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บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมี
นวัตกรรม การรับรู้โอกาส ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมี
นวัตกรรม การรับรู้โอกาสและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาการที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี  
มีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปัจจัย
แรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.51) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความ
ต้องการประสบความส าเร็จ (�̅�=3.78) ปัจจัยภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการเมือง (�̅�=4.20) ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (�̅�=3.30) ความมีนวัตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.59) การรับรู้โอกาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.54) และความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.51)   
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัย
แรงจูงใจ ด้านความต้องการประสบความส าเร็จ ด้านความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ด้านแรงปรารถนา ด้านการรับรู้
ความสามารถ และด้านการตั้งเป้าหมาย ปัจจัยภายนอก ด้านสังคม ด้านวิทยาการเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรมและการรับรู้โอกาสมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ: ผู้ประกอบธุรกิจ Start-up 
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Abstract 
  The study indicated that the most population in Lak Si District Bangkok of the respondents were 
female under 30 years old, higher vocational education (Vocational Certificate), received monthly income 
of 10,001 – 20,000 bath. Motivation factors the overall picture is at high level ( �̅� = 3.51). When each 

aspect, it was found that the aspect has the highest mean were the political factors (�̅� = 4.21). Overall 

attitude towards start-up businesses was at medium level ( �̅� = 3.30). Innovation the overall picture is 
at a high level (�̅�  = 3.59). Perception of opportunity The overall picture is at a high level ( �̅�= 3.54) and 
the intention of being a business operator The overall start-up is at a hight level (�̅�= 3.51). 
Keyword: Start-up business operators 

บทน า 
          ความจ าเป็นที่ต้องมีการประกอบธุรกิจสืบเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์สององค์ประกอบคือ ความ
ต้องการที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานตอ่การด ารงชีวติ (Needs) ได้แก่ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรค ส่วนความต้องการอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นสิ่ งที่มนุษย์อยากมี (Wants) แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ มนุษย์ก็ยังสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของมนุษย์
เพราะธุรกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์  การประกอบธุรกิจเป็นการพัฒนา
ประเทศ ท าให้รายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ในช่วงระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
นี้ แนวความคิดการท าธุรกิจ Start-up ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ลว้น
เป็นกลุ่มคนที่มีไอเดีย กล้าคิด กล้าฝัน และมีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ นับเป็นเร่ืองที่ดีและน่าจับตามอง  
           จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบริบทของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโดยพิจารณาเลือกปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ 
Start-up   และความมีนวัตกรรมรวมถึงการรับรู้โอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อแสวงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ Start-up ในประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจใน
การท าธุรกิจได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ในอนาคต เพื่อหาแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ชัดเจน ลดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น Start-up ใน
กรุงเทพมหานคร        
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติ ความมีนวัตกรรม และการรับรู้โอกาส ที่มีผลต่อความตั้งใจ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตงานวิจัย 
         งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรม การรับรู้
โอกาส ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 104,285 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลือ่น
เท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน 
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3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรม และการรับรู้โอกาส  
3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  Start-up ของ ประชากรที่

อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลกระทบจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 สามารถสรุปเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ใน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยภายนอกมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ความมีนวัตกรรมที่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ใน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 การรับรู้โอกาสมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรมและการรับรู้โอกาสที่จะแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มในความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการท าธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจที่ถูกต้อง ชัดเจน ลดความผิดพลาดในการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น Start-up 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ  
           แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม เกิดจากการจูงใจให้เกิดเจตคติ 
ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ  สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร ความหมายของการจูงใจได้มีผู้ให้ความหมายของการจูงใจไว้มาก ในที่นี้จะยกตัวอย่าง
ดังนี้  Domjan, (1996) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคล
จงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาเช่น การขานรับ
เมื่อได้ยินเสียงเรียก พฤติกรรมที่เกิดจาการจูงใจ เช่น การที่เจ้าหน้าที่บัญชีพยายามท าบัญชีให้เรียบร้อยเพื่อต้องการค าชม
จากหัวหน้างาน การที่พนักงานขายตั้งใจมาท างานสม่ าเสมอไม่ขาดงานและตั้งใจท ายอดขายเพราะหวังจะได้รับความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมมีความเข้มข้น มีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่
จุดใด จึงมิใช่พฤติกรรมทั่วๆ ไปที่เกิดจากการตอบสนองสิ่งเร้าธรรมดา นอกจากนั้นพฤติกรรมการจูงใจที่เกิดขึ้นยังเป็นผล
เนื่องมาจากแรงผลักดันหรือแรงกระตุ้นที่เรียกว่า แรงจูงใจ  
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก 



4 
 

 ปัจจัยภายนอก ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการนั้นอยู่ภายนอกบุคคลผู้นั้น ไม่ว่าจะมองเห็น หรือมองไม่เห็นก็ตาม เช่น 
เพื่อน คนรัก เสื้อผ้า อาหาร น้ า อากาศ บ้านพักอาศัย ยานพาหนะต่าง ๆ ทรัพย์สินเงินทอง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุปกรณ์ 
และเครื่องใช้ต่าง ๆ เมื่อสังเกตดูก็จะปรากฏชัดว่าปัจจัยเหล่านี้ได้รับความสนใจในการปรับปรุงพัฒนามามากแล้วและยัง
ได้รับการปรับปรุงต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ต้องสงสัย  เพราะมันเกี่ยวกับสินค้าหรือการท าธุรกิจแสวงหาก าไรทางวัตถุ
เป็นส าคัญ  ดังที่โลกเรานี้ได้รับการพัฒนาอย่างเอียงข้างคือเน้นพัฒนาในด้านวัตถุเป็นส าคัญ  เพื่อหวังธุรกิจและความ
ร่ ารวยอย่างไม่มีที่สุด 
3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up 
 ทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ (Attitude toward startup) หมายถึง ความเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ Dinc และ Budic (2016) ระบุว่าทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 
ทัศนคติที่มีต่อการสร้างธุรกิจ หรือการเปิดบริษัทใหม่ ช่วยท าให้บุคคลเชื่อว่า ตนเองสามารถที่จะผันตัวเป็นผู้ประกอบการ
ได้  
4. แนวคิดเกี่ยวกับความมีนวัตกรรม 
 ความมีนวัตกรรม (innovativeness) หมายถึง แนวโน้มที่บุคคลมีลักษณะเป็นบุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีและมี
การริเริ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเป็นผู้น าทางความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Parasuraman & Colby, 2014) 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูโ้อกาส 
 การรับรู้โอกาสในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ (perceived opportunity) หมายถึง การมองเห็นโอกาสและ
ช่องทางในการสร้างธุรกิจใหม่และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และก าไร โดยการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค 
(Christensen et al., 1989) การรับรู้โอกาสเป็นปัจจัยที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากและได้รับการยอมรับและน ามาใช้ใน
การศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจ  
6.  แนวคิดความตั้งในใจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ 
 ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงความเต็มใจที่บุคคลจะพยายามท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตาม
ก าลังและความพยายามที่มีหรือตามที่ได้วางแผนไว้ก่อน เป็นความตั้งใจที่แข็งแกร่งในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ผ่านโอกาสทางธุรกิจที่มองเห็น รวมถึงความชอบที่จะท าโดยทัศนคติที่ดีเพื่อให้ส่งผลให้เกิด
เป็นพฤติกรรมที่มีความช านาญ  
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิต ิ  
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
Start-up ซึ่งไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient 
Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 
0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะน าเอา
ข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวม มาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวน วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในคร้ังนี้ และน าไปสู่ขั้นตอนของการให้ความหมาย
ของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ก าหนด โดยการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถามต้องเป็นค าถามที่มีความครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะอีกด้วย ซึ่งการวิจัย
นี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด ในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับ ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการประสบ
ความส าเร็จ ความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ความกล้าเสี่ยง อดทนต่อความไม่แน่นอน แรงปรารถนา การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การตั้งเป้าหมาย มีค าถามทั้งหมด 32 ข้อ 
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยภายนอก เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านวิทยาการเทคโนโลยี ปัจจัยด้าน
กฎหมาย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีค าถามทั้งหมด 31 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่อ
ธุรกิจ Start-up มีค าถามทั้งหมด 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความมีนวัตกรรม เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับความมีนวัตกรรม มีค าถามทั้งหมด 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้โอกาส เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับการรับรู้โอกาส มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจ
ในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up มีค าถามทั้งหมด 5 ข้อ 
4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
Start-up    
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
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 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยแรงจูงใจโดยภาพรวมเท่ากับ 0.977 ปัจจัยภายนอกโดย
ภาพรวมเท่ากับ 0.990 ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-upเท่ากับ 0.972 ความมีนวัตกรรมเท่ากับ 0.938 การรับรู้โอกาสเท่ากับ 
0.979 และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up เท่ากับ 0.960   
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
คือ กลุ่มที่มีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบ
บังเอิญหรือแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลครบ 400 ชุด จะด าเนินการในขั้นต่อไป คือการน าข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS  
7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน   
           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ด้านทัศนคติต่อธุรกิจStart-up ความมีนวัตกรรม การรับรู้โอกาส 
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจStart-up 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  2.1 เพื่ อศึกษาความตั้ งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่ อยู่ ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบ t-test 
  2.2 เพื่ อศึกษาความตั้ งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่ อยู่ ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรม การรับรู้
โอกาสส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยภายนอก ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up 
ความมีนวัตกรรม การรับรู้โอกาส ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)/อนุปริญญา รายได้ต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท   
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start- up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความต้องการประสบ
ความส าเร็จ ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ด้านความอดทนต่อความไม่แน่นอน อยู่ในระดับมาก 
ด้านแรงปรารถนา ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง และด้านการตั้งเป้าหมาย อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ส าหรับปัจจัยด้าน
วิทยาการเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ด้านทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
 ผลการวิเคราะห์ความมีนวัตกรรมส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ใน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ รายได้ต่างกัน ท าให้ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ Start-up ไม่ต่างกัน  

ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกนั ท าให้ความตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจ Start-up ต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย ด้านความต้องการประสบความส าเร็จ ด้านความเชื่อต่อ
ปัจจัยควบคุม ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านอดทนต่อความไม่แน่นอน ด้านแรงปรารถนา ด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ด้านการตั้งเป้าหมายที่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความต้องการประสบความส าเร็จ ด้านความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ด้านแรงปรารถนา 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ด้านการตั้งเป้าหมายมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านอดทนต่อความไม่แน่นอนไม่ มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านวิทยาการเทคโนโลยี ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ 
Start-upของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านวิทยาการเทคโนโลยี   ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up
ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ทัศนคติ ความมีนวัตกรรม และการรับรู้โอกาสต่อธุรกิจ Start-up ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้  
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ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ความมีนวัตกรรม และการรับรู้โอกาส มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  
Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ท่านตั้งใจที่จะ
สร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างกิจการให้ได้ภายใน 5 ปี หลังจากจบ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์ รุ่งสุข (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาทั้ง 3 พื้นที่ คือ ศาลายา วังไกลกังวลและ
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจะพบว่าระดับความ
คิดเห็นในการตั้งใจเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2. ผลการศึกษาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ และรายได้ต่างกัน ท าให้ความตั้งใจเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ Start-up โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ดังนั้น 
ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนเท่าไร ล้วนมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ที่
คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ  จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า เพศ นักศึกษาที่มี เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่าง
ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมตามแผน แต่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 2.2 ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ Start-upโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่าระดับการศึกษามีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ อายุส ยุวรี (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นท าธุรกิจแบบ start-up ผล
การศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทยแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. . ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความต้องการประสบความส าเร็จ มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up 
ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการประสบความส าเร็จ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ
ประสบความส าเร็จ ที่ McClelland (1961) อธิบายว่าบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการคือ ลักษณะของคนที่ต้องการ
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าคนที่มีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จจะมีโอกาสได้เป็น
ผู้ประกอบการมากกว่าการท าอาชีพอ่ืน 

3.2 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ที่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านความเชื่อต่อปัจจัยควบคุม ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่ Rotter (1966) ได้ขยาย
ความว่าบุคคลที่มีความเชื่อเรื่องอ านาจควบคุมภายในจะเหมือนกับการค้นหาบทบาทในการประกอบการเนื่องจาก
สามารถสร้างจุดยืนในการกระท าที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้ 
 3.3 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านความกล้าเสี่ยง ไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่
ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยแรงจูงใจด้านความกล้าเสี่ยง ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ท าการศึกษา 
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แรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยพบว่าปัจจัยแรงจูงใจ  
ด้านกล้าเสี่ยง ไม่ส่งผลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.4 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านอดทนต่อความไม่แน่นอน ไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านอดทนต่อความไม่แน่นอน ในระดับมากโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความอดทน
ไม่พียงพอต่อสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถดึงดูดให้เกิดความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ Start-upได้ เนื่องจาก 
การอดทนต่อความคลุมเครือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นความท้าทายและการประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจ Start up เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามค ากล่าวของ Schere (1982) 
    3.5 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านแรงปรารถนามีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ใน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
แรงจูงใจด้านแรงปรารถนา ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ท าการศึกษา 
แรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 
แรงจูงใจ ด้านแรงปรารถนา ส่งผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.6 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของ
ประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยแรงจูงใจด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ท าการศึกษา แรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย แรงจูงใจ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการตั้งเป้าหมาย ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และยังสอดคล้องกับงานของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ท าการศึกษา ความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตาร์ทอัพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ
ผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.7 ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านการตั้งเป้าหมายมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ใน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
แรงจูงใจด้านการตั้งเป้าหมาย ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา กอสุขทวีคูณ (2561) ท าการศึกษา 
แรงจูงใจและความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 
แรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย ส่งผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยภายนอกส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไม่ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ภายนอกด้านการเมือง ในระดับมาก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลมีการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายและคน
ไทยหันมาใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 75 จากสถิติไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2563  (WeAreSocial 2020) ดังนั้น
การเริ่มต้นท าธุรกิจจึงไม่ต้องค านึงปัจจัยด้านการเมือง 
 4.2 ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจไม่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไม่ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจ ในระดับมาก อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดี
ก็ไม่ผลต่อการตัดสินใจในการท าธุรกิจหากบุคคลนั้นยังมีความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ย่อมต้องมีความกล้า
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เสี่ยงที่จะลงทุนและยอมรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเงิน ความเป็นอยู่ที่ดี อาชีพที่มั่นคง ความปลอดภัย เนื่องจากการ
ประกอบการมีความเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน (McClelland, 1961) 
 4.3 ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัยภายนอก
ด้านสังคม ในระดับมาก   
  4.4 ปัจจัยภายนอก ด้านวิทยาการเทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่
อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยภายนอกด้านวิทยาการเทคโนโลยี ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ อายุส ยุวรี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นทาธุรกิจแบบ start-up พบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เริ่มต้นทาธุรกิจแบบ start-upในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.5 ปัจจัยภายนอก ด้านกฎหมายที่มีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ภายนอกด้านกฎหมายธุรกิจ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ อายุส ยุวรี (2560) ท าการศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นท าธุรกิจแบบ start-up ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจส่งผล
ต่อการตัดสินใจเริ่มต้นทาธุรกิจแบบ start-upในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.6 ปัจจัยภายนอก ด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ กับ อายุส ยุวรี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นท าธุรกิจแบบ start-up พบว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเริ่มต้นทาธุรกิจแบบ start-upในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5. ผลการศึกษาทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่
อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 5.1 ทัศนคติต่อธุรกิจ Start-up ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจ และ
พร้อมที่จะผันตัวไปท าหากมีทรัพยากรที่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ท าการศึกษา 
ความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมีต่อธุรกิจ
สตาร์ทอัพมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพในทางบวก และมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 6. ผลการศึกษาความมีนวัตกรรมส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 6.1 ความมีนวัตกรรมส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อความมีนวัตกรรม 
ในระดับมาก และค่อนข้างเป็นกลุ่มที่มีนวัตกรรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤ
ติน โกยวิริยะกุล (2559) ที่ท าการศึกษา ความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ พบว่า ความมีนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
7. ผลการศึกษาการรับรู้โอกาสส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 7.1 การรับรู้โอกาสส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ของประชากรที่อยู่ ในเขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่อยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญ
ต่อการรับรู้โอกาส ในระดับมากหากมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ Start-up ยิ่งมากการรับรู้โอกาสก็มีเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ กฤติน โกยวิริยะกุล (2559) ท าการศึกษา) ที่ท าการศึกษา ความตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจสตาร์ทอัพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พบว่า การรับรู้โอกาสในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. เนื่องจากความตั้งใจเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวร
และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ าใน
เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรที่ยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ศึกษาประชากรทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ทราบถึงความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ Start-up ในภาพรวมทั้งจังหวัด 
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