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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง 2) เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา จำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และ 3) ศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 201 คน ไดมา 

ดวยวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบวา  

 1) ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

 2) เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพ 

ผูปกครอง รายไดผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะและความพรอมในการเปนผูประกอบการ 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาท่ีมีทัศนคติตอการเปนผูประกอบการและสาขาวิชาตางกันมีระดับ 

ความพรอมในการเปนผูประกอบการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3) แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

ที่สำคัญ คือ คณะควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สามารถพัฒนาความสามารถในดานความต้ังใจท่ีจะเปน 

ผูประกอบการ คุณลักษณะในการเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาใหมากข้ึน พัฒนานักศึกษาใหเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงานและ

คน ควรพานักศึกษาไปดูงานและจัดโอกาสใหผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จมาถายทอดความรู

และประสบการณมากขึ้น นอกจากน้ีควรใหนักศึกษาประเมินตัวเอง วิเคราะหความพรอมของตนเอง

และส่ิงแวดลอมภายนอกดวย 

 

คำสำคัญ: ความพรอม การเตรียมความพรอม การเปนผูประกอบการ 

 

ABSTRACT 
 The aims of this research were to: 1) study the level of characteristics and 

readiness for entrepreneurship of the sample students; 2) compare the level of characteristics 

and readiness for the entrepreneurship, as classified by personal factors; and 3) explore 

the guidelines for the entrepreneurship preparation for those students. Samples were 201 

fourth year students in the Faculty of Management Sciences, derived by the stratified and 

systematic random sampling. The research instruments were a questionnaire and an 

in-depth interview.  The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, and content analysis. 

 Research findings were as follows: 

 1) Overall and cach aspects, the level of entrepreneurship characteristics for 
the sample students were at a high level. 

 2) The comparison of the level entrepreneurship and the entrepreneurship 

readiness as classified by gender, major of study, grade point average, parents’ occupation 
and parent’s income were not statistical difference, but with different attitude and majors  

at .05 level. 

 3) Regarding the significant guidelines for the entrepreneurship preparation for 

the sample students, the faculty should allocate activities to improve their attention to be 

the entrepreneur, the entrepreneurship characteristics, and the faculty should develop 
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students’ understanding and knowledge on the management of human resources and 

works. Educational field trip and the experience by successful entrepreneurs should be 

organized. Additionally, the faculty should stimulate the students to perform self-assessment 

their readiness together with the external environment analysis. 

 

Keywords: the readiness, the preparation, the entrepreneurship 

 

บทนำ 

 โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางมากและรวดเร็วท้ังดานเทคโนโลยีที่รวมท้ัง 

การส่ือสาร การเปดการคาเสรีกับหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเปดโอกาสใหคูแขงจากทุกมุมโลกหล่ังไหล 

เขามาในแตละประเทศ ซึ่งการเปล่ียนแปลงจะตองเกิดขึ้นท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมน้ัน มีการเปล่ียนแปลงไปทางบวกและทางลบ ดังน้ัน ประชาชนของแตละประเทศตองเกิด

ความตระหนักรูทันตอขอมูลขาวสาร และสังคมบริโภคนิยม และประชาชนจึงเปนทรัพยากรบุคคล 

ที่สำคัญท่ีสุดท่ีจะตองเตรียมความพรอมปรับตัวสำหรับการพัฒนาของโลก 

 การพัฒนาน้ันตองมแีผนการเสริมสรางฐานรากสังคมใหเขมแขง็ดวยการวางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน 7 ยุทธศาสตร เพ่ือใหการดำเนินงานในระยะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยหน่ึงในแผนยุทธศาสตรนั้น คือ

การกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพครูอาจารยที่มีอยู

ควบคูกับการปรับกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติไดจริงและสามารถท่ีจะเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต การผลิตกำลังคนและฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดแรงงาน เทคโนโลยีสมัยใหมและพรอมเขาสูเศรษฐกิจใหม และมุงสรางอาชีพแกแรงงาน  

โดยสงเสริมใหผูที่ตกงานและผูวางงานโดยเฉพาะผูที่สำเร็จอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาใหมีความรูใน

การประกอบอาชีพสวนตัวและธุรกิจขนาดเล็ก โดยใหการฝกอบรม และเพ่ิมความรูดานเทคนิคที่

เก่ียวของ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2544: 63) 

 จากท่ีผานมาสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งมีบทบาท 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับสูงของประเทศ สวนใหญมักมุงผลิตบัณฑิตเพ่ือสนอง 
ความตองการของตลาดแรงงานตามสาขาวิชาชีพเฉพาะตาง ๆ ในยุคเศรษฐกิจรุงเรือง ธุรกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศมีการขยายตัวเติบโตอยางรวดเร็ว เปนยุคท่ีมีการผลิตบัณฑิตในสาขาการเงิน การบริหาร

ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เพ่ือสนองความตองการของสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
แตเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ ลวนประสบปญหาจนตองเลิก

หรือหยุดกิจการ ตองลดกำลังการผลิต มีการปลด หรือลดจำนวนพนักงาน ทำใหเกิดการวางงาน 
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เปนจำนวนมาก ขณะเดียวกันผูสำเร็จการศึกษาใหมเมื่อจบการศึกษาออกมาแลวก็ไมมีงานรองรับ 

จึงเร่ิมมีกระแสท่ีจะสงเสริมใหผูจบการศึกษา ผูวางงานท่ีมีความรูประสบการณเปล่ียนเข็มชีวิตไปสู

การประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสวนของสถาบันอุดมศึกษาก็เร่ิมทบทวนปรับแนวทาง 

ในการผลิตบัณฑิตไปสูทางเลือกใหมอีกทางหน่ึง คือ การผลิตบัณฑิตออกไปเปนผูประกอบการ  

ซึ่งในเร่ืองนี้จำเปนจะตองปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหรือสรางหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริม 

กับหลักสูตรการศึกษาตามโปรแกรมปกติ โดยควรจะสอดแทรกวิชาจิตวิทยาเชิงการประกอบการ 

และเนนการเรียนการสอนท่ีเปนภาคปฏิบัตแิละกรณีศึกษาจริง (อาทิตย วุฒคะโร, 2543: 54) 

 นอกจากน้ี ในยุคท่ีสถานการณโลกไดเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ประเทศตาง ๆ ให 

ความสำคัญกับการรวมกลุมกันในเนื้อหาและวัตถุประสงคที่หลากหลาย เพ่ือระดมเอาลักษณะ 

รวมกันมาเพ่ิมอำนาจตอรองและเพิ่มความสามารถในการแขงขันบนเวทีระหวางประเทศ ขณะ

เดียวกันปญหาซึ่งเคยเปนปญหาระดับประเทศกลับขยายวงกวางขึ้นเปนปญหาระหวางประเทศ

เพ่ือนบาน ซึ่งนักศึกษายุคใหมจะตองเผชิญการแขงขันตาง ๆ ที่รุนแรงเปนอยางมาก จึงตองปรับตัว 

ใหเทาทันสถานการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาเส่ียง และควรท่ีจะมีคุณลักษณะท่ีดี 

ในการเปนผูประกอบการรุนสมัยใหม สามารถรับมือกับภาวการณที่เกิดขึ้นอยางทันที  

 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ที่มุงใชความรูเปนฐานการพัฒนาและบูรณาการองคความรูสูชุมชน เพ่ือพัฒนาคนและ

ทองถิ่นใหเปนมืออาชีพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเปนกำลังหลักของทองถิ่น สรางงานวิจัยและ

พัฒนาองคความรูเชิงบูรณาการ บริการงานวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษาแกชุมชน 

ปรับปรุง พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาการจัดการและการประกันคุณภาพ บำรุงศาสนา 

สรางเสริมจริยธรรม อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม ซึ่งมีเปาหมายดังนี้ ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามฐานผลการเรียนรู 5 ดาน (five domains of learning) การพัฒนา 

นักศึกษาสู School of Business การพัฒนานักศึกษาตามจุดเนนของโปรแกรมวิชา การดำเนินการ
พัฒนาศูนยชวยการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการจัดการเรียนการสอน และ 

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานคอมพิวเตอรและภาษาตามความตองการของทองถิ่นและสังคม 
(คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555: <http://...>) อีกท้ังคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามฐานผลการเรียนรู 5 ดาน และมีทักษะทางดาน
คอมพิวเตอรและภาษาตามความตองการของทองถ่ินและสังคม   

 ผูวิจัยในฐานะของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได

ตระหนักถึงความสำคัญของความพรอมในการเปนผูประกอบการ จึงทำวิจัยเร่ือง “ความพรอมและ

แนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชในการวางแผนการแนะแนวอาชีพใหแก
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นักศึกษาที่ใกลจะสำเร็จการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามี
ความพรอมในการเปนผูประกอบการตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 
ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 
ในการเปนผูประกอบการจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดำเนินการข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลหลัก 
 1.  ประชากร 
  ประชากรในการวิจัย ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จำนวน 958 ราย (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555:  
<http://...>) 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยาง ไดแก โดยคำนวณขนาดของตัวอยางจากสูตรการคำนวณขนาดของ
ตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ดังน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเทากับ 201 คน  
 3.  วิธีการสุมตัวอยาง 
  การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน 
(proportional stratified random sampling) และการสุมตัวอยางเชิงระบบ (systematic random 
sampling) โดยแบงสาขาวิชานักศึกษาเปน 5 กลุม คือ การบัญชี การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอรธุรกิจ 
นิเทศศาสตร และอ่ืน ๆ ไดแก การตลาด การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย ธุรกิจ
ระหวางประเทศ และการจัดการโลจิสติกส ใหไดจำนวนกลุมตัวอยางตามท่ีกำหนด จำนวน 201 คน 
 4.  ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเชิงลึก ใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
selection) ประกอบดวย ประธานโปรแกรมคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยประจำคณะวิทยาการ
จัดการ รวม 10 คน เพ่ือสอบถามเก่ียวกับแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 110

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งประกอบ 

ดวย 2 สวน ดังน้ี  

 สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน 

   ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ซึ่งประกอบดวย เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ใหตอบตามสภาพเปนจริง 

   ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและ 

ความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา ซึ่งประกอบดวยในดานคุณลักษณะความเปน 

ผูประกอบการ ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐาน 

ทางสังคม การรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับแบบลเิคิรท (Likert scale) (วิเชยีร  เกตุสงิห, 2541: 69) 

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ  

 สวนท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือสอบถามแนวทาง

การเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดำเนินการวิธีและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำหนังสือขอความรวมมือ 

ในการทำวิจัยจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 - 27 

กุมภาพันธ 2556 พรอมทั้งรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน 

 3. ผูวิจัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ แลวนำมาลงรหัสและนำไป
วิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 

 4. ผูวิจัยนำแบบสัมภาษณเชิงลึกไปใหอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐมเพ่ือหาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการ 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ  

 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

กลุมตัวอยางดวยการทดสอบคาที (t-test) สำหรับตัวแปรท่ีจำแนกเปน 2 กลุม ไดแก ดานเพศ และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางอยางมี 

นยัสำคัญทางสถิต ิจะทำการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู สำหรับตวัแปรท่ีจำแนกเปน 3 กลุมขึน้ไป 

ไดแก ดานสาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครอง และทดสอบความแตกตาง 

เปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher LSD Procedure) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2543: 201-202) 

 4. การวิเคราะหขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด ใชการวิเคราะห

เน้ือหา  

 5. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ใชการวิเคราะหเน้ือหา  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของ 

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.84)  

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับนี้ ความฝกใฝใน 

ความสำเร็จมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( x̄ =4.13) รองลงมาคือ ความซื่อสัตยสุจริต ( x̄ =4.05) การแสวงหา

ขอมูล ( x̄ =3.90) การแสวงหาโอกาสและวิสัยทัศน (x̄ =3.84) ความคิดสรางสรรค (x̄ =3.81)  

ความรับผดิชอบ ( x̄ =3.78) ความกลาเส่ียงและความเช่ือมั่นในตนเองมีคาเฉล่ียเทากัน ( x̄ =3.74) 

ความยืนหยัดอดทน ( x̄ =3.73) ตามลำดับ และทักษะทางสังคมมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( x̄ =3.64)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  .D.S   
1.  3.74 0.544  
2.  4.13 0.583  
3.  3.81 0.536  
4.  3.73 0.544  
5.  3.74 0.566  
6.  3.84 0.567  
7.  3.90 0.511  
8.  3.64 0.605  
9.  3.84 0.603  
10.  3.78 0.568  
11.  4.05 0.640  

 3.84 0.570  

(n= 201) 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม 

 

 X  .D.S   
1.  3.81 0.820  
2.  4.04 0.643  
3.  4.00 0.602  
4.  3.74 0.688  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.91) และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับนี้ ทัศนคติตอการเปน 

ผูประกอบการมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ( x̄ =4.04) รองลงมาคือ บรรทัดฐานทางสังคม ( x̄ =4.00)  

ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ ( x̄ =3.81) ตามลำดับ และการรับรูความเปนไปไดในการเปน 

ผูประกอบการมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( x̄ =3.74) 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบ

การของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาท่ีมี

เพศ สาขาวิชา เกรดเฉล่ีย อาชีพผูปกครอง รายไดผูปกครองแตกตางกันมีระดับคุณลักษณะและ
ความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาควรมี 

ความพรอมดังตอไปนี้ 

 ดานคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ มีแนวทางในการสนทนาคุณลักษณะ 
ความเปนผูประกอบการดังนี้ 1) นักศึกษาควรเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงาน 

เชน บทบาทหนาท่ีงาน การผลิต บัญชี การเงิน การตลาด และดานการบริหารการจัดการคน เชน 

ความสามารถในการจัดสรรหาคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนาคน และจายคาตอบแทน 2) ตองมีจริยธรรม 

(n= 201) 
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เชน ความซ่ือสัตยสุจริต มนุษยสัมพันธที่ดี และ 3) ตองมีความอดทน ขยัน ความคิดสรางสรรค  

กลาคิดกลาทำแบบมีเหตุผล และประสบการณการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและ 

ผูที่เก่ียวของควรพัฒนากิจกรรมที่สงเสริมความรูและทักษะดานการบริหารการจัดการ ยังควร 

จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค 

และการฝกปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                               

 ดานความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ ตองมีแรงผลักดัน

ภายในและเปาหมายท่ีชัดเจนในอนาคตวาอยากจะเปนผูประกอบการจริง ๆ มีความรักและความชอบ 

ที่จะทำธุรกิจจริง ไมใชทำเพราะสภาพแวดลอมหรือใกลเคียง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่

เ ก่ียวของควรสรางจิตสำนึกและกระตุนแรงจูงใจเพ่ือใหนักศึกษาสามารถกำหนดเปาหมาย 

ในการดำเนินชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 ดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ นักศึกษาตองมีทัศนคติทางดานบวกเพ่ือที่จะ

เผชิญตอสูกับอุปสรรคทุกอยางได เชน มีแบบอยางท่ีดีมาเปนตนแบบ ยอมรับความเสี่ยงในการหา

กำไร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรสรางทัศนคติที่ดีในการเปนผูประกอบการให 

แกผูเรียน ทั้งความกลาเส่ียง กลาตัดสินใจ และความอดทน 
 ดานบรรทัดฐานทางสังคม คณะวิทยาการจัดการควรพานักศึกษาไปดูงานใน 

สถานประกอบการมากข้ึนหรือจัดเวลาคนหาโอกาสเชิญชวนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จแลว

มาถายทอดความรู ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักศึกษากลุมที่ไมมีธุรกิจจริงและใหกำลังใจสงเสริม

นักศึกษากลุมที่บานหรือตัวเองมีธุรกิจอยูปจจุบัน รวมท้ังบุคคลรอบขางท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาควร

สนับสนุนและใหคำชี้แนะใหนักศึกษาเปนผูประกอบการมากข้ึน เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง และ

อาจารยเปนตน  

 ดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ  

1) ไมวาจะทำธุรกิจแบบไหนก็ตาม ตองมีการประเมินตัวเองอยางดี ก็คือตองวิเคราะหความพรอม
ของตนเอง 2) ตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก เชน ตองรับรูแนวทางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ธรรมชาติและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรฝกใหผูเรียนรูจัก 
การประเมินตนเอง ทั้งดานความพรอมของผูเรียน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจ 

ที่สนใจ รวมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียน การสอน สื่อการสอน ผูบรรยายและสภาพแวดลอม 

ในการเรียนท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน 
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อภิปรายผล 

 1.  ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อภิปรายผลไดดังน้ี 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอัฏฐพล เข่ือนคำ (2548: 41) พบวา นักศึกษามีคะแนนคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการโดยรวมอยูในระดับมาก 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปราณี  ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพการเปนผูประกอบการโดยรวมอยูในระดับมาก 

 2.  เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล อภิปรายผลไดดังน้ี 

            จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามเพศ พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับผลการวิจยัของชชูยั สมทิธิไกร 

(2548: 256) พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

และยังสอดคลองกับปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีศักยภาพ

การเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศิน ีจฑุาวิจติร (2552: 10) พบวา นกัศึกษาท่ีมเีพศตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 
  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามสาขาวิชา พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาแตกตางกันมีระดับคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาที่ศึกษาแตกตางกัน มีศักยภาพ 

การเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศิน ีจฑุาวิจติร (2552: 10) พบวา นกัศึกษาท่ีมคีณะท่ีศกึษา

ตางกันมีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน 

  จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 
ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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จำแนกตามเกรดเฉลีย่ พบวา นกัศึกษาทีม่เีกรดเฉล่ียตางกันมรีะดบัคณุลกัษณะความเปนผูประกอบการ

และความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปราณี  

ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมี เกรดเฉล่ียท่ีแตกตางกัน มีศักยภาพการเปนผูประกอบการ

ไมแตกตางกัน 

 จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามอาชีพผูปกครอง พบวา นักศึกษาที่มีอาชีพผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจยัของอฏัฐพล เข่ือนคำ (2548: 41) พบวา นกัศึกษาท่ีมบีดิา-มารดาประกอบอาชีพแตกตางกัน 

มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการโดยรวม ไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ 

ยังสอดคลองกับปราณี ตนัประยูร (2552: 60) พบวา นกัศึกษาท่ีม ีอาชพีของบิดา มารดาท่ีแตกตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน และเกศินี จุฑาวิจิตร (2552: 10) พบวา นักศึกษา 

ที่มีอาชีพหลักของครอบครัวตางกันมีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน  

           จากผลการศึกษาพบวา ระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จำแนกตามรายไดผูปกครอง พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดผูปกครองตางกันมีระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของปราณี ตันประยูร (2552: 60) พบวา นักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกัน 

มีศักยภาพการเปนผูประกอบการไมแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเร่ือง ความพรอมและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบ
การของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดเสนอแนะแนวทาง

ใหคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผูสนใจทั่วไป ดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1  จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พบวา การรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ และ

คุณลักษณะในการเปนผูประกอบการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย สวนบรรทัดฐานทางสังคมและ

ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียมาก ซึ่งจากขอมูลดังกลาวน้ี เพ่ือท่ีจะ 

ใหนกัศึกษามีคณุลักษณะในการเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการไดมากข้ึน 
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ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงควรท่ีจะใหความสำคัญเปนอยางย่ิงกับ

การพัฒนานักศึกษาดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการเปนพิเศษ ความต้ังใจที่จะ

เปนผูประกอบการ และคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการ ตามลำดับ ในการเตรียมความพรอม

นักศึกษา 

 1.2 จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ดานคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการ พบวา ทกัษะทางสังคม ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความกลาเส่ียง 

ความรับผิดชอบ ความยืนหยัดอดทน ความคิดสรางสรรค การแสวงหาโอกาส วิสัยทัศน และ 

การแสวงหาขอมูลอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย สวนความซ่ือสัตยสุจริตและความฝกใฝใน 

ความสำเรจ็อยูในระดบัมากมคีาเฉลีย่มาก ซึง่จากขอมลูดงักลาวน้ี เพ่ือทีจ่ะใหนกัศึกษามคีวามพรอม

ในดานคุณลักษณะในการเปนผูประกอบการไดมากขึ้น ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม จึงควรท่ีจะใหความสำคัญเปนอยางย่ิงกับการพัฒนาทักษะทางสังคม ความเชื่อมั่น

ในตนเอง ความกลาเส่ียง ความรับผิดชอบ ความยืนหยัดอดทน ความคิดสรางสรรค การแสวงหา

โอกาส วิสัยทัศน และการแสวงหาขอมูล ตามลำดับในการเตรียมความพรอมนักศึกษา 

 1.3 จากผลการวิเคราะหระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ช้ันปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานความกลาเส่ียง ความคิดสรางสรรค 

ความยืนหยัดอดทน ความเชื่อมั่นในตัวเอง การแสวงหาโอกาส การแสวงหาขอมูล ทักษะทางสังคม 

วิสัยทัศน ความรับผิดชอบ พบวา อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียนอย ดังน้ัน ทางคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงควรท่ีจะสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทุกสาขาวิชามีคุณลักษณะ

การเปนผูประกอบการในระหวางท่ีกำลังศึกษา โดยจัดใหเปนกิจกรรมบังคับท่ีตองมีสวนรวม 

กอนสำเร็จการศึกษา เชน กิจกรรมบริษัทจำลอง ตลาดนัดความคิดและนวัตกรรม นอกจากน้ี 

ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดริเริ่มธุรกิจของตนเอง โดยใหศูนยบมเพาะธุรกิจเปนเจาภาพหลัก 
ในการดำเนินงาน  

           1.4  จากผลการวิเคราะหระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดานการรับรูความเปนไปได 

ในการเปนผูประกอบการ พบวา อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ทางคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงควรจัดทำหลักสูตร กระบวนวิชา กิจกรรมการฝกอบรม 
ที่สรางการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ควรใหความรูเก่ียวกับ

สถานการณทางเศรษฐกิจอยางเปนระบบเพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางความม่ันใจ

ในการประกอบธุรกิจในชวงท่ีสังคมเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
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           1.5  ผลการวิเคราะหแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาและมหาวิทยาลัย 

ควรมีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอมดังน้ี 

            ดานคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ มีแนวทางในการสนทนาคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการดาน 1) นักศึกษาควรเขาใจและมีความรูทั้งดานการบริหารการจัดการงาน 

เชน บทบาทหนาท่ีงาน การผลิต บัญชี การเงิน การตลาด และดานการบริหารการจัดการคน เชน 

ความสามารถในการจัดสรรหาคัดเลือก ฝกอบรม พัฒนาคน และจายคาตอบแทน 2) ตองมีจริยธรรม 

เชน ความซื่อสัตยสุจริต มนุษยสัมพันธที่ดี 3) ตองมีความอดทน ขยัน ความคิดสรางสรรค กลาคิด

กลาทำแบบมีเหตุผล และประสบการณการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควร

พัฒนากิจกรรมท่ีสงเสริมความรูและทักษะดานการบริหารการจัดการ ยังควรจัดกิจกรรมที่สงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและการฝกปฏิบัติงาน                           

   ดานความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ ตองมีแรงผลักดัน

ภายในและเปาหมายท่ีชัดเจนในอนาคต วาอยากจะเปนผูประกอบการจริง ๆ มีความรักและความชอบ 

ที่จะทำธุรกิจจริง ไมใชทำเพราะสภาพแวดลอมหรือบุคคลใกลเคียง นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและ 

ผูที่เก่ียวของควรสรางจิตสำนึกและกระตุนแรงจงใจเพ่ือใหนักศึกษาสามารถกำหนดเปาหมายใน 

การดำเนินชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 

             ดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ นักศึกษาตองมีทัศนคติทางดานบวก 

เพ่ือที่จะเผชิญตอสูกับอุปสรรคทุกอยางได เชน มีแบบอยางท่ีดีมาเปนตนแบบ ยอมรับความเส่ียง 

ในการหากำไร นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูทีเ่ก่ียวของควรสรางทัศนคตทิีด่ใีนการเปนผูประกอบการ

ใหแกผูเรียน ทั้งความกลาเส่ียง กลาตัดสินใจ และความอดทน 

   ดานบรรทัดฐานทางสังคม คณะวิทยาการจัดการควรพานักศึกษาไปดูงานใน 
สถานประกอบการมากข้ึนหรือจัดเวลาคนหาโอกาสเชิญชวนผูประกอบการท่ีประสบความสำเร็จแลว

มาถายทอดความรู ประสบการณตาง ๆ ใหแกนักศึกษากลุมที่ไมมีธุรกิจจริงและใหกำลังใจสงเสริม 

นักศึกษากลุมที่บานหรือตัวเองมีธุรกิจอยูปจจุบัน รวมทั้งบุคคลรอบขางท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 
ควรสนับสนุนและใหคำชี้แนะใหนักศึกษาเปนผูประกอบการมากข้ึน เชน บิดามารดา ญาติพ่ีนอง 

และอาจารย เปนตน  

                  ดานการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ สิ่งสำคัญของนักศึกษาคือ 
1) ไมวาจะทำธุรกิจแบบไหนก็ตาม ตองมีการประเมินตัวเองอยางดี ก็คือตองวิเคราะหความพรอม

ของตนเอง 2) ตองวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก เชน ตองรับรูแนวทางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี ธรรมชาติและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยและผูที่เก่ียวของควรฝกใหผูเรียนรูจัก 

การประเมินตนเอง ทั้งดานความพรอมของผูเรียน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจ 
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ที่สนใจ รวมทั้งจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน สื่อการสอน ผูบรรยายและสภาพแวดลอม 

ในการเรียนท่ีเอ้ือตอการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาความพรอมและแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาจังหวัดนครปฐมตอไป 

  2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพรอมในการเปนผูประกอบการของ 

นักศึกษาจังหวัดนครปฐมกับนักศึกษาจังหวัดอื่น ๆ เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาใหดีขึ้น หรือเสริมสรางแรงจูงใจความพรอมใน 

การเปนผูประกอบการของนักศึกษาตอไป   

  2.3  ควรมีการศึกษาถึงขีดความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการเปนผูประกอบการดานตาง ๆ 

 

สรุป 

 การวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาระดับคุณลักษณะความเปนผูประกอบการและความพรอม 

ในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการ เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะ 

ความเปนผูประกอบการและความพรอมในการเปนผูประกอบการจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ และศึกษาแนวทางการเตรียมความพรอมในการเปน 

ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ระดับคุณลักษณะ

ความเปนผูประกอบการของนักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับ ไดแก ความฝกใฝใน 
ความสำเร็จ ความซ่ือสัตยสุจริต การแสวงหาขอมูล การแสวงหาโอกาส วิสัยทัศน ความคิดสรางสรรค 

ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกลาเส่ียง ความยืนหยัดอดทน และทักษะทางสังคม 

และความพรอมในการเปนผูประกอบการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับ ไดแก ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐานทาง

สังคม ความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปไดในการเปนผูประกอบการ ดังน้ัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จึงควรที่จะสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชามีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ 

ในระหวางที่กำลังศึกษา โดยจัดใหเปนกิจกรรมบังคับท่ีตองมีสวนรวมกอนสำเร็จการศึกษา เชน 

กิจกรรมบริษัทจำลอง ตลาดนัดความคิดและนวัตกรรม นอกจากน้ีก็ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดริเร่ิม

ธุรกิจของตนเอง โดยใหศูนยบมเพาะธุรกิจเปนเจาภาพหลักในการดำเนินงาน ยังควรจัดทำหลักสูตร 
กระบวนวิชา กิจกรรมการฝกอบรมท่ีสรางความต้ังใจทีจ่ะเปนผูประกอบการและการรับรูความเปนไปได
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ในการเปนผูประกอบการ ในขณะเดียวกันก็ควรใหความรูเก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ 

อยางเปนระบบเพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองและสรางความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ 

ในชวงท่ีสังคมเผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
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