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บทคัดยอ 

             การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยและแรงจูงใจที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปน

ผู ประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ปจจัยไดแก ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในการเปน

ผูประกอบการ พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการ และความคลั่งไคลธุรกิจ

ออนไลน โดยใชกลุมตัวอยาง คือ นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอย    

พหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ำกวา 30 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ               

โดยภาพรวมอยู ในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋� = 3.83) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที ่มีคาเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ            

แรงปรารถนา (𝑋𝑋� = 4.04) พฤติกรรมตามแผนโดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋� = 3.63) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ (𝑋𝑋� = 3.83) ปจจัยดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยู

ในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋� = 3.95) ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการโดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก               

(𝑋𝑋� = 3.86) ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนโดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋� = 3.71) และความตั้งใจผันตัวเปน

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก (𝑋𝑋� = 3.67) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา     

และรายไดตอเดือนตางกัน สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนโดยภาพรวมไมตางกัน (2) แรงจูงใจ     



 
 

ในการเปนผูประกอบการ การรับรูความสามารถของตนเอง แรงปรารถนา การตั้งเปาหมาย ความเชื่อตอปจจัยควบคุม 

ความกลาเสี่ยง และอดทนตอความไมแนนอน สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี     

ในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) พฤติกรรมตามแผน ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานทางสังคม สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ปจจัยดานบุคลิกภาพ (5) ปจจัยดาน

เจตคติในการเปนผูประกอบการ และ (6) ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ: ความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการ 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the Influence of factors and motivations affecting the 

intention of accountants in Suphanburi Province to be online business entrepreneurs factors include 

demographic factors, entrepreneurial motivation, planned behavior, personality factors, attitude factor, 

and passion online business. The 400 sample were drawn from population of accountant in Suphanburi 

Province. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard deviation and 

collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression 

Analysis. 

 The study indicated that the most accountants in Suphanburi Province of the respondents were 

female under 30 years old, single, received Bachelor’s Degree and received monthly income of             

10,001 – 20,000 bath. Entrepreneurial motivation were at high level (𝑋𝑋� = 3.83). When each aspect, it was 

found that the aspect has the highest mean were passion) (𝑋𝑋� = 4.04). Planned behavior were at high 

level (𝑋𝑋� = 3.63). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was attitude 

towards entrepreneurship (𝑋𝑋� = 3.83). Personality factors was at high level (𝑋𝑋� = 3.95). Attitude factor was 

at high level (𝑋𝑋� = 3.86). Passion online business was at high level (𝑋𝑋� = 3.71). Intention of accountants 

in Suphanburi Province to be online business entrepreneurs was at high level (𝑋𝑋� = 3.67).  

 The results of hypothesis test show that (1) the accountant in Suphanburi Province with different 

sex, age, status, education and income had different overall intention to be online business entrepreneurs. 

(2) Entrepreneurial motivation, self-efficacy, passion, goal-setting, locus of control, risk taking and tolerance 

to ambiguity had effect the intention of accountants in Suphanburi Province to be online business 

entrepreneurs at statistical significance of 0.05 levels. (3) Planned behavior, attitude towards entrepreneurship, 

perceived behavior control and social norm had effect the intention of accountants in Suphanburi Province 

to be online business entrepreneurs at statistical significance of 0.05 levels. (4) Personality factors,                 



 
 

(5) attitude factor and (6) passion online business had effect to had effect the intention of accountants in 

Suphanburi Province to be online business entrepreneurs at statistical significance of 0.05 levels 

 

Keyword: Quality of Work Life 

 

บทนำ 

           สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สวนหนึ่งเกิดจากองคกรตาง ๆ ระดับโลก        

ตางคิดคนสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาอยางตอเนื่องอยางรวดเร็วจากประเทศที่พัฒนาแลวสง

ตอมายังประเทศกำลังพัฒนา สงผลใหองคกรระดับรองลงมาไดรับผลกระทบตองปรับเปลี่ยนและแสวงหากลยุทธตาง ๆ  ของ

ตนภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหมีความสอดคลองกันเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก               

อยูตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อใหองคกรอยูรอดและเจริญกาวหนาตอไป (กนกพร กระจางแสง, 2560) 

แรงขับเคลื่อนที่ทำใหหลายคนคิดผันตัวเองเปนผูประกอบการอาจเกิดจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว 

เศรษฐกิจทั่วโลกที่ซบเซา ภาคธุรกิจไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงตนป 

พ.ศ. 2563 เปนสถานการณที่ไมมีใครคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้น ดวยความไมแนนอนและสถานการณที่ยากตอการคาดเดา

วาจะสิ้นสุดเมื่อไหร ทำใหผลประกอบการลดลง พนักงานออฟฟศบางแหงโดนลดเงินเดือนลง มีการปลดพนักงานออกเปน

จำนวนมาก หลายคนรูสึกถึงความไมแนนอนในชีวิตและชีวิตไมมีความมั่นคงอีกตอไปภายใตสถานการณที่ไมรูวาจะจบลง

เมื่อไหร จากสถิติในปจจุบันของครอบครัวคนไทย มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรไทยในป พ.ศ. 2563 ทั้งปจะอยูที่ 

225,846 บาท (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายครัวเรือน เฉลี่ยตอ

เดือนอยูที่ 255,948 บาท จะเห็นไดวาคาใชจายในครัวเรือนจะมีมากกวารายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร อีกทั้งจากสภาวะ

การระบาดของ โรค COVID -19 ในปที่ผานมาทำใหอัตราการวางงาน และอัตราการเลิกจางเพิ่มขึ้นจากขอมูลเศรษฐกิจ

แรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีผูวางงาน 308,295 คน และมีผูที่ถูกเลิกจาง 90,957 คน (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 

2564) ผลกระทบเต็ม ๆ  ที่ไดรับคือมีรายไดไมพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้นกับตนเองและแผกระจายไปยังครอบครัวดวยทำให

หลายคนตองหาทางเอาตัวรอดเพื่อมีชีวิตยืนยาวตอไปโดยการหันกลับมาสรางอาชีพใหม 

ดวยการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จึงทำให

เครือขายอินเทอรเน็ต ถูกนำมาใชในเชิงพาณิชยและแทรกซึมเขาสูสังคมอยางรวดเร็ว จนกลายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยาง

มากตอการดำรงชีวิตของผูบริโภคในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคมีความเปลี่ยนแปลง

ไปสังคมโดยรวมเขาสูรูปแบบการดำเนินชีวิตในรูปแบบออนไลน อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชวีิตประจำวันมากขึ้นทำให

โลกในปจจุบันกลายเปน “โลกออนไลน” หรืออาจกลาวไดวา “อินเทอรเน็ต” ถูกนำมาสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ไดมากมาย 

ขณะเดียวกันก็ไดรับการตอบรับจากผูคนทั่วไปอยางรวดเร็ว ดวยเหตุผลในดานความสะดวกและรวดเร็ว การเขาถึงเทคโนโลยี

งายขึ้น สำหรับพฤติกรรมการช็อปปงออนไลนพบวาชองทางที่ผูซื้อนิยมซื้อสินคาหรือบริการออนไลนมากที่สุด คือ ผาน

แพลตฟอรม e-Marketplace สูงสุดจะเปน Shopee รอยละ 89.7 รองลงมาคือ Lazada รอยละ 74 และ Facebook รอยละ 

61.2 โดยผูซื้อสวนใหญเลือกแพลตฟอรมจากการที่สินคามีราคาถูก คุมคากับการซื้อ แพลตฟอรมใชงานงาย สินคามีความ

หลากหลาย ผูซื้อมีความเชื่อมั่นในระบบชำระเงินของแพลตฟอรม รวมถึงการมีโปรโมชั่นในชวงวันสำคัญตางๆ ในแตละเดือน

อยางตอเนื่อง (สำนักงานพฒันาธุรกรรมทางอีเล็กทรอนกิส, 2564) ดวยพฤติกรรมการใชชีวิตของคนที่เปลีย่นแปลงไปจากการ

ซื้อสินคาตามรานคาทั่วไปหรือในหางสรรพสินคานั้นมีแนวโนมที่ลดลงแตกลับมีแนวโนมการซื้อสินคาผานออนไลนมากข้ึน 



 
 

สงผลใหเกิดผูประกอบการออนไลนเพิ่มข้ึนตามไปดวยเนื่องมีความสะดวกรวดเร็วทำไดทุกเวลา ในดานผูประกอบมีลงทุนการ

ในสินทรัพยดำเนินงานไมมากสามารถทำไดที่บานไมตองเชาสถานที่ตั้งสินคาเหมือนรานคาทั่วไป จากงานวิจัยที่ผานมามีการ

กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจเปนผูประกอบการวามี 2 ทฤษฎี คือ Shapero and Sokol (1982) (1) ทฤษฎีสถานการณ

การประกอบการ (Entrepreneurial Event) (2) ทฤษฎ ีพฤต ิกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior--TPB)            

และ Ajzen (1991) ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจเปนผูประกอบการ คือ (1) ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ (2) การรับรู

ความสามารถตอการเปนผูประกอบการ และ (3) บรรทัดฐานทางสงัคม เมื่อพิจารณาความเหมาะสมกลุมทีศึ่กษาจากทฤษฎีทัง้

สองพบวา TPB มีความเหมาะสมเนื่องจากทฤษฎีนี้ครอบคลุมปจจัยทั้งภายในคือ ทัศนคติและการรับรูความสามารถตอการ

เปนผูประกอบการ และภายนอก คือ บรรทดัฐานทางสังคม ซึ่งงานในปจจุบันยังไมมีงานใดกลาวถึงปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากนี้  

 จากเหตุผลดังที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของปจจัยและแรงจูงใจที่สงผลตอ

ความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้

นำไปเปนขอมูลสำหรับเริ่มตนที่จะทำธุรกิจออนไลนเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับตนเอง อีกทั้งยังเปนการสรางนักธุรกิจ 

และธุรกิจใหม รวมทั้งยังเปนขอมูลสำหรับผูประกอบการที่จะนำมาปรับปรุง แกไขธุรกิจใหมีความสมบูรณมากข้ึน อีกทั้ง

ยังเปนการรวมสรางการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสูเปาหมายในการเติบโตไดอยางยั่งยืนอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที ่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผู ประกอบการธุรกิจออนไลน        

ของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานเจตคติ    

ในการเปนผูประกอบการ ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ    

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตงานวิจัย 

         การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลของปจจัยและแรงจูงใจที่สงผลตอความตั้งใจผันตัว

เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี มีขอบเขตการวิจัย โดยผูวิจัยไดทำการกำหนด

ขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี ้

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไมสามารถรูจำนวนประชากร       

ที่แนนอนได ใชวิธีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน          

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลของปจจัยและแรงจูงใจที่สงผลตอความตั้งใจ

ผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทางผูวิจัยจะทำการศึกษาถึงตัวแปรตน 

คือ ปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานเจตคติ         

ในการเปนผูประกอบการ และความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ   

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน 



 
 

 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมตามแผนสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี     

ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานบุคลิกภาพสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี  

ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 สมมติฐานที่ 5 ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

สมมติฐานที่ 6 ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ     

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. รับรูถึงอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานเจตคติ และความคลั่ง

ไคลธุรกิจออนไลน ที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. รับรู ระดับแรงจูงใจที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัด

สุพรรณบุรี 

3. นำผลจากการวิจัยทีไ่ดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเสริมสราง พัฒนา ปรับปรุงเพื่อที่จะเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนในอนาคต 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินคาหรือบริการ         

การชำระเงินการโฆษณาโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ โดยเฉพาะเครือขายทางอินเทอรเน็ต (การพัฒนาระบบ        

อิเล็กทรอนิกส, 2563) 

2. แนวคิดธรุกิจออนไลน 

 การทำธุรกิจออนไลน หมายถึง การขายสินคาหรือบริการบนเว็บไซต ไมวาจะขายสินคาบนเว็บไซตที่ลงทุนเสียเงิน

ทำเอง หรือขายบนเว็บฟรี เชน เฟสบุค ไลน หรือ การนำสินคาไปโพสไวกับเว็บไซตที่ใหบริการลงโฆษณาฟรี ในปจจุบัน     

การทำธุรกิจออนไลนไมใชเทรน Trend หรือกระแส แตสามารถทำเปนอนาคตที่มั่นคง เลี้ยงชีพและครอบครัวได (การตลาด

ออนไลน, 2560) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูประกอบการ 

ผูประกอบการ หมายถึงผู ที ่เปนเจาของธุรกิจขนาดเล็ก จัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจโดยเผชิญกับความเสี่ยง         

และปญหาตาง ๆ ในการดำเนินงาน (Pickle & Abrahamson, 1989) 

4. แนวคิดความตั้งในใจการเปนผูประกอบการ 

 Kaur and Bains (2013) ไดใหความหมายวาผูประกอบการมาจากภาษาฝร่ังเศสคือคำวา ‘entreprendre’ หมายถึง 

การลงมือทำบางสิ่งในชวงยุคกลางมีการนิยามวาผูประกอบการเปนบุคคลที่มีความคลองแคลวและกระทำทุกสิ่งใหลุลวง 

 

https://www.1belief.com/article/advertising/


 
 

5. ทฤษฎีแรงจงูใจในการเปนผูประกอบการ 

 Gilad and Levine (1986) ไดใหความหมายวาแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ คือ ทฤษฎีแรงผลักและแรงดึง 

(Push & pull theory) ทฤษฎีแรงผลักคือ การที่บุคคลผลักตัวเอง ในขณะที่ทฤษฎีแรงดึงคือ การที่บุคคล มีความสนใจใน   

การประกอบกิจการที่ตองการสรางข้ึนมาเองเพื่อเติมเต็มความมั่งค่ังและความปรารถนา 

6. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) สามารถทำนายความตั้งใจในการเปนผูประกอบการได

โดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถใชในการวิเคราะหการจากการกระทำของบุคคลได ประกอบดวย ทัศนคติที่สงผลตอ

พฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคม และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Barral, et al. 2018) 

7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานบุคลิกภาพ 

Guilford (1959) ไดใหความหมายวาบุคลิกภาพ เปนลักษณะเฉพาะที่เปนแบบประจำตัวของบุคคล ซึ่งประกอบดวย

รูปรางภายนอก (Morphology) ความถนัด (Aptitude) สภาพทางอารมณ (Temperament) ทัศนคติ (Attitude) ความสนใจ 

(Interest) ความตองการ (Needs) และรางกาย (Physiology) 

8. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการ 

Secord and Backman (1974) ไดใหความหมายวาอาจจะเปนสิ่งตาง ๆ  ไดแก การอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็ก การศึกษา

เลาเรียน ประสบการณของบุคคลวัฒนธรรมของสังคมเชน ความเชื่อทางศาสนาแนวคิดการดำรงชีวิตของสังคม ฯลฯ การรับ

ถายทอดจากบุคคลอ่ืนหรือจากสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิก สื่อมวลชน และลักษณะสวนตนหรือบุคลิกภาพของบุคคล 

9. แนวคิดเกี่ยวกับความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน 

Cardon, et al. (2009) และ Foo et al. (2009) ระบุวา ความหลงใหลในงานของบุคคลและการรับรูความสามารถ

ตนเองในการที่จะเปนผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการเกิดเปนความตั้งใจในการเปน

ผูประกอบการ 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

          การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยทีม่ีการศึกษาตามสภาพทีเ่ปนไป

ตามธรรมชาต ิโดยไมมีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใด ๆ  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง (Cross 

Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ ่งเพียงครั ้งเดียว โดยใชเครื ่องมือการวิจัยเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมขอมูลและนำขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ  

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย          

 ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไมสามารถรูจำนวนประชากรที่แนนอน

ได ใชวิธีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และ

กำหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  

3. เคร่ืองมือใชในการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเปนเคร่ืองมือหลักที่นำมา

เก็บรวบรวมขอมูล โดยทางผูวิจัยก็ไดมีการศึกษาหาความรู คนควาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีตางๆ เอกสารทาง

วิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อที่จะนำความรูที่ไดมานั้นไปกำหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่ผูวิจัยศึกษา  



 
 

ซึ่งแสดงใหเห็นตัวแปรที่เกี่ยวของ โดยตัวแปรที่ไดมานั้นจะชวยพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่กำหนด โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 7 สวนดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามเกี่ยวของกับลักษณะปจจัย  

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีคำถามทั้งหมด 5 ขอ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน ไดแก ความตองการประสบความสำเร็จ 

(Need for achievement) ความเชื่อตอปจจัยควบคุม (Locus of control) ความกลาเสี่ยง (Risk taking) อดทนตอความ    

ไมแนนอน (Tolerance to Ambiguity) แรงปรารถนา (Passion) การรับรูความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) และ    

การตั้งเปาหมาย (Goal - setting) มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 29 ขอ  

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแผนในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน เปนคำถามที่เกี่ยวของกับ

ทัศนคติตอการเปนผู ประกอบการ (Attitude towards entrepreneurship) บรรทัดฐานทางสังคมที ่สงผลตอการเปน

ผูประกอบการ (Social norm) และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavior control) มีจำนวนขอ

คำถามทั้งหมด 12 ขอ 

สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานบุคลิกภาพในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 8 ขอ 

สวนที่ 5 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 10 ขอ 

สวนที่ 6 ขอมูลเก่ียวกับความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน มีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 6 ขอ 

สวนที่ 7 ขอมูลเก่ียวกับความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนมีจำนวนขอคำถามทั้งหมด 5 ขอ 

4. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนำแบบสอบถามมาใชเปนเครื่องมือ   

ในการวิจัย ซึ่งการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  

 1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการ

ธุรกิจออนไลน 

 2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม ทำข้ึนเพื่อทำใหความหมายของตัวแปรตาง ๆ 

 3. นำนิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปรทั้งหมด  

 4. จัดทำรางแบบสอบถาม  

 5. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาวาแบบสอบถาม   

มีการใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะดำเนินการวิจัย 

5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

     1. ผูวิจัยดำเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความนาเชื่อถือ กอนนำแบบสอบถามไปดำเนินการ

วิจัยใชงานจริง โดยนำรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใชภาษาในแบบสอบถาม เพื่อความ

ครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตามตารางตรวจสอบ

คุณภาพความครอบคลุมดานเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะนำคำแนะนำของ

อาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนำไปใชงานจริง  

 2. ผูวิจัยไดมีการจัดทำแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ทางผูวิจัยใชใน           

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื ่อทำการตรวจสอบหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1974)  แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน 



 
 

โดยภาพรวม 0.910 รายดานประกอบดวย ความตองการประสบความสำเร็จเทากับ 0.720 ความเชื่อตอปจจัยควบคุมเทากับ 

0.733 ความกลาเสี่ยงเทากับ 0.772 อดทนตอความไมแนนอนเทากับ 0.766 แรงปรารถนาเทากับ 0.886 การรับรูความสามารถ

ของตนเองเทากับ 0.849 และการตั้งเปาหมายเทากับ 0.714 พฤติกรรมตามแผนโดยภาพรวม 0.866 รายดานประกอบดวย 

ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการเทากับ 0.846 บรรทัดฐานทางสังคมที่สงผลตอการเปนผูประกอบการเทากับ 0.736 และ

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเทากับ 0.791 ปจจัยดานบุคลิกภาพเทากับ 0.928 ปจจัยดานเจตคติในการเปน

ผูประกอบการเทากับ 0.915 ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนเทากับ 0.949 และความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน

เทากับ 0.959  

 3. เมื่อผูวิจัยนำขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคำปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง จนไดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตาม    

ที่ไดกำหนดไวในงานวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษามาดำเนินการ

จัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 400 คน ซึ่งกลุมตัวอยางคือ       

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ผูวิจัยไดดำเนินการในขั้นตอนตอไป 

ผูวิจัยทำการนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคำนวณผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS  

7. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  

          เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

           1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  

           1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานเจตคติในการ

เปนผูประกอบการ ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน และความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกตามเพศ จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน จะใช

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสู      

การเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

  2.3 เพื่อศึกษาศึกษาแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ พฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานบุคลิกภาพ ปจจัย

ดานเจตคติในการเปนผูประกอบการ และความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน ที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธรุกิจ

ออนไลนของนกับัญชีในจังหวัดสุพรรณบรีุจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)    

 



 
 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ำกวา 

30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท 

 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับ

ความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ แรงปรารถนา อดทน

ตอความไมแนนอน ความตองการประสบความสำเร็จ ความเชื่อตอปจจัยควบคุม การตั้งเปาหมาย การรับรูความสามารถ

ของตนเอง และความกลาเสี่ยง 

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมตามแผนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานทางสังคมที่สงผลตอการเปนผูประกอบการ 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานบุคลิกภาพของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก  

 ผลการวิเคราะหปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยูใน

ระดับความสำคัญมาก  

ผลการวิเคราะหความคลั ่งไคลธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมอยู ในระดับ

ความสำคัญมาก 

ผลการวิเคราะหความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพ

รวมอยูในระดับความสำคัญมาก 

 ผลการเปรียบเทียบความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้ นักบัญชี

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน สงผลตอความตั้งใจผันตัว      

เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนโดยภาพรวมไมตางกัน 

ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย ความตองการประสบความสำเร็จ ความเชื่อ

ตอปจจัยควบคุม ความกลาเสี่ยง อดทนตอความไมแนนอน แรงปรารถนา การรับรู ความสามารถของตนเอง และการ

ตั้งเปาหมายที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปได

ดังนี้ แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ การรับรูความสามารถของตนเอง แรงปรารถนา การตั้งเปาหมาย ความเชื่อตอปจจัย

ควบคุม ความกลาเสี่ยง และอดทนตอความไมแนนอน สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ    

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวม ในขณะที่ความตองการประสบความสำเร็จไมสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปน

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมตามแผนที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี    

ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ พฤติกรรมตามแผน ซึ่งประกอบดวย ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และบรรทัดฐานทางสังคมที่สงผลตอการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจ    

ผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวม 



 
 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานบุคลิกภาพที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี

ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ ปจจัยดานบุคลิกภาพในการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจ 

ผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะหปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการสงผล

ตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการวิเคราะหความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปน

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหระดับความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย

ภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ทั่วโลกไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 เปนสถานการณที่ไมมีใครคาดคิดมากอนวาจะเกิดขึ้น ดวยความไมแนนอนเหลานี้ ทำใหผล

ประกอบการภาคธุรกิจลดลง มีการปลดพนักงานออกเปนจำนวนมาก หลายคนรูสึกถึงความไมแนนอนในชีวิตจึงมีความคดิที่

จะผันตัวเปนผูประกอบการเสียเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ไดศึกษาแรงจูงใจและความตั้งใจ

ในการเปนผู ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความตั ้งใจในการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูในระดับสูง 

2. ผลการศึกษาความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 2.1 นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน สงผลตอความตั้งใจ    

ผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน โดยภาพรวมไมตางกัน แสดงใหเห็นวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน

ไมมีผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ      

จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ไดศึกษาแรงจูงใจและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา           

ในประเทศไทย โดยพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอความตั้งใจในการเปน

ผูประกอบการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2.2 นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีสถานภาพตางกัน สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน 

โดยภาพรวมไมตางกัน แสดงใหเห็นวาสถานภาพไมสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี   

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ ่งสอดคลองกับวิจัยของ วีรภัทร นรเศรษฐีกุล (2561) การศึกษาคุณสมบัติของผูประกอบการ          

การวัดผลเชิงดุลยภาพและเครือขายของธุรกิจที่มีผลตอความสามารถทางธุรกิจของผูประกอบการไทย: กรณีศึกษา

ผูประกอบการรายใหม โดยพบวา สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอระดับความสามารถทางธุรกิจของผูประกอบการ     

รายใหม (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน 

 3. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน      

ของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี ้

 3.1 แรงจูงใจในการเปนผู ประกอบการ ความตองการประสบความสำเร็จไมสงผลตอความตั ้งใจผันตัวเปน

ผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนกับัญชใีนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมไดให



 
 

ความสำคัญกับความตองการประสบความสำเร็จในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนเนื ่องจากนักบัญชีในจังหวัด

สุพรรณบุรียังไมมีความชำนาญดานการขายมากพอ ซึ่งความสำเร็จนั้นตองลงมือทำงานอยางหนักโดยที่นักบัญชีในจังหวัด

สุพรรณบุรียังมีงานประจำที่หนักพออยูแลวอาจไมมีความตองการประสบความสำเร็จในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน

อยางดีเลิศ ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจและความตั ้งใจในการเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ    

ดานความตองการประสบความสำเร็จ ไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05   

3.2 แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ ประกอบดวย ความเชื่อตอปจจัยควบคุม ความกลาเสี่ยง อดทนตอความ    

ไมแนนอน แรงปรารถนา การรับรูความสามารถของตนเอง และการตั้งเปาหมาย สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการ

ธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความสำคัญ        

กับแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการในระดับมาก มีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเชื่อในความสามารถ

ของตนเอง เชื่อในศักยภาพของตนเอง มีความกลาเสี่ยงที่จะทดลองทำในสิ่งที่ตนเองตองการเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความ

อดทนกับความไมแนนอนซึ่งถือวาเปนปญหาและอุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยแรงปรารถนาอันแรงกลาและการ

ตั้งเปาหมายอยางชัดเจนที่จะผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมทบ แกวเชื้อ และคณะ 

(2562) ไดทำการศึกษาปจจัยแหงความสำเร็จของผูประกอบการธุรกิจออนไลนในยุคดิจิทัล ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดาน

คุณลักษณะของผูประกอบการ ดานความเชื่อมั่นในความสามารถศักยภาพของตนเองสงผงตอความสำเร็จของผูประกอบการ

ธุรกิจออนไลนในยุคดิจ ิทัลอยางมีนัยสำคัญที ่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ สรเสริมสมบัติ (2561)                  

ไดทำการศึกษาคุณลักษณะที่สงผลตอความตั้งใจเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลการศึกษา

พบวา ความตองการประสบความสำเร็จ ความกลาเสี่ยง ความอดทนตอภาวะคลุมเครือ มีผลตอความตั้งใจเปนผูประกอบการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของจริยา            

กอสุขทวีคณู (2561) ไดศึกษาแรงจูงใจและความตั้งใจในการเปนผูประกอบการของนักศึกษาระดับอดุมศึกษาในประเทศไทย        

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ ดานแรงปรารถนา ดานการตั้งเปาหมายมีผลตอความตั้งใจเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ไดทำการศึกษาความตั้งใจในการผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของ

นักพัฒนาซอฟตแวร ผลการศึกษาพบวา การรับรูความสามารถตนเอง สงผลตอความตั้งใจในการผันตัวไปเปนผูประกอบการ

ธุรกิจสตารทอัพของนักพัฒนาซอฟตแวรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมตามแผนที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี       

ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี ้

พฤติกรรมตามแผน ประกอบดวย ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคม และความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัย      

มีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความสำคัญตอพฤติกรรมตามแผน ดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ 

ดานบรรทัดฐานทางสังคม และดานความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดยภาพรวมในระดับมาก มีความเห็นวา นักบัญชี

ในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น มีทัศนคติเชิงบวกตอการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน ซึ่งการมีทัศนคติที่ดียอมสงผลตอความ

ตั้งใจ และความตั้งใจสงผลตอพฤติกรรม นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความรูความเขาใจวาการที่บุคคลจะมีรูปแบบ

ความคิดหรือความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการหรือเจาของกิจการไดนัน้ ยอมไดรับอิทธิพลจากประสบการณของตนหรือผูอ่ืน 



 
 

การทำตามคำแนะนำ และไดรับการสนับสนุนจากสังคมรอบขาง เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท เปนตน ประกอบกับ

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น รูวาการดำเนินกิจการของผูประกอบการนั้น มีความยากงายมากนอยเพียงใด รวมทั้ง

สามารถประเมินตนเองไดวาตนเองมีทรัพยากร ความรูความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ตั้งใจจะทำ     

ในอนาคตหรือไม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ไดทำการศึกษาความตั้งใจในการผันตัวเปน

ผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของนกัพัฒนาซอฟตแวร ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติที่มีตอการประกอบธุรกิจสตารทอัพสงผล

ตอความตั้งใจในการผันตัวไปเปนผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของนักพัฒนาซอฟตแวร และสอดคลองกับงานวิจัยของอนงค 

รุงสุข (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบรรทัดฐานทางสังคม และความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมมีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 5. ผลการศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี    

ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี ้

 ปจจัยดานบุคลิกภาพในการเปนผูประกอบการมีผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ      

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความสำคัญตอปจจัยดานบุคลิกภาพ

ในการเปนผูประกอบการในระดับมาก มีความเห็นวานักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะเฉพาะตนเองมากพอที่จะ

แสดงออกถึงการที่จะเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค รุงสุข (2559) ไดศึกษาปจจัยที่

มีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร    

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพในการเปนผูประกอบการมีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

6. ผลการศึกษาปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี ้

ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชี

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความสำคัญตอปจจัยดานเจตคติในการเปน

ผูประกอบการในระดับมาก มีความเห็นวานักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความรูสึกที่ดีตอการเปนผูประกอบการธุรกิจ

ออนไลน ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ไดรับทราบมาตั้งแตในวัยเด็ก หรือเปนการรับรูความรูสึกที่ดีกับการเปนเจาของธุรกิจเอง          

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อนงค รุงสุข (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานเจตคติในการเปน

ผูประกอบการมีผลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

7. ผลการศึกษาความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนที่สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ     

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดดังนี้  

 ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนมีผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ใหความสำคัญตอความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนในระดับมาก 

มีความเห็นวานักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความหลงใหล คลั่งไคลที่จะเปนเจาของธุรกิจออนไลนเสียเอง อันเนื่องมาจาก

ความไมมั่นคงของอาชีพและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั ประกอบกับการเห็นตัวอยางของผูที่ประกอบธุรกิจออนไลนที่ประสบ



 
 

ความสำเร็จและไดรับผลตอบแทนที่สูง จึงอยากจะมีอาชพีหลักที่ตนเองเปนเจาของมากกวาการไปเปนพนักงานหรือลูกจาง 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ไดทำการศึกษาความตั้งใจในการผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจ

สตารทอัพของนักพัฒนาซอฟตแวร ผลการศึกษาพบวา  ความหลงใหลในธุรกิจสตารทอัพ สงผลตอความตั้งใจในการผันตัวไป

เปนผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพ ของนักพัฒนาซอฟตแวร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจผันตัว  

เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังตอไปนี้ 

แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ 

 1. แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ ดานความตองการประสบความสำเร็จ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แรงจูงใจ

ในการเปนผูประกอบการ ความตองการประสบความสำเร็จไมสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของ

นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ไมควรใหความสำคัญมากเกี่ยวกับความตองการประสบ

ความสำเร็จ เนื่องจากนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรียังไมมีความชำนาญดานการขายมากพอ ซึ่งความสำเร็จนั้นตองลง

มือทำงานอยางหนักโดยที่นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีงานประจำที่หนักพออยูแลว อาจไมมีความตองการประสบ

ความสำเร็จในการเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนอยางดีเลิศ  

2. แรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ ประกอบดวย ความเชื่อตอปจจัยควบคุม ความกลาเสี่ยง อดทนตอความ      

ไมแนนอน แรงปรารถนา การรับรูความสามารถของตนเอง และการตั้งเปาหมาย จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทุกดานที่

กลาวมานั้น สงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชี   

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ควรใหความสำคัญอยางมากเกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความภาคภูมิใจใหกับ

ตนเอง ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจ มีความอดทนตอความ     

ไมแนนอน ที่อาจจะเปนสิ่งที่เขามากระทบจิตใจ ความรูสึก เปนสิ่งที่เราไมไดคาดคิดวาจะเกิดขึ้น อาจจะสงผลใหการดำเนิน

ธุรกิจออนไลนของเราเกิดผลสำเร็จลาชาหรือลมเหลวได และจะตองใชแรงปรารถนาเปนแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำใหเกิด

ความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน และจะตองมีการกำหนดเปาหมายในการสรางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว พรอมทั้งมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จ 

พฤติกรรมตามแผน 

 พฤติกรรมตามแผน ประกอบดวย ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ บรรทัดฐานทางสังคมที่สงผลตอการเปน

ผูประกอบการ และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ทุกดานสงผลตอความตั้งใจผนัตัว

เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีควรที่จะให

ความสำคัญเปนอยางมากเกี่ยวกับการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการโดยการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง หรือ

เขารับการฝกอบรมจากผูมีประสบการณ เพื่อนำความรูที่ไดมาปรับใชกับการประกอบธุรกิจ และบุคคลรอบขางควรใหการ

สงเสริมสนับสนุน มอบกำลังใจหรือคำแนะนำที่ดี เพื่อทำใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดพลังบวกในการที่จะริเริ่มเปน   

ผูประกอบธุรกิจออนไลนและควรมีการพัฒนาความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม รูจักเหตุและผล

ของการกระทำ รู จักควบคุมตนเองเมื่อเจอปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ หากทำไดก็จะเปนผูประกอบการที่ดีและประสบ

ความสำเร็จไดไมยาก 

 

 



 
 

ปจจัยดานบุคลิกภาพ 

 ปจจัยดานบุคลิกภาพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานบุคลิกภาพในการเปนผูประกอบการนั้น สงผลตอ

ความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชใีนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีควร

ที่จะใหความสำคัญเปนอยางมากเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งในดานความคิดและพฤติกรรม รวมถึงการคนหาเอกลักษณ

ของตนเองเพื่อเปนจุดเดนในการประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน อาทิเชน กิริยาทาทาง การพูด เปนตน  

ปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการ 

 ปจจัยดานเจตคติในการเปนผู ประกอบการ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานเจตคติในการเปน

ผูประกอบการสงผลตอความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชี

ในจังหวัดสุพรรณบุรีควรใหความสำคัญกับปจจัยดานเจตคติในการเปนผูประกอบการเปนอยางมาก โดยการพัฒนาปรับปรุง

เจตคติ ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกตาง ๆ ของตนเองใหดีข้ึนโดยการศึกษาเรียนรูจากประสบการณของผูประกอบธุรกิจ

ออนไลน เพื่อนำมาสรางกรอบแนวคิดในการที่จะเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต   

ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน 

 ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนสงผลตอความตั้งใจผันตัว

เปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนของนักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น นักบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีควรใหความสำคัญ

กับความคลั่งไคลธุรกิจออนไลนเปนอยางมาก ในการที่จะลงมือสรางธุรกิจออนไลนไดนั้น จะตองมองเห็นตัวอยางของผูที่

ประสบความสำเร็จแลวเกิดความเชื่อ เกิดความคลั่งไคล เพื่อนำมาเปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ที่จะชวยเพิ่มความตั้งใจที่จะ

เปนผูประกอบการและสามารถเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนที่ประสบความสำเร็จไดในที่สุด 

ขอเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 เนื่องจากความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลน เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล มิใชเปนสิ่งที่

ถาวรและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพแวดลอมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ำใน

เรื่องนี้จึงเปนสิ่งที่นากระทำ โดยมีระยะเวลาหางกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการที่จะเปนแรงผลักดันใหการผัน

ตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนนั ้นบรรลุเปาหมาย และการศึกษาครั้งนี ้เปนการศึกษาเฉพาะนักบัญชีในจังหวัด

สุพรรณบุรีเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวางและครอบคลุมมากขึ้น เชน ศึกษาในกลุม

อาชีพอ่ืนๆ เพื่อใหทราบถึงความตั้งใจผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจออนไลนในกลุมอาชีพอ่ืนๆ   
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