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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล (2) เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนึ้คือประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็น
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันทาให้ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการต่างกัน และปัจจัย
ภายนอกด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล
คาสาคัญ: ผู้ประกอบการ; ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ; ยุคนิวนอร์มัล

Abstract
The purpose of this research was to (1) study the intention to be an entrepreneur of
the working people in Bangkok for the New Normal era (2) study the intention to be an
entrepreneur of the working people in Bangkok for the New Normal era which classified by
personal factors (3) study external factors affects the intention to be an entrepreneur of the
working people in Bangkok for the New Normal era. The sample used in this research was 400
working people in Bangkok, using a questionnaire as a tool for data collection. The statistics
used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation,
and hypothesis was tested with one-way ANOVA statistic. If differences were found, they were
compared individually. It used LSD method and Multiple Regression Statistics.
The results of hypothesis testing found that working people in Bangkok for the new
normal era which have different age, education level, occupation and monthly income make
different intentions of entrepreneurs. In addition external social, technology and external
economic factors affect the intention to become an entrepreneur of the working people in
Bangkok for the New Normal era.
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บทนา
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกมากว่าครึ่งปีมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8 ล้าน
คน แต่สถานการณ์ในประเทศแถบอเมริกายังน่าเป็นห่วง แม้จะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างจากจานวนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม
เอเชียที่ชะลอลง แน่นอนว่าวิกฤติโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงบริบทของ
สังคมและฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) จะเปลี่ยนไป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 3 โดยจะต่าสุดในไตรมาสที่ 2 และ
ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศกาลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกัน
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย กับผลกระทบและการปรับตัวสู่ New Normal นั้นก็ไม่แตกต่างจากไป
จากเศรษฐกิจระดับโลก กล่าวคือ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลในมิติด้านเศรษฐกิจมหภาค ที่เห็น
อย่างเด่นชัดเช่น มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นส่งผลข้างเคียงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ล่าสุด ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 5.3 โดยยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจ
ไทยจะหดตัวมากกว่านี้ จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจค่อนข้างมาก ส่งผลทาให้องค์กร
ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาหรับประเทศไทยเองก็มีความจาเป็นที่จะต้องปรับตัว
และพัฒนาเพื่อก้าวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก รวมไปถึงการก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในระบบ
โครงสร้างของเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ยุคที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มตัวเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการสร้างความยั่งยืนที่จะตามมาในอนาคต ประเทศไทยจึงจาเป็นที่จะต้องมีกลุ่มผู้ประกอบการใหม่
หรือความเป็ นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่ งบุคคลเหล่ านี้เป็นผู้ ที่จ ะสามารถใช้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และจะเป็นกลไกสาคัญที่จะนาพาประเทศไทยให้ก้าว
ไปสู่ความเจริญเติบโตต่อไปและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับการเป็ นผู้ประกอบการมีการขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญ
ส่งผลทาให้ความต้องการที่จะศึกษาการเป็นผู้ประกอบการหรือความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมาก
เรื่อย ๆ และจากสถานการณ์ที่ทาให้พฤติกรรม การใช้ชีวิตของคนต้องเปลี่ยนแปลงไปในยุคนิวนอร์มัล นี้จึงมี
ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการเป็นผู้ประกอบการ หรือความตั้งใจที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจในปัจจุบันทั้ง
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนอก
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล เพื่อจะนาผล
การศึกษาวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลในการใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นประกอบธุรกิจใน
อนาคต รวมไปถึงสามารถนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพิจารณา ในการวางแผนของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ ในการผลักดันให้มีผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุค
นิวนอร์มัล
2. เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุค
นิวนอร์มัล จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล

สมมติฐานของการวิจยั
1. ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน น่าจะทาให้ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิ
วนอร์มัลต่างกัน
2. ปัจจัยภายนอก (PESTEL) ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย น่าจะมีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอร์มัล

ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-59 ปี ซึ่งปัจจุบันยังทางานอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวแปรดังนี้ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร คือ (1)
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน (2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย ส่วนตัวแปรตามคือ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล
3. ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุค
นิวนอร์มัล จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
2. เพื่อให้ทราบปัจจัยภายนอก (PESTEL) ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล

วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการ
Bolton and Thompson (2015) ได้ให้คาจากัดความของคาว่า ผู้ประกอบการไว้ว่า บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีการจัดตั้งหรือสร้างสรรค์องค์กรและสามารถนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าขององค์กรรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่า
ของระบบเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นครอบคลุมถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งในภาคเอกชน
และภาครัฐบาลซึ่งบุคคลเหล่านั้นมองเห็นโอกาสที่จะดาเนินธุรกิจขององค์กรได้
อนงค์ รุ่งสุข (2559) ได้ให้ความหมายของ ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง สภาวะทางจิต
ของบุ ค คลซึ่ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง ความต้ อ งการที่ จ ะประกอบกิ จ การของตนเอง นั ก วิ ช าการได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การเป็ น
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ผู้ประกอบการนั้น เป็นพฤติกรรมที่กระทาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีการวางแผนเตรียมการสิ่งต่างๆ โดยมีความ
พยายามที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจด้วยตนเองในอนาคตหากมีโอกาส

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
ศิริว รรณ เสรีรัตน์ (2538) อ้า งใน อายุ ส ยุว รี (2560) ได้ นิ ยามปั จจั ย ส่ วนบุ คคลหรื อปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ไว้ว่า เป็นปัจจัยที่ประกอบไปด้วย อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ
1. ปัจจัยด้านอายุ (Age) หมายถึง เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของบุคคล เป็นลักษณะประจาตัวบุคคลที่สาคัญมากในการศึกษาและ
วิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
2. ปัจจัยด้านรายได้ (Income) หมายถึง แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญแสดง
ถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอานาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง
3. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา (Education) หมายถึง ระดับการศึกษาที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา
และที่ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร
4. ปัจจัยด้านอาชีพ (Occupation) หมายถึง การทางาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมี
รายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป กลุ่มอาชีพตาม
ลักษณะการประกอบอาชีพ

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยภายนอก (PESTEL)
เครื่องมือที่ ใช้ ส าหรับวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกระดับ มหภาค หรือ PESTEL
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

Analysis

ปัจจัยด้านการเมือง หรือด้านนโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐ (Political) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของ
รั ฐ บาลอาจส่ ง ผลท าให้ ก ฎหมาย กฎระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น พระราชก าหนด (พรก.)
พระราชบัญญัติ (พรบ.) นโยบายทางการค้า ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, 2556)
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจระดับมหภาค (Economical) หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
มีเสถียรภาพทางการเงิน การกระจายรายได้ อัตราการว่างงาน ทั้งนี้เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็จะมี ผลกระทบต่อ
องค์กร เช่น ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจะทาให้องค์กรต้องลดจานวนการผลิตสินค้าและบริการ และส่งผลทาให้ต้องลด
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จานวนพนั กงาน เมื่อพนั กงานตกงานก็ไม่ มีรายได้ มาจับ จ่า ยใช้ส อย ย่ อมส่ง ผลกระทบต่ อทุ กธุ รกิจ เป็ นต้ น
(เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, 2556)
ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง สภาวะทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือ คุณค่า และทัศนคติของแต่ละ
บุคคลในสังคม ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากวัฒนธรรม การศึกษา และศาสนา (ธนชัย ยมจินดา, 2558)
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อองค์การ
ธุรกิจ ทั้งในแง่ของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการหลีกเลี่ยงความล้าสมัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม (ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, 2560)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตลอดจนอากาศ ดิน
และน้า ที่สนับสนุนการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ถือว่าสาคัญอย่างหนึ่งคือ เรื่องของ
มลภาวะ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรม (ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, 2560)
ปัจจัยด้านกฎหมาย หมายถึง กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์การ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การธุรกิจต้องคานึงถึงเพื่อให้ได้รับประโยชน์ หรือไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับองค์การธุรกิจ
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ มาตรฐาน ISO, ข้อกาหนดในเรื่องกาแพงภาษี เป็นต้น (ธนชัย ยมจินดา, 2558)

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
อนงค์ รุ่งสุข (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า สภาวะทางจิตของบุคคลซึ่งบ่งชี้
ถึง ความต้องการที่จ ะประกอบกิจการของตนเอง นักวิ ชาการได้ ชี้ให้ เห็ น ว่า การเป็น ผู้ ป ระกอบการนั้ น เป็ น
พฤติกรรมที่กระทาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีการวางแผนเตรียมการสิ่งต่างๆ โดยมีความพยายามที่จะเริ่มต้น
ทาธุรกิจด้วยตนเองในอนาคตหากมีโอกาส
ณัฐวุฒิ วิเศษ (2552) อ้างใน อายุส ยุวรี (2560) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะและความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ป ระกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาที่มีอายุ
แตกต่างกันจะมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน
ณัฐวุฒิ วิเศษ (2555) ได้ทาการศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี แล้วพบว่า ผู้ที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกันในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านดาเนินการและ
เทคโนโลยีและด้านการเงิน
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Rose, Kumar, & Yen (2006) อ้างใน อายุส ยุวรี (2560) ที่ได้สนับสนุนว่า ระดับการศึกษาที่สูงกว่า
ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรอบรู้และมีทักษะการทางานทีม่ ีประโยชน์ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจได้ดีกว่า
และมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
Mohammad Ahmar Uddin (2016) ที่ได้ทาการศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มี
ต่อความตั่งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโอมาน ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีผลต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
Schiller and Crewson (1997) อ้างใน Mohammad Ahmar Uddin (2016) พบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ในอนาคต
ณิชาภา สายทอง (2557) ที่ได้ทาการศึกษา แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณ
ตลาดไท จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี แ รงผลั ก ดั น ในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ แ ตกต่ า งกั น โดย
ผู้ประกอบการให้ความสนใจกับปัจจัยเรื่องงานประจามีรายได้ไม่เพียงพอมากที่สุด
Wang, Wong and Lu, 2001 อ้างใน อนงค์ รุ่งสุข, 2559 ได้ทาการศึกษาความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 8,063 คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรข้อมูลทางประชากร ในด้าน
รายได้ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ
Martin Zwilling (2014) พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจภายในประเทศมีผล
ต่อความตั้งใจที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจหรือการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจาก ถ้าในกรณีที่เศรษฐกิจในประเทศดี
ผู้ประกอบการรายใหม่ก็จะสามารถระดมทุนเพื่อทาธุรกิจได้ง่าย รวมไปถึงเรื่องการเจรจากับพันธมิตรหรือลูกค้า
และการชักชวนนักลงทุน
Anna Moreno Sanchez (2018) ได้ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเช่น การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ อัตราเงิน
เฟ้อ มีความพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
มารยาท โยทองยศ และ ทรงวาด สุขเมืองมา (2559) ได้ทาการ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
จะเป็น ผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า บรรทัดฐานทางสังคมที่มี
อิทธิพลอ้อมต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการผ่านทางทัศนคติ
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Reynolds et al. (2003) อ้างใน สุชาติ ไตรภพสกุล และสหัทยา ชูชาติพงษ์ (2557) พบว่า สังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ละประเทศนั้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ ซึ่งทัศนคติ ความเชื่อต่างๆ ก็มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการต่อตั้งธุรกิจใหม่ในฐานะผู้ประกอบการ
เลิศ ภูริวัชร และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างสังคมความ
เป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสังคมความเป็น
ผู้ประกอบการ หรือความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการถ่ายโอนความรู้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ
Miller (1983) อ้างใน ศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของความเป็น
ผู้ ป ระกอบการกับ องค์การธุ รกิจ จากผลการศึกษาพบว่ า การสร้า งนวั ต กรรม มี ความสั ม พั น ธ์ กับ ความเป็ น
ผู้ประกอบการในเชิงบวก

วิธดี าเนินการวิจยั
วิธกี ารเก็บข้อมูล
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยจะนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ไปดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์ และแจกด้วยตนเองเพื่อ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ คือ ประชาชนที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-59 ปี ซึ่ง
ปัจจุบันยังทางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก หลังจากรวบรวมข้อมูลครบแล้ว นาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์คานวณผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
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1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สาหรับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านกฎหมาย และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิ
วนอร์มัล
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิ
วนอร์มัล จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทีย บเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ของ LSD
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
กฎหมาย ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิ
วนอร์มัล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจที่จะเป็นผูป้ ระกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครใน
ยุคนิวนอร์มัล โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ การ
มีเป้าหมายในอาชีพ คือการเป็นผู้ประกอบการหากมีโอกาส
2. ผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้
ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนต่างกันต่างกันทาให้ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านกฎหมาย ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิ
วนอร์มัล สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกด้าน
เศรษฐกิจ มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์
มัล
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุค
นิวนอร์มัลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการมีเป้าหมายในอาชีพ คือการเป็นผู้ประกอบการหากมีโอกาส ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ
นั้นย่อมเกิดขึ้นได้ในหากบุคคลนั้นๆ โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทาให้มองเห็นช่องทางในการทาธุรกิจซึ่งสอดคล้อง
กับ ผลการวิ จั ย ของ อนงค์ รุ่ ง สุ ข (2559) ที่ ไ ด้ ท าการศึ กษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า สภาวะทาง
จิ ต ของบุ ค คลซึ่ ง บ่ ง ชี้ ถึ ง ความต้ อ งการที่ จ ะประกอบกิ จ การของตนเอง นั ก วิ ช าการได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การเป็ น
ผู้ประกอบการนั้น เป็นพฤติกรรมที่กระทาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีการวางแผนเตรียมการสิ่งต่างๆ โดยมีความ
พยายามที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจด้วยตนเองในอนาคตหากมีโอกาส
2. ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีอายุต่างกันทาให้ความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจั ยพบว่า อายุในช่วง 23 - 30 ปี มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
โดยรวมมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับอายุมากน้อยต่างกัน ทาให้การมีประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา
แตกต่ า งกัน จึ ง มี ผ ลทาให้ การเตรีย มตั ว สร้า งอนาคตและความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการต่ า งกัน ไปด้ ว ย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐวุฒิ วิเศษ (2552) อ้างใน อายุส ยุวรี (2560) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะและ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการแตกต่ างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐวุฒิ วิเศษ (2555) ได้ทาการศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี แล้วพบว่า ผู้ที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่ างกันในด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านดาเนินการและเทคโนโลยีและด้าน
การเงิน
3. ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีระดับการศึกษาต่างกันทาให้ความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค วามตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันย่อมจะทาให้
คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rose, Kumar, & Yen (2006) อ้างใน อายุส ยุวรี (2560) ที่ได้สนับสนุน
ว่ า ระดั บ การศึ กษาที่ สู ง กว่ า ช่ ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการมี ค วามรอบรู้ และมี ทั กษะการท างานที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ
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ความส าเร็จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ได้ ดี กว่ า และมี ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระกอบการในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ วิเศษ (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน
4. ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีอาชีพ ต่างกันทาให้ความตั้งใจที่จะ
เป็น ผู้ป ระกอบการโดยรวมต่า งกัน ผลการวิจั ยพบว่ า อาชี พ พนักงานบริษั ทเอกชนมีความตั้ งใจที่ จะเป็ น
ผู้ประกอบการโดยรวมมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่บุคคลมีอาชีพที่แตกต่างกัน ทาให้มีรายได้ตอบแทน
ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลทาให้ความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohammad Ahmar Uddin (2016) ที่ได้ทาการศึกษาผลกระทบ
ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อความตั่งใจในการเป็ นผู้ประกอบการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยโอมาน
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพมีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Schiller and Crewson (1997) อ้างใน Mohammad Ahmar Uddin (2016)
พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ใน
อนาคต
5. ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันทาให้ความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ร ะหว่าง 10,001 – 25,000
บาท มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
หรือระดับรายได้ที่ต่างกัน ย่อมจะมีโอกาสที่ดีในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง รวมไปถึงความ
ตั้งใจที่เป็นผู้ประกอบการในอนาคตที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยณิชาภา สายทอง (2557) ที่ได้
ทาการศึกษา แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีแรงผลักดันในการเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการให้ความสนใจกับปัจจัยเรื่ องงาน
ประจามีรายได้ไม่เพียงพอมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang, Wong and Lu, 2001 อ้าง
ใน อนงค์ รุ่งสุข, 2559 ได้ทาการศึกษาความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 8,063
คน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรข้อมูลทางประชากร ในด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการ
6. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ที่ตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตปัจจัย
อันดับแรกที่คานึงถึงคือปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งจะมามีผลกระทบต่อธุรกิจของตนเมื่อเริ่มดาเนินการ อาทิเช่น
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเงิน การกระจายรายได้ อัตราการว่างงาน เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Martin Zwilling (2014) พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีผลต่อความตั้งใจที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจหรือการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจาก ถ้าในกรณีที่
เศรษฐกิจในประเทศดี ผู้ประกอบการรายใหม่ก็จะสามารถระดมทุนเพื่อทาธุรกิจได้ง่าย รวมไปถึงเรื่องการเจรจา
กับพันธมิตรหรือลูกค้า และการชักชวนนักลงทุนร่วมทุนก็จะทาได้อย่างสะดวกเนื่องจากโอกาสในด้านเศรษฐกิจที่
ดีนั้นเอื้ออานวย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Anna Moreno Sanchez (2018) ได้ทาการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยทาการศึกษาใน 69 ประเทศทั้วโลก
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลธนาคารโลก (World Bank Data) และข้อมูลการสารวจผู้ประกอบการทั่วโลก
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเช่น การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ มีความพันธ์ในเชิง
บวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
7. ปัจจัยภายนอกด้านสังคม มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัจจัยด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีการใช้ชีวิตของ
คนในสั งคม ค่านิย มในการบริโ ภคสิ นค้าและบริการ เป็ นเหตุท าให้ บุคคลที่ จะเป็ นผู้ป ระกอบการในอนาคต
เล็งเห็นว่าปัจจัยด้านนี้จะส่งผลทาให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเพื่อจะได้กาหนดลักษณะรูปแบบ
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับคนในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารยาท โยทองยศ และ ทรงวาด สุข
เมืองมา (2559) ได้ทาการ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็น ผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี
กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ พบว่ า บรรทั ด ฐานทางสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลอ้ อ มต่ อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น
ผู้ประกอบการผ่า นทางทัศนคติ ต่อการเป็นผู้ ประกอบการ การรับรู้ความสามารถในการเป็นผู้ ประกอบการ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Reynolds et al. (2003) อ้างใน ชาติ ไตรภพสกุล และสหัทยา ชูชาติ
พงษ์ (2557) พบว่า สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนั้นส่งผลต่อการพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ
ซึ่งทัศนคติ ความเชื่อต่างๆ ก็มีความสัมพันธ์กับอัตราการต่อตั้งธุรกิจใหม่ในฐานะผู้ประกอบการ
8. ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของประชาชนวัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มัล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ความรู้และ
วิทยาการแขนงต่าง ๆ ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทาให้ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
เล็ ง เห็ น ว่ า หากจะสร้า งองค์ก รของตนในอนาคต ย่ อมต้ องปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลงด้ ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเลิศ ภูริวัชร และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการ
สร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
สังคมความเป็นผู้ประกอบการ หรือความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการถ่ายโอนความรู้
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เพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิ จัยของ Miller (1983)
อ้างใน ศิริวั ฒน์ ตั้ งทรงเจริญ (2558) ได้ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพัน ธ์ของความเป็นผู้ประกอบการกับ
องค์การธุรกิจจากผลการศึกษาพบว่า การสร้างนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้ประกอบการในเชิงบวก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยเรื่องใดอีกบ้าง ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ นอกจาก
ปั จ จั ย ที่ ไ ด้ ศึ กษาในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อที่ จ ะท าให้ ผ ลการวิ จั ย สมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อผู้ ใ ช้
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นด้วย
2. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างมากขึ้น เช่น ขยายไปยังเขตปริมณฑล หรือในส่วนภูมิภาคต่างๆ เป็น
ต้น เพื่ อที่จ ะได้น าผลการศึกษาวิจั ย มาเปรียบเที ยบ กับ ผลศึกษาวิ จัย ในครั้ง นี้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่ อการ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละบุคคล หรือหน่วยงานได้มากยิ่งขึ้น
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