
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติครั้งที่11 
The 11thHatyai National and International Conference 

710 

 

อิทธิพลของบุคลิกภาพที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
ที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ 
Effect of personality on entrepreneurial intent of non-business major 
undergraduates 
 
สรียา โชติธรรม1*, ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ2 และอุษณี ลลิตผสาน3 

Sareeya Chotitham1*, Thananun Thanarachataphoom2 and Usanee Lalitpasan3 

 

1 อาจารย์ ดร., สาขาวิจยัและประเมินผลทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1 Ph.D., Department of Educational research and evaluation, Faculty of Education, Kasetsart University 
*Corresponding author, E-mail: sareeya.ch@ku.th 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจและ.2) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  คือ 
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ จ านวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และสถิติเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัย.พบว่า.1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p= .02) ในขณะที่บุคลิกภาพแบบอ่ืน ๆ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการและ2) นิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับต่ าและสูง ส่วนใหญ่      
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการคล้ายกัน เช่น ในด้านการตัดสินใจเลือกท างานเพ่ือหารายได้
พิเศษ จะไม่เลือกเป็นผู้ประกอบการ.โดยเลือกเป็นพนักงานในสถานที่ต่าง.ๆ.ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือก
งาน เหมือนกันคือเลือกจากทักษะของตนเอง แต่ในกลุ่มที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
ระดับต่ า ให้เหตุผลเพิ่มเติมต่างจากกลุ่มที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับสูง คือ เลือก
ท างานที่มีความง่าย.ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะสูง ในขณะที่กลุ่มที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
ระดับสูง เลือกงานที่ได้เรียนรู้หรือพัฒนาความสามารถของตนเอง นอกจากนี้นิสิตนักศึกษา.ที่มีบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ระดับต่ าและสูง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ.ที่สอดคล้องกันคือ 
ในอนาคตหากเป็นผู้ประกอบการ.จะเป็นผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับการขายอาหาร โดยให้เหตุผลคือเป็น
ความสนใจส่วนบุคคล  
ค าส าคัญ: .บุคลิกภาพ,.ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ, ความสนใจในการท าธุรกิจ 
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Abstract 
 This research aimed to 1) identify the effect of personality on entrepreneurial 
intent of non-business major undergraduates 2) explore undergraduates’ interest to be 
an entrepreneur among different personality types. Research samples were 121 non-
business major undergraduates. The research instrument was a questionnaire, followed 
by data analysis using multiple regression anddescriptive statistics. The research findings 
were as follows: 1) openness to experience significantly affected to entrepreneurial 
intent (p= .02), however other types of personality had no effect on entrepreneurial 
intent. 2) Students who had low and high openness to experience had the same opinion, 
for example if they needed to earn some money, they would not be entrepreneurs but 
they would be part-time employees and they chose the part-time jobs in different ways 
depending on their skills. However, students who had low openness to experience were 
trended to choose unskilled jobs but students who had high openness to experience 
were trended to choose jobs that could gain their knowledge or improve their skills. 
Moreover, students who had low and high openness to experience had the same 
opinion, theywanted to be food entrepreneurs because of their own interests. 
Keywords: personality, entrepreneurial intent, interest to be an entrepreneur 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว.และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน.ส่งผลให้เกิดความ    
ไม่ม่ันคงในอาชีพของพนักงานและลูกจ้างส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานมนุษย์ 
(International.Labour.Office,.2015).โดยจากการส ารวจการว่างงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2542.-.2562.พบว่า.แนวโน้มการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย.ๆ.ในแต่ละปี.ตั้งแต่ปี.พ.ศ..2556.จนถึงปี พ.ศ. 
2562.ซึ่งแนวโน้มยังคงเพ่ิมสูงขึ้นจนถึงปัจจุบัน (Plecher, 2020) 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา และสถาบันทางการศึกษา 
จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ ตลอดจนความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ    
มากยิ่งขึ้น โดย.Voda.และ.Florea (2019) ได้ระบุว่าความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการนี้เป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยน าไปสู่พฤติกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตของบุคคล อย่างไรก็ตาม 
การที่จะพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังกล่าว มีความจ าเป็นที่จะต้องทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่จะ
ส่งเสริมความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการในอดีตที่ผ่านมา นักวิจัยส่วนหนึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่มีต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ และพบว่าบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
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อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมา ผลการวิจัยหรือข้อค้นพบเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคลิกภาพยัง
มีความขัดแย้งกันในบางประการ อีกท้ังยังเป็นการศึกษาในบริบทของนักศึกษาทางฝั่งประเทศตะวันตก ซึ่ง
อาจจะมีบุคลิกภาพและความสนใจที่ต่างจากนิสิตนักศึกษาทางด้านเอเชียหรือประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี ที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ เนื่องมาจากนิสิตศึกษาที่ศึกษาในสาขาหลักด้านธุรกิจ 
จะมีประสบการณ์ในการเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ท าให้มีแนวโน้มที่จะเป็น
ผู้ประกอบการสูงกว่านิสิตนักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ และศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเป็นผู้ ประกอบการ
ของนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกัน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ 

2. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. บุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพ.หมายถึง.คุณลักษณะของบุคคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยบุคคลจะแสดงออกมาใน
ลักษณะของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้.โดยแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป.ตลอดจนการ
ปรับตัวของบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัว.(Dehghanan, Abdollahi, & Rezaei, 2014) 

บุคลิกภาพแบบ.5.องค์ประกอบ 
 Costa.และ.McCrae.(1992).ได้ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ.โดยอธิบายว่าสามารถจ าแนกบุคลิกภาพ
ออกเป็น.5.แบบ ได้แก่.1) บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์.(openness to experience).หมายถึง 
ลักษณะที่มีความคิดสร้างสรรค์.พร้อมที่จะลองท ากิจกรรมใหม่.ๆ.ชอบความแปลกใหม่หลากหลาย.และมี
ความคิดที่จะเปิดรับเหตุการณ์หรือเรื่องใหม่.ๆ.2).บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (conscientiousness) 
หมายถึง ลักษณะที่มีความเป็นระเบียบ.มีความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักการทางจริยธรรม และมีวินัยต่อ
ตนเอง.3) บุคลิกภาพแบบเปิดตัว (extraversion) หมายถึง ลักษณะที่มีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ชอบ
ท ากิจกรรม ชอบการแสดงออกต่อหน้าผู้ อ่ืน.4) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร.(agreeableness) หมายถึง
ลักษณะที่มีการยอมตามผู้อ่ืน มีจิตใจที่อ่อนโยน ไว้วางใจผู้อ่ืน ให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนและ.5) บุคลิกภาพ
แบบความไม่ม่ันคงทางอารมณ์ (neuroticism)หมายถึง ลักษณะที่มีความวิตกกังวล โกรธและหงุดหงิดง่าย 
มีอารมณ์เปราะบาง ตื่นตระหนกได้ง่ายเมื่อต้องเผชิญกับความเครียด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
 บุคลิกภาพของบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ อันจะ
น าไปสู่การประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการในอนาคต (Voda & Florea, 2019) ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของลักษณะบุคลิกภาพต่าง ๆ ที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ พบว่า 
บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยงานวิจัยส่วนหนึ่งพบว่าบุคลิกภาพแบบ
เปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ในขณะที่บุคลิกภาพ
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แบบไม่มั่นคงทางอารมณ์มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลทางลบกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ( Israr 
&Saleem, 2018) 

2. ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial intent)หมายถึง สภาวะทางจิตของบุคคล

ที่แสดงถึงความต้องการที่จะประกอบกิจการของตนเอง.โดยการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นสิ่งที่ท าด้วย
ความจงใจหรือมีเจตนา.มีการวางแผนที่จะท าสิ่งต่าง.ๆ.ที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจ (อนงค์ รุ่งสุข, 2559) 
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการนี้เป็นสิ่งส าคัญ.อันจะน าไปสู่พฤติกรรมหรือการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคตของบุคคล (Voda & Florea, 2019) 

จากรายละเอียดข้างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ว่าบุคลิกภาพส่งผลต่อความตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้ประกอบการ ดังภาพ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที.่1.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัย.คือ.นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี.ที่ไม่ได้ศึกษาใน
สาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย.คือ.นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามกฎของ Keith (2015) ซึ่งได้ระบุว่า
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ ากว่า .120.คน.ผู้วิจัย
สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน.(multi-stage random sampling) มีรายละเอียดการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ .ขั้นที่ .1.สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม .ได้นิสิตนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ .และ 
คณะศึกษาศาสตร์.ขั้นที่.2.สุ่มแบบแบ่งชั้น.โดยแบ่งตามสาขา และชั้นปีสุดท้ายได้นิสิตนักศึกษาชั้นปี .1-4       
ที่ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์.จ านวน.121.คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.คือ.แบบสอบถาม.โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย.3.ตอน 
รายละเอียดดังนี้.คือ.ตอนที่.1.ข้อมูลภูมิหลัง.ประกอบด้วย.ข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ.ชั้นปีที่ก าลังศึกษา.สาขา
ที่ศึกษา.และคณะ.ตอนที่.2 มาตรวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ พัฒนาขึ้นจากมาตรวัดของ John และ 
Srivastava.(1999).มีข้อค าถามทั้งหมด.20.ข้อ.ประกอบด้วย.5.ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ (ตัวอย่างข้อค าถามเช่น “ฉันมักคิดวิธีการใหม่ ในการท าสิ่งต่าง ๆ”) บุคลิกภาพแบบมี

บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 

บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

บุคลิกภาพแบบเปิดตัว 

บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร 

บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ 

ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
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จิตส านึก (ตัวอย่างข้อค าถามเช่น “ฉันวางแผนและท าตามแผนที่วางไว้”) บุคลิกภาพแบบเปิดตัว (ตัวอย่าง
ข้อค าถามเช่น “โดยปกติ ฉันเป็นคนเงียบๆ” ซึ่งเป็นข้อค าถามทางลบ) บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร (ตัวอย่าง
ข้อค าถามเช่น “ฉันเป็นคนประณีประนอม ไม่ชอบทะเลาะกับผู้อ่ืน”) และบุคลิกภาพแบบความไม่มั่นคง
ทางอารมณ์ (ตัวอย่างข้อค าถามเช่น “ฉันมักวิตกกังวลกับสิ่งต่าง ๆ”) ข้อค าถามทุกข้อผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และมีความเที่ยงเท่ากับ .79 และมาตรวัดความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ ตัวอย่างข้อค าถามเช่น “ภายใน 12 เดือนหลังนับจากฉันเรียนจบ 
ฉันจะเป็นผู้ประกอบการ”ค าถามทุกข้อผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 และมีความเที่ยงเท่ากับ .92 และตอนที่ 3 ข้อค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษา จ านวน 5 ข้อ ตัวอย่างข้อ
ค าถามเช่น “ธุรกิจที่ท่านสนใจที่จะท าคือธุรกิจอะไร เพราะเหตุใด”ค าถามทุกข้อผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และสถิติเชิงบรรยาย  
 
ผลการวิจัย 

ในการน าเสนอผลการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น.3.ตอน.ได้แก่.ตอนที่.1.ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่.2.ผลการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิต
นักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ.และตอนที่.3.ผลการศึกษาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพต่างกัน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 121 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

66.94 อายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.33 ศึกษาอยู่ในสาขาจิตวิทยา จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.79 รองลงมา คือ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
22.31 

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีคะแนนค่าเฉลี่ยของบุคลิกภาพขององค์ประกอบทั้ง.5.แบบ.จากล าดับสูงสุด
ไปต่ าสุดดังนี้คือ คะแนนเฉลี่ยของบุคลิกภาพแบบเป็นมิตรเท่ากับ.3.96.คะแนน (S.D.= .58).คะแนนเฉลี่ย
ของบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์เท่ากับ.3.56 คะแนน (S.D.= .70).คะแนนเฉลี่ยของบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกเท่ากับ.3.51.คะแนน (S.D.= .59) คะแนนเฉลี่ยของบุคลิกภาพแบบเปิดตัวเท่ากับ 3.37 
คะแนน (S.D.= .74).และคะแนนเฉลี่ยของบุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์เท่ากับ .3.00.คะแนน 
(S.D.= .84) และมีคะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการเท่ากับ 2.98 คะแนน (S.D.= 1.02) 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิต

นักศึกษาปริญญาตรีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชาหลักด้านธุรกิจ 
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบุคลิกภาพและ

ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมีค่าอยู่ระหว่าง -.259 ถึง .387 มีค่า tolerance อยู่ระหว่าง .786 ถึง 
.912 ซึ่งค่า tolerance มีค่าเข้าใกล้ 1 และมีค่า VIF อยู่ในช่วง 1.096 ถึง 1.273 ซึ่งค่า VIF มีค่าไม่เกิน 5 
แสดงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์จนเกิดปัญหา multicollinearity 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
(p= .02) ในขณะที่บุคลิกภาพแบบอ่ืนๆ ได้แก่ แบบมีจิตส านึก แบบเปิดตัว แบบเป็นมิตร และแบบความ
ไม่มั่นคงทางอารมณ์ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยตัวแปรบุคลิกภาพสามารถ
อธิบายความผันแปรของความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ร้อยละ 10 (R2= .10) ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1  อิทธิพลของบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

ตัวแปร b B t p 
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ .34 .23 2.47* .02 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก .24 .14 1.36 .18 
บุคลิกภาพแบบเปิดตัว .15 .11 1.20 .23 
บุคลิกภาพแบบเป็นมิตร -.33 -.19 -1.86 .07 
บุคลิกภาพแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์ -.02 -.02 -.16 .87 

หมายเหตุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพต่างกัน 
 เนื่องจากผลการวิจัยในตอนที่ 2 พบว่าจากบุคลิกภาพทั้ง 5 แบบ มีเพียงบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์เป็นบุคลิกภาพเดียวที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในการท าธุรกิจของนิสิตนักศึกษาในตอนนี้ จึงมุ่งศึกษาความคิดเห็นในการท าธุรกิจของนิสิต
นักศึกษาเฉพาะกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์เท่านั้น โดยเป็นการศึกษาในกลุ่มที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับสูงและระดับต่ า 
 ในการจ าแนกกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับสูงและต่ านี้ พิจารณาจากค่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ต่ ากว่า 25 และสูงกว่า 75 โดยกลุ่มที่มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ต่ ากว่า 25 มีคะแนนบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00-2.75 คะแนน มีจ านวนประมาณ 19 คน และกลุ่มที่มีค่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่สูงกว่า 75 คือกลุ่มที่มีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.25 -
5.00 คะแนน มีจ านวน 25 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับต่ า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการท างานเพ่ือหารายได้พิเศษว่า หากจ าเป็นต้องท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ จะไม่เลือกท าธุรกิจ
หรือค้าขาย แต่จะเลือกเป็นพนักงานในสถานที่ต่างๆ (ร้อยละ 42.10) โดยเลือกจากงานที่มีความ
สอดคล้องกับทักษะของตนเอง(ร้อยละ 36.80) รองลงมาคือเลือกท างานที่มีความง่าย ไม่จ าเป็นต้องใช้
ทักษะสูง (ร้อยละ 21.10)อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ระดับต่ า ส่วนใหญ่
ระบุว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะท าธุรกิจ (ร้อยละ 52.70) โดยเป็นธุรกิจที่ สนใจที่จะท าเป็นธุรกิจ     
ที่เก่ียวข้องกับการขายอาหาร (ร้อยละ 31.60) เหตุผลคือเป็นความสนใจส่วนบุคคล (ร้อยละ 45.30)  และ
อาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ (ร้อยละ 23.50)  ส่วนในกลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ระดับสูง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเพ่ือหารายได้พิเศษว่า หากจ าเป็นต้อง
ท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ จะไม่เลือกท าธุรกิจหรือค้าขาย แต่จะเลือกเป็นพนักงานในสถานที่ต่างๆ    
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(ร้อยละ 36) โดยเลือกจากงานที่มีความสอดคล้องกับทักษะของตนเอง (ร้อยละ 28) และเป็นงานที่ได้
เรียนรู้หรือพัฒนาความสามารถของตนเอง (ร้อยละ 28) นอกจากนี้กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ระดับสูง ส่วนใหญ่ระบุว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะท าธุรกิจ (ร้อยละ 60) โดยเป็นธุรกิจ
ที่สนใจที่จะท า เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอาหาร (ร้อยละ 48) และสินค้า (ร้อยละ 32) เหตุผลคือเป็น
ความสนใจส่วนบุคคล (ร้อยละ 48) รองลงมาคือเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหรือเป็นที่ต้องการในตลาด (ร้อยละ 24) 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของบุคลิกภาพ พบว่า บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในขณะที่บุคลิกภาพแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ แบบมีจิตส านึก แบบเปิดตัว แบบ
เป็นมิตร และแบบความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทั้งนี้      
อาจเนื่องมาจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีลักษณะที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความคิด
สร้างสรรค์ ท าให้เป็นคนที่กล้าที่จะลองผิดลองถูก มีความกล้าและสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดย 
Ciavarella, Bucholtz, Riordan, Gatewood, และStokes (2004) ได้อธิบายถึงลักษณะของคนที่มี
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ว่าการเป็นคนที่มีจิตนาการ อยากรู้อยากเห็น มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Israr และ Saleem (2018) ที่ได้ศึกษา
กับนักศึกษาชาวอิตาลี พบว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ เป็นองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่
ท านายอิทธิพลในการตัดสินใจท าธุรกิจได้สูงที่สุด  
 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกแบบเปิดตัวแบบเป็นมิตร
และแบบไม่มั่นคงทางอารมณ์พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากเป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาในสายวิชาชีพ ส่งผลให้
มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพครู และค่านิยมของคนไทยที่เชื่อว่าการเป็นครูหรือรับราชการต่าง ๆ เป็น
อาชีพที่มีความมั่นคง ท าให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน อาจเลือกที่จะไม่เป็นผู้ ประกอบการเหมือนหรือ
ต่างกันก็เป็นไปได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจึงไม่พบอิทธิพลของบุคลิกภาพในแบบต่าง ๆ ที่มีต่อความตั้งใจที่
จะเป็นผู้ประกอบการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ ดั งนั้นในการส่ง เสริมความตั้ ง ใจที่ จะเป็นผู้ ประกอบการให้แก่นิสิตนักศึกษา 
สถาบันการศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรเน้นการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและมุ่งพัฒนาให้
นิสิตนักศึกษามีลักษณะที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ หรือมีบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์มากข้ึน 
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