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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา
ปจจัยทุนทางจิตวิทยาดานบวกและแนวโนมของการชอบความเสี่ยงในการสงอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการผานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการเปนตัวแปรคั่นกลางทําใหพบวางานวิจัยสวนใหญศึกษา
จากปจจัยทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ การคลอยตามกลุมคนสําคัญ การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติก รรมตามทฤษฎีพฤติก รรมตามแผน ในชวง 5 ป ยอนหลัง จะมีก ารใชปจ จัยบุคลิก ภาพดานทุนทาง
จิตวิทยาดานบวกและแนวโนมของการชอบความเสี่ยงรวมดวย นอกจากนี้ ยังคนพบวา ทัศนคติตอการเปน
ผูประกอบการสามารถใชอธิบายอิทธิพลทางออมจากบุคลิกภาพไปยังความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหมีจํานวนผูประกอบการใหมมากขึ้น
เพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลได
คําสําคัญ ทุนทางจิตวิทยาดานบวก, แนวโนมของการชอบความเสี่ยง, ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ
Abstract
This article presents concepts, theories, anda review of related research. The content
of the study is the positive psychological capital and risk taking propensity influencing
entrepreneurial intention through attitude towards entrepreneurship as mediator. Most
studies used attitude towards entrepreneurship, subjective norm, perceived behavior control
following the theory of planned behavior. In the past 5 years, studies have used factors
relating to personality, such as positive psychology CapitaLand risk taking propensity. Further,
attitude towards entrepreneurship was used to explain the indirect effect of personality
factors on entrepreneurial intention. Results from this data analysis are anticipated to
develop approach in more entrepreneurs in alignment with government policies.
Keywords Positive psychology capital, risk taking propensity, attitude towards entrepreneurship
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บทนํา
ผูประกอบการทําใหเกิดการสรางงานสงผลใหมีมาตรฐานชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นรอยละ 90 ของ
การจางงานในประเทศกําลังพัฒนาและสามารถบรรเทาปญหาความยากจนได (World Bank, 2018) ซึ่ง
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา ผูประกอบการจึงมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ
โดยผูประกอบการนั้นปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญสงผลตอการดําเนินกิจกรรมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ทํา
ใหเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไดเพราะเปนผูที่นําปจจัยการผลิตมาดําเนินการผลิตเปนสินคาและบริการ
(Acs& Virgill, 2010; Lazear, 2005) จากความสําคัญของผูประกอบการขางตนนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ไดกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศไทยซึ่งมีนโยบายในการสงเสริมและเพิ่มจํานวนผูประกอบการ เพื่อทําใหสามารถบรรลุ
เปาหมายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนา
ประเทศที่ส อดคลองกันดวยการสง เสริมใหมีผูป ระกอบการรุนใหม ที่อยูในวัยแรงงาน เพื่อทําใหเกิดสังคม
ผูประกอบการสงผลตอความสามารถในการยกระดับฐานรายไดและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยภาครัฐนั้น
ไดขอความรวมมือจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึก ษา ในการสงเสริม เกี่ยวกับ การพัฒนาทัก ษะและจิตวิญ ญาณในการเปนผูป ระกอบการ
(ยุทธศาสตรชาติ,2561; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ซึ่งกลุมคนรุน
ใหมที่กําลังจะเขาสูวัยแรงงาน เชน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.)
เปนตน จึงเปนกลุม เปาหมายสําคัญที่จ ะตองไดรับการพัฒ นาทักษะและการเตรียมความพรอมในการเปน
ผูประกอบการใหม ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงปจจัยที่จะสามารถผลักดันใหกลุมคนรุนใหมมี
พฤติกรรมการเปนผูประกอบการใหม
ขอบเขตเนื้อหา
บทความนีไ้ ดนําเสนอการศึกษาปจจัยบุคลิกภาพของการเปนผูประกอบการ ไดแก ทุนทางจิตวิทยา
ดานบวก แนวโนมของการชอบความเสี่ยง ในการสงอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการผานตัวแปร
คั่นกลางคือ ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ
การเปนผูประกอบการใหม
ผูประกอบการนั้นเปนบุคคลที่กอตั้งองคกรใหม เพื่อดําเนินธุรกิจจากการผลิตสินคาและบริการ ซึ่ง
ไดรับผลตอบแทนเปนกําไร (Shane & Venkataraman, 2000)และตองเผชิญกับความเสี่ยง ความไมแนนอน
ที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ (สุชาติ ไตรภพสกุล และสหัทยา ชูชาติพงษ,2557) โดยการเปนผูประกอบการ
ใหมจะเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมในการทําธุรกิจใหม สามารถพิจารณาจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยาง
นอย 1 อยางดังนี1้ ) มีการเตรียมแผนธุรกิจแบบทางการหรือไมเปนทางการ2) กําลังอยูในขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ3) มีก ารพัฒนาสินคาและบริการในขั้นตอนของการพัฒ นาความคิดริเ ริ่ม การทดสอบตลาด 4)
ดําเนินการทางดานการตลาด 5) การมีความพรอมทางดานวัตถุดิบ 6) การมีอุปกรณหรือสินทรัพยตางๆ ที่ตอง
ใชในการผลิตสินคาและบริการ 7) มีขอมูลสารสนเทศ เชน การประมาณการยอดขายหรือรายรับ เปนตน 8)
ดานการเงิน เชน มีขอมูล ในการจัดหาทุนจากสถาบันการเงิน บัญ ชีร ายรับ เปนตน 9) มีก ารเก็บออมเงิน
เพื่อที่จะใชในการเริ่มตนทําธุรกิจ10) การไดรับเครดิตจากผูจําหนายวัตถุดิบ 11) การไดรับการชวยเหลือจาก
ครอบครัวในการทําธุรกิจ 12) บุคคลที่ไดเปนผูดําเนินกิจกรรมทางธุร กิจแบบเต็มเวลา หรืออยางนอย 35
ชั่วโมงตอสัปดาห อาจจะมีทีมงานในการทํางานหรือมีลูกจางไมประจําที่ทํางานแบบพารทไทม13) มีการจาง
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แรงงานหรือมีผูจัดการที่มีการจายคาตอบแทนให โดยไมไดแบงผลกําไรจากธุรกิจ 14) มีการเขารับการอบรม
และไดฝกปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจใหม15) มีขอมูลการติดตอของธุรกิจ เชน เบอรโทรศัพท ที่อยู
สถานที่ตั้งธุรกิจ เปนตน16) มีการเริ่มทําการตลาดและการทํารายการสงเสริมการขาย17) การมีรายไดที่
สามารถใชจายเงินเดือนใหแกเจาของธุรกิจหรือผูจัดการ18) การไดรับใบอนุญาตในการทําธุรกิจ 19) มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจายภาษีใหแกภาครัฐ และมีใบรับรองการยื่นชําระภาษี 20) มีการดําเนินการตาม
ระเบียบขอกําหนดเฉพาะในการทําธุรกิจของแตละประเทศ(Davidsson & Honig, 2003)
ในการกลาวขั้นตนนั้นทําใหเห็นถึงการที่บุคคลมีพฤติกรรมการเปนผูประกอบการใหม สวนการศึกษา
ถึงปจจัยใดนั้นทีส่ ามารถสงอิทธิพลตอการเปนผูประกอบการ ผูเขียนจะนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) เปนกรอบแนวคิดที่ใชในการทํานาย
และอธิบายพฤติกรรมมนุษยในบริบทเฉพาะได โดยทัศนคติตอพฤติกรรมสามารถบอกถึงระดับความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของบุคคลตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมคนสําคัญซึ่งปจจัยดานสังคมที่เกี่ยวของกับแรง
กดดันของสังคมที่จะปฏิบัติตามพฤติก รรม ซึ่งปจจัยดานทัศนคติตอพฤติก รรม และการคลอยตามกลุมคน
สําคัญสามารถสงอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่จะกระทําเพื่อทํานายถึงพฤติกรรมได สวนการรับรูความสามารถใน
การควบคุม พฤติกรรมนั้นสะทอนถึงประสบการณที่ผานมาสามารถสง ผลตอความตั้ง ใจที่จ ะกระทํา และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรม (Ajzen, 1991)ความตั้งใจที่จะกระทําเปนตัวแปรที่ใชทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุด โดยการ
เปนผูประกอบการใหมเปนพฤติกรรมที่สามารถพิจารณาและทํานายไดจากความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ
ซึ่ง พิจ ารณาไดจ ากการที่บุคคลมีค วามพยายามและความมุง มั่นที่จ ะมีพฤติก รรมการเปนผูป ระกอบการ
(Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000; Liñán & Chen, 2009) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้นไดรับการ
สนับสนุนในการใชทฤษฎีนี้ เพื่อทํานายการเปนผูประกอบการไดทั้งประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แลว (Iakovleva, Kolvereid, & Stephan, 2011)โดยปจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถอธิบายได
ดังนี้
1) ทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ(Attitude towards entrepreneurship) จะสะทอนถึงการที่
บุคคลได มีก ารประเมินผลเชิงบวกหรือเชิง ลบตอตนเองในการมีพฤติกรรมการเปนผูป ระกอบการ ซึ่งเมื่อ
ประเมินแลวพบวา การเปนผูประกอบการนั้นจะสามารถสงผลดีตอตนเอง สงผลใหมีแรงดึงดูดใจในการเปน
ผูประกอบการ (Liñán & Chen, 2009) โดยทัศนคติตอการเปนผูประกอบการทางบวกนั้นสงผลตอความตั้งใจ
ที่จ ะเปนผูป ระกอบการ และการที่บุคคลมีทัศ นคติตอการเปนผูป ระกอบการนั้น นั้นเกิดไดจ ากการรับ รู
ความสําคัญและเห็นคุณคาในการเปนผูประกอบการ การมีความเชื่อตอการเปนผูประกอบการนั้นเปนอาชีพที่
จะทําใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดี รวมถึงการเกิดความสมดุลในการทํางานและชีวิตสวนตัว เพราะสามารถ
บริห ารจัดการเวลาในการทํางานเองได และการที่บุคคลมีความเชื่อที่ทําใหเ กิดการใหคุณคาตอการเปน
ผูประกอบการ สามารถทําใหไดรับความอิสระ ฐานะทางการเงินที่มั่นคง การไดรับความทาทายในการทํางาน
รวมถึงการดําเนินชีวิตที่มีความสมดุล (Kim-Soon, Ahmad, & Ibrahim, 2016)จึงสงผลตอระดับความคิดเห็น
สวนบุคคลตอการเปนผูประกอบการ ซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึก ความชอบ ที่ทําใหเกิดความดึงดูดใจตอการเปน
ผูประกอบการ และมีการพิจารณาประเมินผลตอการเปนผูประกอบการนั้นจะสงผลดีตอตนเอง (Iakovleva,
Kolvereid, & Stephan, 2011; Liñán & Chen, 2009)
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2) การคลอยตามกลุมคนสําคัญ (Subjective norm) เกิดไดจากการรับรูแรงกดดันจากสังคม โดยเปน
บุคคลที่มีความสําคัญ ไดแก เพื่อน พอแม พี่นอง เพื่อนชายหรือเพื่อนผูหญิง และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ
ในการเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในการกระทําพฤติกรรม (Ajzen, 1991)โดย Liñán and Chen (2009) ที่ได
อธิบายถึงการคลอยตามกลุมคนสําคัญนั้นเปนการรับรูแรงกดดันจากสังคมตอการเปนผูประกอบการ ซึ่งเปน
การรับ รูถึงกลุม คนสําคัญ ในการเห็นดวยเมื่อบุคคลตัดสินใจเปนผูป ระกอบการ โดยกลุม คนสําคัญ ไดแก
ครอบครัว เพื่อ น เพื่ อนร วมชั้น สอดคล องกับ Aragon-Sanchez, Baixauli-Soler, and CarrascoHernandez (2017) และ Maresch, Harms, Kailer, and Wimmer-Wurm (2016) ที่ไดระบุถึงกลุมคน
สําคัญของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ไดแก พอ แม พี่นอง เพื่อนสนิท เพื่อนรวมชั้นเรียน ซึ่งนับ วากลุมคน
สําคัญนั้นเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําตอพฤติกรรมไดเชนกัน รวมถึงการคลอย
ตามกลุมคนสําคัญที่ไดใหความเห็นวาบุคคลนั้นไมควรที่จะประกอบอาชีพเปนลูกจาง แตควรที่จะประกอบ
อาชีพเปนผูประกอบการ (Dinc & Budic, 2016; Kautonen, Van Gelderen, & Tornikoski, 2013;
Kolvereid, 1996) และบุคคลนั้นไดตอบสนองตอความเชื่อของกลุมสําคัญเหลานั้น โดยใหความใสใจตอความ
คิดเห็นของกลุมคนสําคัญ จึงมีแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม คนสําคัญ แลวสงผลใหเกิดความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการ (Mueller, 2011)
3) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) เปนการรับรู
ดานความสามารถของตนเอง และการควบคุม ใหเ กิดพฤติกรรมขึ้น สามารถสงอิทธิพลตอความตั้ง ใจที่จ ะ
กระทําและพฤติกรรมได ซึ่งการที่บุคคลมีทรัพยากรและไดรับโอกาสจะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายในการ
กระทําพฤติกรรมได (Ajzen, 1991) โดยพิจารณาจากการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการ
เปนผูประกอบการวาสามารถทําไดงาย (Kautonen, Van Gelderen, & Tornikoski, 2013; Kolvereid,
1996) ซึ่งจะตองมีความรูที่จําเปนตอการเริ่มธุรกิจ มีความสามารถในการควบคุม กระบวนการสรางธุรกิจใหม
การเริ่มธุรกิจใหมเปนสิ่งที่ไมไดเปนเรื่องยาก โดยสามารถเตรียมพรอมในการเริ่มทําธุรกิจได มีความรูในการ
พัฒนาธุรกิจ และมีความเชื่อวาถามีความพยายามในการเริ่มตนธุรกิจจะทําใหมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ไดสูง (Liñán & Chen, 2009) เชนเดียวกับ Alexander and Honig (2016) ที่กลาวถึง ผูที่มีความตั้งใจที่จะ
เปนผูป ระกอบการและมีพฤติก รรมเปนผูป ระกอบการนั้นเกิดจากการรับ รูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมวา การเปนผูประกอบการเปนสิ่งที่งาย มีความรูสึกอยากจะควบคุมสถานการณดวยตนเอง และมี
การรับรูวาหากเลือกประกอบอาชีพเปนผูประกอบการจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูง รวมถึงการที่
บุคคลนั้นมีแนวคิดในการเริ่มตนทําธุรกิจ ทราบถึงรายละเอียดที่จําเปนในการสรางธุรกิจ และรูถึงโอกาสทาง
การตลาดสําหรับสินคาและบริการใหมๆ (Dinc & Budic, 2016)
บุคลิกภาพของผูประกอบการ
บุคลิก ภาพ (Personality) มีความเกี่ยวของกับกระบวนการคิด ความรูสึก สามารถสงอิทธิพลตอ
พฤติกรรมในแตละบุคคลได (Ajzen, 2005) ตามที่ Krueger, Reilly, and Carsrud (2000) ไดกลาววา ความ
ตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนผูประกอบการไดดีกวาตัวแปรดานภูมิหลัง
เฉพาะบุค คล (Background factors) ซึ่ ง เปน ป จ จั ยส ว นบุ คคล เชน ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร
ประสบการณ บุคลิกภาพ เปนตน (Ajzen, 2005; Liñán & Fayolle, 2015) ทําใหการศึกษาปจจัยสวนบุคคล
ในการสงอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนผูประกอบการได
นอกเหนือจากทัศนคติตอการเปนผูป ระกอบการที่มีผลตอความตั้ง ใจที่จ ะเปนผูป ระกอบการ งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับบุคลิกภาพสามารถใชทํานายความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการไดเชนกัน ตัวอยางเชน งานวิจัย
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ของHlatywayo, Marange, and Chinyamurindi (2017) ที่พบวา ทุนทางจิตวิทยาดานบวกมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ เชนเดียวกับการศึกษาของ Yousaf, Hizam-Hanafiah, and
Usman (2015) ที่ไดผลการศึกษาถึงทุนทางจิตวิท ยาดานบวกนั้นสามารถใชทํานายความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการในอนาคตไดสวนAwang, Amran, Nor, Ibrahim, and Razali(2016) และ Singh, Verma
and Rao(2016) พบวา แนวโนม ของการชอบความเสี่ย งสามารถส ง อิท ธิ พ ลต อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะเป น
ผูประกอบการได เปนตน
สําหรับทุนทางจิตวิทยาดานบวก(Positive psychological capital)นั้นเปนสภาวะจิตวิทยาดานบวก
สว นบุ ค คลที่ ส ามารถพั ฒ นาได เ พราะเป น บุ ค ลิก ภาพที่ มี ลั ก ษณะแบบสภาวะ (State-Like) สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได แตกตางจากคุณลักษณะเฉพาะตัว (Trait-Like) ที่เปลี่ยนแปลงไดยาก แตมีความ
เหมือนกันที่ไมใชสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วขณะจึงทําใหส ามารถวัดประเมินคาได (Luthans, Avolio, Avey, &
Norman, 2007)ทุน ทางจิตวิ ท ยาดา นบวกประกอบด วย การมองโลกในแง ดี (Optimism)การฟน พลั ง
(Resilience) ความหวัง (Hope) การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งเปนบุคลิกภาพของ
ผูประกอบการ โดยChell (2008) และ Krueger (2003) ที่ไดอธิบายถึงบุคลิกภาพของบุคคลที่จะเริ่มทําธุรกิจ
นั้นจะตองมีการมองโลกในแงดี ซึ่งทําใหเห็นถึงโอกาสในการทําธุรกิจ สงผลตอการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการ
เปนผูประกอบการ เชนเดียวกับการฟนคืนพลังนั้นเปนบุคลิกภาพที่ควรจะมีในระดับสูงเพื่อที่จะสามารถเปน
ผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ และผูที่มีความหวังจะเปนผูที่รับรูถึงโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน รวมถึง
ผูที่ มีก ารรับ รูค วามสามารถของตนเองเปน ลัก ษณะของการเป นผู ป ระกอบการที่ ทํ าใหส ามารถรั บ รู ถึ ง
ความสามารถในการเปนผูประกอบการ ผูที่มีทุนทางจิตวิทยาดานบวกจึง เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่มีความหวัง
สงผลใหมีพลังใจที่จะทําใหไดตามเปาหมายที่ไดวางแผนไว มีการมองโลกในแงดีวาจะมีสิ่ง ที่ดีเกิดขึ้นเสมอ
สามารถฟนคืนพลังเมื่อเจอเหตุการณความลมเหลวก็จะเริ่มตนใหมได รวมถึงการรับรูความสามารถของตนเอง
ที่มีความมั่นใจตอตนเองในการประสบความสําเร็จ (Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007)
ในขณะทีแ่ นวโนมของการชอบความเสี่ยง(Risk taking propensity) เปนบุคลิกภาพสวนบุคคลอยาง
หนึ่ ง ของผู ที่มี ค วามคิด ในการสรา งธุ ร กิจ ใหม ซึ่ ง แนวโน ม ของการชอบความเสี่ ยงเปน คุ ณลั ก ษณะของ
ผูประกอบการหรือเปนบุคลิกทางจิตวิทยาเฉพาะบุคคล (Douglas & Shepherd, 2002)และมีความสําคัญตอ
ระดับความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ เปนปจจัยที่มีความสําคัญในบุคลิกภาพของผูประกอบการ เพราะการ
ทําธุร กิจ ใหมมีความเสี่ยง และมีความเปนไปไดในการทําธุร กิจ ใหมแลวไมสําเร็จ นั้นมีสูง แตธุร กิจ สามารถ
แสวงหาโอกาสในการในการเริ่มธุรกิจใหมได และการเลือกอาชีพที่ไมเปนเจาของธุรกิจนั้นเปนการเสียโอกาส
ในการไดรับผลตอบแทนที่สูงเชนกัน (Luthje & Franke, 2003)โดยการเปนผูประกอบการนั้นเปนผูที่มี
แนวโนมของการชอบความเสี่ยง จะมีความกลาที่จะทําสิ่งใหมในแนวทางใหมโดยไมกังวลถึงความเสี่ยง รวมถึง
มีมุมมองถึงความเสี่ยงวาเปนโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงเชนกัน ดังนั้นการเปนผูประกอบการนั้นตอง
เผชิญหนาในสถานการณตางๆ จึงทําใหมีบุคลิกภาพที่มีความชอบในความเสี่ยง มีความกลาไดกลาเสียในการ
ลงทุนทั้งที่ไมทราบถึงผลตอบแทนที่แนนอน สามารถที่จะลงทุนทําธุรกิจไดถึงแมจะอยูในสภาพแวดลอมที่ไม
แนนอน และมีความกลาที่จะลองทําอะไรใหมๆ (Bolton& Lane, 2012)
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาพฤติกรรมการเปนผูประกอบการใหม
ที่ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนกรอบแนวคิดพบวาทั้งสามปจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถใช
สนับสนุนการสงอิทธิพลไปยังความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งโดยสวนมากนัน้
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จะศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาและใชวิธีการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ แตผลการศึกษาในแตละงานวิจัย
จะมีขนาดอิทธิพลและลําดับของปจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่สามารถสงอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ งานวิจัยโดยสวนใหญปจจัยของทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนที่สามารถสงอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการไดมากที่สุดคือ ปจจัยดานทัศนคติตอการเปน
ผูประกอบการ รองลงมาคือ ปจจัยดานการคลอยตามกลุมคนสําคัญ และปจจัยดานการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม (Awang, Amran, Nor, Ibrahim, and Razalim,2016; Iakovleva, Kolvereid,
&Stephan, 2011; Kautonen, Van Gelderen, & Tornikoski, 2013; Solesvik, 2013; Zapkau,
Schwens, Steinmetz, & Kabst, 2015)
นอกจากนี้งานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งที่ศึกษาปจจัยในพฤติกรรมตามแผนรวมกับปจจัยบุคลิกภาพอื่น ๆ
เชน แนวโนมของการชอบความเสี่ยงสามารถสงอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการได (Awang et
al., 2016; Fini, Grimaldi, Marzocchi, & Sobrero, 2009; Singh et al., 2016) แตยังมีงานวิจัยอยูจํานวน
นอยที่ศึกษาปจจัยดานทุนทางจิตวิทยาดานบวกรวมกับปจจัยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการสงอิทธิพลตอ
การเปนผูป ระกอบการใหม โดยผลการศึกษาพบวา ทุนทางจิตวิทยาดานบวกมีความสัมพันธท างบวกและ
สามารถสง อิทธิพลตอความตั้ง ใจที่จ ะเปนผูป ระกอบการได (Contreras, Dreu, & Espinosa, 2017;
Hlatywayo, Marange, & Chinyamurindi, 2017; Jin, 2017; Yousaf, Hizam-Hanafiah, & Usman ,
2015)สําหรับการศึกษาบุคลิกภาพที่สามารถสงอิทธิพลไปยังพฤติกรรมการเปนผูประกอบการไดแลว (Chell,
2008) ยังพบวา บุคลิกภาพเปนสาเหตุของการเกิดทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแปร
คั่นกลางในการสงอิทธิพลทางออมไปยังความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการได (Luthje & Franke, 2003)
เชนเดียวกับ Krueger (2000) ไดกลาววาบุคลิกภาพนั้นยังสามารถที่จะสงอิทธิพ ลไปยังความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการ ผานตัวแปรคั่นกลางคือทัศนคติ
ดังนั้นทําใหเห็นวา บุคลิกภาพในดานทุนทางจิตวิทยาดานบวกและแนวโนมของการชอบความเสี่ยง
สามารถสงอิทธิพลทัศนคติตอการเปนผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหบุคคลประเมินผลตอการเปนผูประกอบการ
นั้นจะสามารถสง ผลดีตอตนเอง แลวทําใหเกิดความตั้ง ใจที่จะเปนผูประกอบการจึง นํามาสูก ารเชื่อมโยง
ความสัมพันธในการศึกษางานชิ้นนี้ เพื่อตรวจสอบทัศนคติตอการเปนผูประกอบการในบทบาทตัวแปรคั่นกลาง
ที่มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางทุนทางจิตวิทยาดานบวกและแนวโนมของการชอบความเสี่ยงและความ
ตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ ตามรูปโมเดลทดสอบความสัมพันธดังนี้
ทุนทางจิตวิทยาดานบวก
แนวโนมของการชอบ
ความเสี่ยง

ทัศนคติตอการเปน
ผูประกอบการ

ความตั้งใจที่จะเปน
ผูประกอบการ

รูปที่ 1 โมเดลทดสอบความสัมพันธ

บทสรุป
จากผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยสวนใหญสามารถอธิบายปจจัย
ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวามีขนาดของอิทธิพลและความสามารถในการสงอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะเปน
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ผูประกอบการไดมากนอยแตกตางกันอยางไร ในขณะที่การศึกษาทุนทางจิตวิทยาดานบวกและแนวโนมของ
การชอบความเสี่ยงซึ่งเปนบุคลิกภาพของผูประกอบการนั้นมีความสําคัญในการสงอิทธิพลไปยังความตั้งใจทีจ่ ะ
เปนผูประกอบการไดอีกทั้งยังมีความนาสนใจในการศึกษาถึงบุคลิกภาพที่มีความสามารถในการสงอิทธิพล
ทางออมตอความตั้งใจที่จะกระทําผานตัวแปรดานทัศนคติซึ่งเปนแรงจูงใจตอการกระทําพฤติกรรม จึงทําให
ปจจัยดานทัศนคติตอการเปนผูประกอบการนั้นเปนตัวแปรคั่นกลางในการสงอิทธิพลจากบุคลิกภาพของการ
เปนผูประกอบการไปยัง ความตั้ง ใจที่จะเปนผูประกอบการซึ่ง จากการตรวจสอบตัวแปรคั่นกลางในครั้ง นี้
สามารถอธิบายกระบวนการเกิดความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการไดมากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถใชในการทํานาย
การเกิดพฤติกรรมการเปนผูประกอบการของคนรุนใหมในบริบทของประเทศไทยตอไป รวมถึงการใชเปน
ขอมูลในการสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลมีบุคลิกภาพของผูประกอบการที่ประกอบดวยการเปนผูที่มีความหวัง
มองโลกในแงดี สามารถฟนคืนพลังที่จะเริ่มตนใหมได การรับรูความสามารถของตนเอง รวมถึงมีแนวโนมของ
การชอบความเสี่ยง เพื่อพัฒนาใหคนรุนใหมที่เปนนักศึกษาสามารถเปนผูประกอบการใหมไดตามนโยบายของ
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