ ใจในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิท ัล และแรงจูงใจภายนอกที่จะเป็ น
ผู้ป ระกอบการมือ อาชีพ ส่ ง ผลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั ข้อค้นพบนี้ หมายความ
ว่ า การที่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีใ นหลั ก สู ต รการ
บริห ารธุ รกิจ ถู ก กระตุ้ น ด้วยการจูง ใจจากภายนอก เช่ น
การได้รบั เงินรางวัลเป็ นผลตอบแทน การมีช่ือเสียงเป็ นที่
รูจ้ กั และได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื อันเนื่องมาจากประสบ
ความสาเร็จในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ส่งผลให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจเกิด
ระดับ ของความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการดิจทิ ัลที่เพิ่ม
สูงขึ้น ตามไปด้วย สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Liao et al.
(2001) พบว่า แรงจูงใจภายนอกเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผล
เชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจในการเป็ นผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ออนไลน์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านทฤษฎี
ผลของงานวิจยั ทาให้เกิดการสร้างตัวแบบทีใ่ ช้ใน
การตรวจสอบปั จจัย เหตุและผลของแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกที่จ ะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ อาชีพ ในบริบ ทของ
ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ โดยสามารถนาตัวแบบ
บุ ค ลิ ก ภ าพ ห้ า องค์ ป ระกอบ(Five-Factor Personality
Model) ของ McCrae and Costa (2008) แรงจูงใจในการ
มุ่ ง เน้ น เป็ นผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Motivation
Theory) ของ Iakovleva and Solesvik (2014); Iakovleva
and Kolvereid (2008) และความตัง้ ใจที่จะเป็ นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurial Intention) ข อ ง Zhao et al. (2005)
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มาเป็ นกรอบแนวทางการศึก ษาปั จ จัย เหตุ แ ละผลของ
แรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพในบริบทของความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ัย ในอดี ต อี ก ทั ง้ ผลของงานวิ จ ัย
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาเพิม่ เติม เพื่อต่อยอด
งานวิจยั ในอนาคตได้ นอกเหนือจากการตัวแบบบุคลิกภาพ
ห้าองค์ ป ระกอบ และความตัง้ ใจที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ดิจิท ัล ที่เป็ น ปั จ จัย เหตุ แ ละผลของแรงจูง ใจภายในและ
ภายนอกที่จะเป็ นผู้ประกอบการมืออาชีพแล้ว ยังมีปัจจัย
อื่น ๆ อีกหรือไม่ จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิตขิ องงานวิจยั
นี้จะเห็นได้ว่า ปั จจัยเหตุและผลของแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการมืออาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ ์
ของการท านาย (R2) ความตัง้ ใจที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ
เท่ากับ 0.556 ซึ่งค่านี้สามารถอธิบายความผันแปรของตัว
แปรตามได้รอ้ ยละ 55.60 กล่าวอีกนัยหนึ่ง นัน่ คือ ยังมีอีก
ถึงร้อ ยละ 44.40 ที่อ าจจะมีปั จ จัย อื่น ๆ นอกเหนื อ จาก
งานวิจยั นี้ทส่ี ามารถนามาใช้ในการอธิบายความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เป็ นผู้ประกอบการดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรการบริหารธุรกิจได้
ข้อเสนอแนะด้านการนาไปปฏิ บตั ิ
จากผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพแบบยึดมั ่นใน
หลัก การผ่ านแรงจูงใจภายในที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพเป็ นปั จจัยเหตุสาคัญที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผู้ ป ระกอบการดิ จิ ท ั ล ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี
ในหลัก สู ต รการบริห ารธุ ร กิ จ มากที่ สุ ด ดัง นั ้น สถาบัน
การศึกษา หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต่าง ๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
ควรให้ ค วามส าคัญ กั บ การจัด การเรีย นการสอน การ
ฝึ ก อบ รม เพื่ อให้ ค วาม รู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารเริ่ ม ต้ น เป็ น
ผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั รายใหม่ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพของกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
การบริหารธุรกิจ ที่เป็ น ผู้ยึดถือหลักการเหตุผ ล ยืน หยัด
รับ ผิดชอบในงานที่ได้รบั มอบหมาย และมุ่ งความสาเร็จ
โดยการจัดการเรียนการสอนผ่านกรณีศกึ ษาต่าง ๆ ร่วมกับ
สถานการประกอบการ เพื่อทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การทางานภายใต้สถานการณ์ท่ีเป็ นจริง ได้ลงมือแก้โจทย์
ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามท้ า ทายต่ อ ความรู้
ความสามารถ ตามที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจากสถาบั น
การศึกษาและผู้ประกอบการ รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรรมใน

การจูงใจให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลตอบแทนทีต่ นเองจะ
ได้รบั กลับมา เช่น การสนับสนุ นแหล่งเงินทุนสาหรับการ
น าธุ ร กิ จ ไปสู่ ต ลาดเชิ ง พาณิ ชย์ ใ นอนาคต การสร้ า ง
เครือ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ การได้ ร ับ การยกย่ อ ง และมี
ชื่อเสียงเป็ นทีร่ จู้ กั เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้กลุ่มนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีใ นหลัก สู ต รการบริห ารธุ ร กิ จ เกิ ด แรงจู ง ใจ
ภายในในการมุ่งเน้ น เป็ น ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิท ัลมาก
ยิง่ ขึน้ พัฒนาความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั
ทีส่ ร้างนวัตกรรมทางธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบ
สินค้าหรือบริการทีส่ ร้างประสบการณ์อนั น่าประทับใจให้กบั
ลู ก ค้ า และเหนื อ กว่ า ผู้ ป ระกอบการแบบดั ง้ เดิ ม และ
ท้ายทีส่ ุดเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการและเริ่มต้น
สร้างธุรกิจใหม่บนโลกดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย อันจะ
ส่งผลให้กลายเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจดิจทิ ลั รายใหม่ทเ่ี ป็ น
กาลังขับเคลื่อนทีส่ าคัญสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคตได้อย่างยั ่งยืน
ข้อจากัดของงานวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้การตรวจสอบปั จจัยเหตุและผลของ
แรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพในบริบทของความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจ โดย
เลือกใช้ 8 ปั จจัย จาก 3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ตัวแบบ
บุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ (Five-Factor Personality
Model) และทฤษฎีแรงจูงใจในการมุ่งเน้ นเป็ นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Motivation Theory) และความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เป็ น ผู้ ป ระก อบ ก ารดิ จิ ท ั ล (Digital Entrepreneurship
Intention) ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการใช้ปั จจัยจากแนวคิด
หรือ ทฤษฎี อ่ืน ๆ เพื่ อ ตรวจสอบปั จ จัย เหตุ แ ละผลของ
แรงจูงใจภายในและภายนอกที่จะเป็ น ผู้ป ระกอบการมือ
อาชีพในบริบทของความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นบริหารธุรกิจให้มี
ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ งานวิจยั นี้เป็ นการเก็บข้อมูลจาก
จากความคิดเห็นเฉพาะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
หลัก สู ต รการบริห ารธุ ร กิ จ ในเขตจัง หวัด เพชรบุ รีแ ละ
ประจวบคีรขี นั ธ์ ไม่ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ถงึ ระดับความตัง้ ใจที่
จะเป็ นผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิท ั ล ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญ ญาตรีในหลักสูตรการบริห ารธุรกิจ ไม่ได้เก็บข้อมูล
จากนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ
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ทัวทั
่ ง้ ประเทศไทย ซึ่งอาจจะต้องมีความซับ ซ้อนและใช้
เวลาในการวิจยั มากยิง่ ขึ้น และงานวิจยั ดาเนินการวิจยั ใน
ประเทศไทย ดังนัน้ การนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการอ้างอิง
ต้ อ งระมั ด ระวัง ถึ ง ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นประชากรศาสตร์
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นหรือ
ความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย
งานวิ จยั ในอนาคต
การต่ อ ยอดการวิจ ัย สามารถท าได้ใ นหลาย ๆ
แนวทางดังนี้
1. ในการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไป ผู้วิจ ัย อาจใช้วิธี
วิจยั แบบผสมผสาน ด้วยการท าวิจยั แบบวิธีเชิงปริม าณ
(Quantitative Research) และวิธเี ชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการใช้วิธีเชิงปริมาณเป็ น หลัก และใช้วิธี
เชิงคุณภาพมาเสริมเพื่อขยายความ และเพิ่มความลุ่มลึก
ของข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ก ารสั ม ภ าษ ณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) หรือวิธกี ารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ทีค่ าดว่าจะเป็ นปั จจัยเหตุ
และผลของแรงจู ง ใจภายในและภ ายนอกที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการมืออาชีพในบริบทของความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านบริห ารธุ รกิจ เช่ น ปั จจัย ในระดับ บุ ค คล ได้แก่ เพศ
อายุ ประสบการณ์ พื้ น ฐานการประกอบธุ ร กิ จ ข อง
ผู้ป ระกอบการ คุ ณ ลัก ษณะการเป็ น ผู้ป ระกอบการ องค์
ความรู้เ กี่ ย วกับ การเป็ นผู้ ป ระกอบการ ความต้ อ งการ
ความสาเร็จ ความสามารถทางนวัตกรรมส่วนบุคคล และ

ตัวแปรแทรกอื่น ๆ เช่น สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีของ
ผู้ประกอบการ ความรุนแรงของเทคโนโลยี และความผัน
ผวนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็ นต้น
3. ศึก ษากับ กลุ่ ม นั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีใ น
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ โดยจัดกลุ่มตามเพศ เช่น ศึกษา
จากผู้ให้ข้อมูลที่เป็ น เพศหญิงโดยเฉพาะ โดยจากข้อมูล
ทัวไปของผู
่
้ให้ขอ้ มูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สูงถึง
ร้อยละ 78.00 แสดงให้เห็นว่าในปั จจุบนั เพศหญิง มีความ
นิ ย มหรือ สนใจในการเป็ น ผู้ป ระกอบการมากขึ้น และผู้
บริหารธุรกิจที่ประสบความสาเร็จทีเ่ ป็ นหญิงมีจานวนเพิม่
มากขึน้ โดยทาการศึกษาถึงปั จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ท่ี
ท าให้ ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรีใ นหลัก สู ต รการ
บริหารธุรกิจเพศหญิง มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
ดิจทิ ลั รายใหม่
4. นากรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ ไปศึกษาถึง
ปั จจัยเหตุและผลของแรงจูงใจภายในและภายนอกทีจ่ ะเป็ น
ผู้ประกอบการมืออาชีพในบริบทของความตัง้ ใจที่จะเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจทิ ลั ของนักศึกษาในสาขาวิชา และ
ภูมภิ าคอื่น ๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก และมีค วามหลาย
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ขึ้น ของระดับ ความตั ง้ ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ั ล รายใหม่ ข องนั ก ศึ ก ษาใน
สาขาวิชา และภูมภิ าคอื่น ๆ ซึง่ จะสามารถเป็ นกลไกสาคัญ
ในขับ เคลื่อ นธุ ร กิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ตลอดจน
เศรษฐกิจในรูปแบบดิจทิ ลั ของประเทศได้ต่อไปในอนาคต
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