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บทสรุปผู้บริหาร 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561  ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ประกอบการ มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยใน ข้อ 1.2 ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาส
และเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษาข้างต้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลั ยราช
ภัฏเพชรบุรี  

ทั้งนี้มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดสมรรถนะด้านทักษะการจัดท า
แผนธุรกิจที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจและด าเนินธุรกิจเพ่ือจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ในอนาคต โดยส่วนประกอบของแผนธุรกิจ(Business Plan) ประกอบด้วย 5 ส่วน 

การประเมินครั้งนี้  เป็นการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จากคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์  โดยส่ง

แบบสอบถามออนไลน์ไปที่สาขาวิชา คณะ  และกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และให้นักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายบันทึกข้อมูลสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการท าผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาจัดท าขึ้นทั้งนี้อยู่ใน

กรอบเวลา  6  เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2562) คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.26 ผลการประเมินสรุปจ าแนก

เป็นคณะได้ดังนี ้
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หน่วยงาน 

จ านวน
นักศึกษา

ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

ผลรวมค่า
คะแนนที่คูณ
คะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบ

ตาราง 

คะแนน
ที่ได้ 

คณะครุศาสตร์ 58 56 172.16 3.07 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 106 97 363.98 3.75 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 77 50 103.24 2.06 
คณะพยาบาลศาสตร์ 145 79 164.70 2.08 
คณะวิทยาการจัดการ 308 242 811.97 3.35 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 101 162.98 1.61 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 113 88 233.43 2.65 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611 557 1,772 3.18 

รวมทั้งหมด 1,578 1,270 3,784.46 2.74 
 

 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 43 หลักสูตร มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 1,578 คน 
ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 1,129  คน  และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 449 คน  (ข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562) โดยมีเงื่อนไขที่
ระบุว่าจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่รับการประเมินจะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด จ านวน 1,270 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 
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ค าน า 
 

รายงานวิเคราะห์การประเมินการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะด้านทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยท าการประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย จ านวน 43 หลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้บัณฑิต
มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อตัวบัณฑิตและมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป 

รายงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  บุคลากร อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่าน คณะทั้ง 8 หน่วยงาน และกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ที่ได้ร่วมมือในการด าเนินงานวิเคราะห์รายงานฉบับนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมเป็นมำ  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561  ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ประกอบการ มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยใน ข้อ 1.2 ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะควำมเป็นผู้ประกอบกำร รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษาข้างต้น อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 12/2561 เมื่อ
วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยใน ข้อ (1.2) ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะควำมเป็นผู้ประกอบกำร รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและ
เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

และได้ก าหนดตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยไว้ในตัว
บ่งช้ีท่ี 1.3 คุณภาพนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 ท้ังนี้มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
บัณฑิตท่ีมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดสมรรถนะด้านทักษะการจัดท าแผนธุรกิจท่ี
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและด าเนินธุรกิจเพื่อจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต โดย
ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ(Business Plan) ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ SWOT ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ  

2) แผนการตลาด(Marketing Plan) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และ
สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน  
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3) แผนการผลิตหรือบริการ(Production &  Service Plan) ความสามารถในการจัดการกระบวนการ
ผลิตหรือบริการ การแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรให้เป็นผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Plan) การก าหนดแผนผังโครงสร้าง
องค์กร ท่ีบอกถึงต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

5) แผนการเงิน(Financial Plan) การบริหารจัดการด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์ทาง
การเงินต่าง ๆ   

ซึ่งมีการประเมินคุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดย
สามารถจัดท าหรือเขียนแผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

ส าหรับในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมี
สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการตามแบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น 
ท้ังนี้ข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตร  และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต   
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้มีสมรรถนะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
 2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
  
3.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 3.2 ได้ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการศึกษา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ผู้เรียนด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบบการ 
 3.3 เป็นการประเมินคุณภาพด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบบการ ตามแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของคณะ และมหาวิทยาลัย 
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4.  ขอบเขตของกำรส ำรวจ 

การส ารวจประเมินครั้งนี้  เป็นการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จากคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์  โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไป
ท่ีสาขาวิชา คณะ และให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายบันทึกข้อมูลสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการท าผ่านระบบท่ี
มหาวิทยาลัยพัฒนาจัดท าขึ้นท้ังนี้ยังอยู่ในกรอบเวลา  6  เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

 
5. นิยำมศัพท ์

ผู้ประกอบกำร  (Entrepreneur)    หมายถึง  ผู้ท่ีคิดริเริ่มด าเนินอาชีพขึ้นมาเป็นของตนเอง  มีการวาง
แผนการด าเนินงาน  โดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ 

สมรรถนะด้ำนทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร หมายถึง นักศึกษามีสมรรถนะในจัดท าแผนธุรกิจท่ีจะช่วย
ประกอบการตัดสินใจและด าเนินธุรกิจเพื่อจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต โดย
ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ(Business Plan) ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ SWOT ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ 2) 
แผนการตลาด(Marketing Plan) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสร้างกลยุทธ์
การตลาดเพื่อการแข่งขัน 3) แผนการผลิตหรือบริการ(Production &  Service Plan) ความสามารถในการจัดการ
กระบวนการผลิตหรือบริการ การแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรให้เป็นผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Plan) การก าหนดแผนผังโครงสร้าง
องค์กร ท่ีบอกถึงต าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ 5) แผนการเงิน(Financial Plan) การบริหารจัดการด้าน
เงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ  

 นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 



 

 

บทท่ี  2 
ทฤษฎงีานวิเคราะห์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาครั้งท่ีได้ท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษา ซึ่งจะรวมทั้งแนวคิด

และทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 

1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ 
1.2 ความมุ่งหมายของการประกอบการ 
1.3 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 

การประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ (Entrepreneurship) เป็นค าท่ีมีความหมายกว้าง ยังมีค า
เรียกกิจการงานท่ีมีลักษณะงานท่ีคล้ายคลึงกันนี้อีก ได้แก่ ค าว่า อาชีพส่วนตัวหรือการจ้างงานตนเอง(  Sel-
employment) และค าว่า การประกอบธุรกิจขนาดย่อม (Small-enterprise) ความหมายท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปก็
มักจะหมายถึง อาชีพท่ีเป็นนายจ้างตนเอง มีความเป็นอิสระ ไม่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนจากนายจ้าง แต่รับ
ค่าตอบแทนจากกิจการของตนเอง ส าหรับความหมายอย่างเป็นทางการท่ีชัดเจนยังไม่มีก าหนดไว้ บุ คคลท่ี
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์ (2543:6-7) ได้ให้ความหมาย ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ท่ีคิดริเริ่มธุรกิจขึ้นมา
เป็นของตนเอง มีการวางแผน การด าเนินงานกิจการด้วยตนเอง โดยยอมรับความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อหวังผลก าไรจาก
การด าเนินธุรกิจ 

วุฒิชัย  จงค านึงศีล (2547:21) ได้ให้ความหมาย ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีก่อต้ังธุรกิจของตนเอง
ด้วยตนเอง พัฒนาจนเจริญก้าวหน้า สามารถด ารงรักษากิจการโดยผ่านประสบการณ์ในการจัดการความเส่ียง การ
ตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าจนได้รับความเช่ือถือและการยกย่องจากสังคมกลายเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญทาง
เศรษฐกิจ และมีส่วนท าให้สังคมเจริญเติบโต 

ฮีสริช และปีเตอร์ อ้างถึงใน(วุฒิชัย จงค านึงศีล.2547:20; อ้างอิงจาก Hisrich;&Peter.1992.on Your 
Own : How to Start, Develop,and Manage Anew Business.p.9) ได้ให้ความหมาย ผู้ประกอบการตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ หมายถึง บุคคลท่ีน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุนแรงงาน วัสดุ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนและหมายถึงบุคคลท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคิดค้นประดิษฐ์
ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ  
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สมแก้ว  รุ่งเลิศเกรียงไกรและคณะ (2549:42) ได้ให้ความหมาย ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจัดต้ัง
องค์กร  จัดการและรับผลของความเส่ียงทางธุรกิจหรือกิจการ บุคคลท่ีสนใจเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากต้องการ
ความส าเร็จ หวังผลก าไรจากการด าเนินงานและความเจริญเติบโตจากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้ผู้ประกอบการพัฒนา
พฤติกรรมในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแนวทางในการจัดการธุรกิจ 

ณัฐกา  สงวนวงษ์ (2552:13) ได้ให้ความหมาย ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ท่ีจุดประกายความคิดมองเห็น
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะแสวงหาผลก าไร จึงริเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองเป็นผู้สร้างและน าการเปล่ียนแปลง
เข้ามาสู่สังคม เช่น น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตท่ีดีกว่าเดิม ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รูปแบบการท่ี
แปลกแตกต่าง ผู้ประกอบการจะท าหน้าท่ีจัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมเงินทุน บริหารจัดการทรัพยากรทุกส่วน
ท้ังหมดท่ีมีอยู่พร้อมเผชิญกับส่ิงท้าทายและความเส่ียงในการลงทุน มุ่งหวังให้เกิดผลก าไรและด ารงรักษาธุรกิจให้
อยู่รอดเติบโตต่อไปได้ 

สรุปได้ว่า  ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ความสามาร า มีการเรียนรู้ มีความต้ังใจท่ีจะน าตรนเอง
ไปสู่ความส าเร็จมีความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีความกล้าท่ีจะ
ลงทุนในธุรกิจ มุ่งมั่นและต้ังใจทุ่มเทท างาน พยายามฝึกฝนเพื่อเอาชนะข้อบกพร้องและพัฒนาตนเองของท างานท้า
ทาย มีแรงจูงใจและท างานได้ส าเร็จดีกว่าเดิม มีการลงทุนเป็นนายจ้างของตนเอง ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ท่ี
แน่นอน ผลก าไรท่ีผู้ประกอบการจะได้รับนั้นเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบการ 

1.2 ความมุ่งหมายของการประกอบการ 
สมคิด บางโม (2553:2-3) ได้กล่าวว่า การประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจมีจุดมุ่งหมายหลาย

ประการ อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
1) แสวงหาก าไร 
2) สนองความต้องการของตนเอง เช่น อยากเป็นอิสระไม่เป็นลูกจ้างใคร อยากร่ ารวย เป็นต้น 
3) สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม การประกอบธุรกิจมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากกว่า 
4) ความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองถาวระของธุรกิจ 

1.3 ประเภทของผู้ประกอบการ 
อ านาจ  ธีระวนิช (2549:46-50) ได้กล่าวว่า การพิจารณาถึงประเภทของผู้ประกอบการนั้นสามารถ

พิจารณาได้หลายมิติ ท้ังจากประเภทของบุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการและลักษณะของกิจการ ดังนั้นเพื่อให้มีมุมมอง
เกี่ยวกับประเภทของผู้ประกอบการได้กว้างขึ้น ในส่วนนี้จึงแบ่งผู้ประกอบการออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ก่อต้ังกับผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ซื้อสิทธิพิเศษในความหมายของ
ผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ก่อต้ัง (Founder Entrepreneur) ถือเป็นผู้ประกอบการท่ีแท้จริง 
เนื่องจากเป็นผู้เริ่มก่อตั้งกิจการ จากการมองเห็นถึงช่องทางธุรกิจและใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเพื่อ
น าเสนอต่อตลาด ซึ่งผู้ก่อต้ังกิจการอาจเป็นช่างฝีมือท่ีมีทักษะและเริ่มกิจการโดยใช้ทักษะในวิชาชีพของตนเอง 
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หรือโดยการแสวงหาความต้องการของตลาด และเริ่มกิจการใหม่ หลังจากได้ก่อต้ังกิจการขึ้นมาแล้ว การด าเนิน
กิจการอาจสืบทอดไปถึงรุ่นสู่รุ่นท่ีเป็นสมาชิกครอบครัว หรือกิจการอาจขายให้กับผู้อื่นเพื่อด าเนินธุรกิจต่อ ซึ่งผู้ท่ี
เข้ามาประกอบการใน 2 กรณี หลังนี้ถือเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้บริหาร เพราะเป็นผู้ท่ีเข้ามาประกอบการใน
กิจการท่ีได้ด าเนินงานไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ก่อต้ั งกับ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้บริหารอาจไม่ชัดเจน เนื่องจากในบางกรณีท่ีกิจการเติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจ แต่
ผู้ประกอบการก็ยังคงปฏิบัติงานเหมือนกันในช่วงแรกแทนท่ีจะเป็นแบบผู้บริการหรือผู้จัดการอาชีพ ส่วนส าหรับผู้
ซื้อสิทธิพิเศษทางการค้าจะมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้บริหารตรงท่ีระดับความเป็นเลิศในการด าเนิน
กิจการจะมีน้อยกว่า เพราะผู้ซื้อสิทธิพิเศษทางการค้าต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาสิทธิพิเศษ 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นช่างฝึมือกับผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาส เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละคน
อาจจะมีพื้นฐานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงท าให้มีความเช่ียวชาญและวิธีการจัดการท่ีแตกต่างกันท้ังในด้านการวิเคราะห์
ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งนอร์แทน อาร์สมิธ (Norman R.Smith) ได้แบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 
คือ ผู้ประกอบการท่ีเป็นช่างฝีมือ (Artisan Entrepreneur) กับผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาส (Opportunistic 
Entrepreneur) กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีเป็นช่วงฝีมือ คือผู้ท่ีมีทักษะทางเทคนิคและใช้ทักษะนั้น ๆ เป็นช่องทาง
ในการเริ่มกิจการ ผู้ประกอบการประเภทนี้โดยท่ัวไปจะมีความรู้และทักษะทางธุรกิจไม่มากนัก และมักมีวิธีการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนี้ 

1.3.1 การจัดการธุรกิจเหมือนกับการปกครองในครอบครัวแบบพ่อปกครองลูก กล่าวคือ ก าหนด
แนวทางธุรกิจเหมือนกับท่ีใช้ก าหนดแนวทางให้กับสมาชิกครอบครัว 

1.3.2 มักไม่ค่อยนิยมท่ีจะมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการตัดสินใจให้กับผู้อื่น 
1.3.3 การสร้างกิจการใช้ทรัพยากรเงินทุนน้อย (ปกติมาจากคนเดียวหรือสองคน) เนื่องจากยึดถือว่า

กิจการเกิดจากทักษะทางเทคนิคของตน ดังนั้นจึงไม่ต้องการให้กิจการเป็นของผู้อื่น 
1.3.4 กลยุทธ์การตลาดเน้นองค์ประกอบแบบเดิม คือเน้นไปท่ีราคา คุณภาพและความเช่ือถือใน

กิจการ 
1.3.5 การกระตุ้นการขาย เน้นไปท่ีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก 
1.3.6 มุมมองด้านเวลา เน้นระยะส้ันและมีการวางแผนเพื่ออนาคตหรือการเปล่ียนแปลงเพียง

เล็กน้อย 
ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาส คือบุคคลท่ีมีท้ังทักษะการจัดการและความรู้ทาง

เทคนิคในการเริ่มกิจการ ผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาสมักหลีกเล่ียงการจัดการแบบพ่อปกครองลูก มีการมอบ
หมาบอ านาจหน้าท่ีเมื่อมีความจ าเป็นต่อการเติบโตของกิจการ กลยุทธ์การตลาดและการขายอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนระดมเงินจากหลายแหลางในการเริ่มกิจการ และมีการวางแผนส าหรับการเติบโตในอนาคต 
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ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้หญิง แม้ว่าโดยท่ัวไปเพศชายจะเป็นผู้ด าเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันผู้หญิงเป็นจ านวน
มากได้เข้ามาเป็นผู้บุกเบิกและเริ่มกิจการของตนเอง จากข้อมูลในสหรัฐอเมริกาธุรกิจประมาณ 9.1 ล้านกิจการ 
ด าเนินการโดยผู้หญิงหรือประมาณร้อยละ 38 ของกิจการท้ังหมด 

 ทีมผู้ประกอบการ การประกอบกิจการในปัจจุบัน มีการใช้ทีมผู้ประกอบการในสัดส่วนท่ีสูงมากขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีความส าเร็จของกิจการมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ความช านาญเฉพาะทางและทรัพยากรต่าง ๆ
ท างานร่วมกัน ซึ่งทีมผู้ประกอบการประกอบด้วยบุคคลมากกว่า 2 คนท่ีใช้ทักษะเฉพาะและความพยายามร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้ประกอบการ ดังนั้นในกรณีนี้ประสิทธิผลการด าเนินงานของกิจการจึงเกิดจากการน า
ความสามารถพิเศษ ทักษะ และทรัพยากรของทีมผู้ประกอบการผนึกก าลัง 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นสามีและภรรยา ผลจากการศึกษาพบว่า ในกิจการท่ีผู้ประกอบการเป็นสามี
ภรรยา ท างานร่วมกันนั้น ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีท าให้กิจการมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการท างาน
ร่วมกันของสามีภรรยาก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท าบนพื้นฐานความช านาญอันเกิดจากความแตกต่างกันในด้านเพศ
ได้เป็นอย่างดี 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ในยุคนี้มีความโน้มเอียงต้องการก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง
มากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพครั้งแรกโดยการก่อตั้งกิจการของตนเองขึ้น ซึ่งผลจากการศึกษาของ แบน
สัน คอลลีก (Babson College) พบว่าสมาชิกในยุค X (เกิดในช่วง 1965-1976) เริ่มกิจการใหม่มากกว่ากลุ่มคน
อายุอื่นๆถึง 3 เท่า นอกจากนั้นสมาชิกในยุคนี้ประมาณร้อยละ 80 ใช้วิธีการเริ่มกิจการใหม่ท้ังหมด ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่ายุค x เป็นยุคท่ีมีผู้เข้ามาประกอบกิจการมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ แม้แต่วัยรุ้นและผู้ท่ีมีอายุ 20 ปีต้นๆ 
ก็มีความสนใจอย่างสูงในการประกอบกิจการของตนเอง 

ผู้ประกอบการท่ีท างานไม่เต็มเวลา ในปัจจุบันการเริ่มธุรกิจแบบไม่เต็มเวลาถือเป็นวิถีการท่ีได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการท่ีท างานไม่เต็มเวลา อาจท าในท่ีส่ิงท่ีดีท่ีสุดท้ังสองด้านได้เช่นกัน ผู้ประกอบการ
ในกลุ่มนี้อาจเข้าไปประกอบกิจการของตน โดยไม่ยอมสูญเสียความมั่นคงในงานประจ าและผลตอบแทนท่ีมีอยู่เดิม 
ซึ่งประโยชน์ท่ีส าคัญในการประกอบการแบบไม่เต็มเวลา คือมีความเส่ียงจากการประกอบอาชีพต่ า เนื่องจากยังมี
อาชีพเดิมอยู่ นอกจากนั้นยังท าให้ผู้ประกอบการใช้เวลาในช่วงนี้ทดสอบธุรกิจของตน ก่อนท่ีจะตัดสินใจเข้าไป
ประกอบการแบบเต็มตัว 

ผู้ประกอบการกิจการท่ีบ้าน การประกอบกิจการท่ีบ้านเป็นวิธกีการหนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายอีกเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกากิจการร้อยละ 35 ด าเนินธุรกิจท่ีบ้าน ในจ านวนนี้เป็นกิจการขนาดเล็กมาก
จนถึงไม่มีบุคลากรเลยประมาณร้อยละ 80 ในการประกอบกิจการท่ีบ้านนั้นมีข้อดีหลายประการท่ีผู้ประกอบการ
เลือกเป็นท่ีต้ังกิจการ ได้แก่ ต้นทุนในการก่อต้ังและการด าเนินงานต่ าสุก ผู้ประกอบการมีความยืดหยุนในเรื่องแบบ
แผนการด าเนินชีวิตและงานมากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมรรถนะอย่างเพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการด าเนิน
ธุรกิจท่ีบ้านได้เป็นอย่างดี 
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1.4 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
การท่ีผู้ประกอบการต้องการรับผิดชอบโดยตรงต่อความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ตลอดจน

ต้องน าพากิจการให้บรรลุจุดมุ่งหมายในด้านก าไรและการเติบโต โดยแสวงหาโอกาสหรือช่องทางธุรกิจจาก
สภาพแวดล้อมท่ีกิจการเผชิญอยู่ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จากท่ีกล่างข้างต้นในการเป็นผู้ประกอบการท่ีดี
อย่างน้อย ๆ บุคคลนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลจ านวนหนึ่งท่ีเหมาะสม ซึ่งจากการทบทวนผลจากการวิจัย
ต่าง ๆ จอนห์น คาโอ (อ านาจ ธีระวนิช.2549:34-39; อ้างอิงจาก John J. Kao Entrepreneurship, Creativity;& 
Organizition.1989) ช้ีใหเ้ห็นถึงลักษณะร่วมที่เป็นโฉมหน้าของผู้ประกอบการ 11 ประการ ดังนี้ 

1) พั น ธะ  คว ามมุ่ ง มั่ น และคว ามพยายาม  ( Total Commitment , determination, and 
perseverance) หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณค่าเหนือลักษณะอื่น ๆ คือการอุทิศตนต่อความส าเร็จในการประกอบการ ซึ่ง
ท าให้สามารถเอาชนะต่ออุปสรรคและความพ่ายแพ้ท้ังปวงคุณลักษณะความมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ีและการไม่โอนเอน
ต่อพันธะท่ีมีต่อความส าเร็จ ท าให้ผู้ประกอบการฟันฝ่าอุปสรรคท่ีคนจ านวนมากเห็นว่ายากต่อการท่ีจะเอาชนะ 

2) ความต้องการความส าเร็จและการเติบโต (Drive to achieve and grow) หมายถึง คนจ านวน
มากทักคิดว่าเงินคือปัจจัยผลักดันในการเข้ามาประกอบการแต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ความต้องการความส าเร็จถือ
เป็นแรงผลักดันพื้นฐานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของผู้ประกอบการซึ่งเมื่อพิจารณาในประเด็นนี้จึงเป็นเพียงองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จเท่านั้น  

3) เน้นโอกาสแลเป้าหมาย (Opportunity and goal orientation) หมายถึงลักษณะท่ีมีความ
ชัดเจนอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการประกอบการ ได้แก่การเน้นท่ีโอกาสมากกว่าทรัพยากร 
โครงสร้างและกลยุทธ์ กล่าวคือผู้ประกอบการเป็นบุคคลท่ีเริ่มธุรกิจจากโอกาสและน าความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาส
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีส าคัญ ๆ ตามมา ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ท่ีเน้นเป้าหมายเพื่อให้
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี ซึ่งการก าหนดเป้าหมายอย่างท้าทายจะท าให้เกิดความกระตือรือร้นและช่วยในการ
จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

4) ความริเริ่มและความรับผิดชอบ (Taking initiative and personal responsibility) หมายถึง
ผู้ประกอบการคือผู้ท่ีมีความคิดเห็นอย่างอิสระและมีความเป็นนักนวัตกรรมในตัวเองสูง นักวิจัยส่วนใหญ่ยอมรับว่า
ผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิผลจะท าการค้นหาริเริ่มส่ิงต่าง ๆ อย่างแข็งขัน นอกจากนั้นในการประกอบการให้
ประสบผลส าเร็จนั้น บุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลในระดับสูง 

5) การแก้ไขปัญหาอย่างไม่ย่อย่อ (Persistent problem solving) หมายถึงผู้ประกอบการท่ีไม่ใช้
เป็นผู้ยอมจ านนต่อสถานการณ์ท่ียากล าบากในความเป็นจริงความเช่ือมมั่นตนเองและการมองโลกในแง่ดี จะท าให้
เกิดทรรศนะท่ีว่า “เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าอะไรไม่ส าเร็จ” ผู้ประกอบการไม่ใช้ผู้ท่ีท าอะไรอย่างไร้จุดหมาย และบ้าบิ่น
อย่างไม่ยอมผ่อนปรนต่อปัญหาหรืออุปสรรคท่ีขัดขวางการด าเนินธุรกิจ 
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6) ความสมจริงและมีอารมณ์ขัน (Realism and a sense of humor) หมายถึงในช่วงเริ่มกิจการ
ผู้ประกอบการมักต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงในส่ิงต่าง ๆ จนน าไปสู่ความเครียดหรือ
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นผู้ท่ีมีความอดทนต่อแรงเสียดทานสูงกว่าบุคคลท่ัวไปเพราะเป็นผู้ท่ีต้อง
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการท่ีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

7) การค้นหาและใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Seeking and using feedback) หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีมี
ประสิทธิผล เป็นผู้ท่ีเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไม่เหมือนกับคนท่ัวไป โดยเป็นผู้มี
ความต้องการอย่างแข็งขันท่ีจะเป็นผู้รู้จักคิดในการท าในส่ิงท่ีดีและมีวิธีการในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
ความพยายามท่ีจะท าในส่ิงเหล่านี้อย่างมุ่งมั่น ผู้ประกอบการต้องค้นหาและใช้ข้อมูลป้อนกลับ 

8) อ านาจภายในตน (Internal Locus of control) หมายถึง ผู้ประกอบการต้องการอ านาจหน้าท่ีท่ี
จะกระท าในส่ิงท่ีมีความส าคัญเท่านั้น และมีความกระตือรือร้น พลังและอ านาจภายในตัวสูงกว่าคนอื่น ๆ 
ผู้ประกอบการจะใช้ความพยายามท้ังมวลท่ีตนมีอยู่ทุ่มเทให้กับกิจการอย่างแทบไม่น่าเช่ือ 

9) การคิดพิจารณาเกี่ยวกับความเส่ียง (Calculated risk-taking and risk-seeking) หมายถึงใน
การตัดสินใจเปิดกิจการใหม่ผู้ประกอบการต้องคิดพิจารณาเกี่ยวกับความเส่ียงเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการมัก
ค านึงถึงโอกาสท่ีจะเป็นไปได้และพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีไม่จ าเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความเส่ียงท่ี
ผู้ประกอบการได้รับจากการประกอบการอาจแบ่งออกได้หลายประการด้วยกัน 

10) ความ ต้องการสถานะภาพและอ านาจ ( Low need for status and power) หมายถึ ง
ผู้ประกอบการมีแนวคิดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นท่ีอนาคต การสร้างทีม อะไรก็ตามท่ีกิจการสมารถเป็นไปได้ ประกอบ
กับบุคลิกภาพท่ีต้องการความมีอิสระดูมีอ านาจภายในตัว จึงถือเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีอยู่เบ้ืองหลังผู้ประกอบการ 

11) ยึดถือหลักคุณธรรมและมีความน่าเช่ือถือ ( Integrity and reliability) หมายถึง คุณธรรมและ
ความน่าเช่ือถือ คือส่ิงท่ีเช่ือมผนึกกันจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ ซึ่งนัก
ลงทุน หุ้นส่วน ลูกค้าและเจ้าหนี้ต่างต้องการคบกับบุคคลท่ีมีลักษณะแบบนี้เหมือน ๆ กัน กล่าวคือคุณธรรมและ
ความน่าเช่ือถือช่วยสร้างและรักษาคามไว้เนื้อเช่ือใจและความเช่ือมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่าลักษณะท้ัง 2   
ประการนี้เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จส าหรับผู้ประกอบการ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (สิริ ลักษณ์ หาญวัฒนานุกูล ,2543:8-10) อ้างอิงจาก กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม.2531) ก าหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการไว้ 21 ประการ ดังนี้ 

1) กล้าเส่ียง ผู้ประกอบการมักจะชอบท างานท่ีท้าทายความรู้ความสามารถ ไม่ภูมิใจในงานท่ีง่าย แต่
จะชอบงานท่ีต้องการมีการเส่ียงระดับปานกลาง ซึ่งประเมินได้ว่าสามารถท าให้ส าเร็จได้ 

2) มุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ผู้ประกอบการเป็นผู้ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะใช้สติปัญญาพลังความสามารถท่ีมีอยู่
ท้ังหมดท างานให้บรรลุผลส าเร็จเพื่อขยายกิจการ ส่วนก าไรของธุรกิจเป็นการจัดผลการท างานเท่านั้น 
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3) ผูกพันต่อเป้าหมาย เมื่อผู้ประกอบการได้ต้ังเป้าหมายแล้วจะวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
เตียมท่ีจะเอาชนะอุปสรรคนั้นจนประสบความส าเร็จ 

4) สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ผู้ประกอบการต้องสามารถชักจูงเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น เพื่อให้ได้รับ
ความช่วยเหลือร่วมมือได้อีกด้วย 

5) ยืนหยัดต่อสู้และท างานหนัก ผู้ประกอบการจะพยายามท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ จะยืนหยัดและท างานหนัก แม้ว่าจะมีปัญหาและแข็งกล้าขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความกดดัน 

6) กระตือรือร้นและไม่อยู่นิ่ง ผู้ประกอบกาสรเต็มไปด้วยพลังงาน มักจะท างานมากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อ
วันและจะไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายกับงานประจ า 

7) เรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้ประกอบการจะน าความรู้ ประสบการณ์ และผลสะท้อนท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในอดีต เพื่อมาประยุกต์ใช้ในอนาคตเพื่อให้ได้ผลดีกว่าเดิม 

8) มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบการจะรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มท่ี จะเป็นผู้น าริเริ่มและลงมือ
กระท า หรือมอบหมายให้ผู้อื่นท าในความดูแลและจะรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในผลท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใตไม่ว่าผล
นั้นดีหรือไม่ 

9) เช่ือมั่นในตนเอง ผู้ประกอบการจะเช่ือมันในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งพาตนเอง 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงชอบท างานหนัก มีความทะเยอทะยาน และชอบการแข่งขัน 

10) แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ผู้ประกอบการท่ีดีจะต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมท้ังความรู้ท่ีต้องใช้
ในการท างานและความรู้ท่ัวไป ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และอื่น ๆ เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ได้
อย่างถูกต้อง 

11) มีความสามารถในการบริหาร ผู้ประกอบการจะต้องมีลักษณะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารงานในระยะของการด าเนินกิจการ ผู้ประกอบการจะควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นจะ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหาร โดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้อื่นเพื่อท่ีจะมีเวลามากขึ้นในการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ ๆ 

12) มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่พอใจส่ิง
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ชอบท าตามแบบเดิมและจะน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิม 

13) สามารถปรับสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามท่ี
ต้องการ โดยใช้ความรู้ความสามารถในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 

14) มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก ผู้ประกอบการจะท างานในปัจจุบันให้ดีท่ีสุด โดยพยายาม
แก้ปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น จะค านึงถึงอนาคตก็เ)พาะจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ สามารถวางแผนการท างานได้อย่าง
รอบคอบ ความภูมิใจในความส าเร็จในอดีตเป็นเพียงส่วนช่วยให้เกิดความมั่นใจในการท างาน 
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15) ต้ังความหวังไว้กับผู้ร่วมงานตามความเหมาะสม ผู้ประกอบการมักมุ่งหวังความส าเร็จในการ
ท างานไว้สูง  จึงผลักดันให้ผู้อื่นท างานหนักเพื่อท่ีจะประสบความส าเร็จเหมือนตนเอง ดังนั้นการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานจะแตกต่างไปตามระดับความมั่นใจท่ีมีต่อแต่ละคน 

16) การตัดสินใจและความมานะพยายาม เมื่อผู้ประกอบการได้ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้ว จะต้อง
เช่ือมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจและมุ่งม างานเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 

17) ไม่ท าอะไรเกินตัว ผู้ประกอบการต้องรู้จักประมาณตนเองตามความเป็นจริง เช่น การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจและความรู้ความสามารถด้านเทคนิคตามสภาพจริง เป็นต้น 

18) สร้างความร่วมมือในการแข่งขัน ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะไม่ด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ท่ีท าให้เกิดผู้แพ้ชนะ  แต่จะร่วมมือสร้างสรรค์และพึ่งพาอาศัยในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยกัน
ท้ังกลุ่ม 

19) มีความซื่อสัตย์ ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ต้องซื่อสัตว์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของ
สินค้า สร้างความเช่ือถือของตนเองในการกู้ยืมเงินด้วยการเป็นลูกหน้าท่ีดีของธนาคาร 

20) ประหยัด ผู้ประกอบการต้องประหยัดไว้เพื่อขยายกิจการในอนาคต จึงจ้องยับยั้งความสุข ความ
สบายส่วนตัวไว้ก่อน เพื่อใช้เงินทุนขยายกิจการในอนาคต 

21) รับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาอาศัยสังคมในรูปของผู้บริโภคสินค้าและบริการ 
ดังนั้นผู้ประกอบบการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้ได้ผลกลับมาสู่ธุรกิจในท่ีสุด 

เบนเฟ (Banfe. 1999:7) อธิบายคุณลักษณธของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจด้วยตนเอง หรือรับต่อธุรกิจของครอบครัว 
2. เป็นบุคคลท่ีมากจากทุกระดับช้ันการศึกษาต้ังแต่ประถมศึกษาจนกระท้ังปริญญาเอก 
3. มีความกล้าท่ีจะใช้วิทยาการใหม่ ๆ ได้อย่างดี 
4. มีความรู้สึกกล้าหาญและอดทนต่อโอกาสทางการตลอด ซึ่งการท าสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลากนั้น  

อาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จักของบุคคล อาจจะท าให้มีความสูญเสียบ้างเล็กน้อย ดังนั้นผู้ประกอบการ
จะต้องเข้าใจและอดทนต่อไปจนกว่าสินค้าจะติดตลาด เป็นต้น 

5. เป็นบุคคลท่ีลงมือปฏิบัติทันที เมื่อคิดว่าจะท าส่ิงใด 
6. เป็นบุคคลท่ีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะต้องรู้จักความสามารถของตนเองและรู้จัก

ผู้อื่น โดยเฉพาะลูกค้าเป็นส าคัญ 
7. มีความมุ่งมั่น โดยอาจจะรับจากการเริ่มต้นจากส่ิงเล็กน้อยจนเป็นการขยายกิจการสขนาดใหญ่

ขึ้นมาได้ 
8. เป็นบุคคลท่ีอยู่ง่ายกินง่าย และไม่ท าเพื่อคนอื่น แต่ตัวเองจะท าเพื่อตนเองและพึ่งตนเองเสมอ 
9. มีแรงจูงใจ และมุ่งมั่นท่ีจะประสบความส าเร็จ 
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คูราโทะและฮ็อดเก็ทส์ (Kuratko;Hodgetts.1995:4) กล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
มีลักษณะดังนี้ 

1. ริเริ่มด้วยตนเอง 
2. กล้าเส่ียง 
3. ก้าวรุก 
4. แข่งขัน 
5. มุ่งเป้าหมาย 
6. มีความเช่ือมั่น 
7. แสวงหาโอกาส 
8. มีความหยั่งรู้ 
9. อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
10. สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาด 
11. ความสามารถในการใช้ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ 
ซิมเมอร์เรอร์และสคาร์โบราฟ (Zimmerer; Scarborough.1996:6-7) สังเคราะห์คุณลักษณะของ

การเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
1. มีความคิดพิจารณาไตร่ตรอง 
2. มีความรับผิดชอบ 
3. แสวงหาโอกาส 
4. กล้าเส่ียง 
5. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความยืดหยุ่น 
7. อยากรู้ผลลัพธ์ทันท ี
8. มีพลังงานสูง 
9. มีแรงจูงใจท่ีจะท างานให้ออกมาดีมีคุณภาพ 
10. มุ่งอนาคต 
11. เรียนรู้จากส่ิงท่ีเคยผิดพลาด 
12. มีความสามารถด้านการเป็นผู้น า 
แลมบิ่งและคูล (Lambing; Kuch. 1997: 12-15) อธิบายคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการมี

ลักษณะดังนี้ 
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1. มีความต้องการในการด าเนินธุรกิจ คือผู้ประกอบการจะต้องมีความสนใจในการอยากด าเนิน
ธุรกิจเป็นอันดับแรกเสียก่อน 

2. ต้องกล้าเผชิญกับความล้มเหลว คือผู้ประกอบการจะต้องพบกับอุปสรรคต่าง ๆ ดังนี้จะต้องฝ่าฟัน
ไปให้ได้ เพราะการล้มเหลว คือการศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนท่ีส าคัญมากกว่าจะมองว่าเป็นส่ิงเลวร้ายและไม่ควรกล้า 

3. มีความเช่ือมั่น คือผู้ประกอบการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง และมี
แนวความคิดเกี่ยวกับด้านธุรกิจ มีความรู้อย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับตลาดและอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจะต้องเรียนรู้ เมื่อ
เกิดการเรียนรู้ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ก็จะท าไห้เกิดการเรียนรู้ก็จะท าให้เกิดความมั่นใจ 

4. มีการพิจารณาตนเอง คือ จะต้องรู้จักพิจารณาตนเองถึงความสามารถในตนเอง ด้านความรู้และ
เช่ือมั่นตนเองว่า มีความสามารถจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเอง 

5. จัดการด้านความเส่ียง คือคนโดยท่ัวไปจะมองว่าผู้ประกอบการจะด าเนินธุรกิจในความเส่ียง สูง 
แต่โดยสถานการณ์แล้วผู้ประกอบการจะวางแผน จัดการประเมินแล้วว่าตนเองมีโอกาสท่ีจะได้ก าไร หรือ
ผลประโยชน์คุ้มค่าแล้วจึงจะลงมือด าเนินการ ดังนั้นแท้จริงแล้วผู้ประกอบการจะด าเนินธุรกิจในโอกาสท่ีพลาดน้อย
ท่ีสุด และมีแนวโน้มเป็นไปได้สูง 

6. การเปล่ียนแปลงคือโอกาส คือคนโดยท่ัวไปมักจะต้อต้านการเปล่ียนแปลง เพราะฉะนั้นเป็น
โอกาสท่ีส าคัญท่ีผู้ประกอบการจะมีความกล้าและอดทนท่ีจะท าให้เป็นโอกาสของตนเอง 

7. มีความอดทนต่อส่ิงท่ีไม่ชัดเจนสงสัย กล่าวคือชีวิตของผู้ประกอบการนั้นจะเป็นรูปแบบชีวัตท่ีไม่มี
โครงสร้างแน่นอน ไม่มีการก าหนดขั้นตอนอย่างเป็นขั้นตอน และไม่ยืนยันเสมอไปว่าจะพบกับความส าเร็จหรือไม่ 
โดยมีองค์ประกอบท่ีไม่สามารถควบคุมได้แก่ เศรษฐกิจ อากาศ การเปล่ียนรสนิยมของลูกค้า 

8. มีการริเริ่มและต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จ 
9. มุ่งความสนใจรายละเอียดและงานเรียบร้อยสมบูรณ์ คือ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องสนใจใน

รายละเอียดของสินค้า สินค้ามีความเรียบร้อยเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าหรือบริการท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
10. มีความคิดรู้ ถึงเวลาท่ีผ่านไป ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักเสมอว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

การปฏิบัติงานทุกครั้งถือเป็นวิกฤตจะต้องท างานอย่างเร่งรีบ กระตือรือร้นตลอดเวลา 
11. มีความคิดสร้างสรรค์ 
12. มองการณ์ใหญ่ 

จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ธุรกิจ เป็นการวิเคราะห์ SWOT ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ 2) แผนการตลาด(Marketing Plan) 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 3) 
แผนการผลิตหรือบริการ(Production &  Service Plan) ความสามารถในการจัดการกระบวนการผลิตหรือบริการ 
การแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรให้เป็นผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) แผนการบริหารงาน
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ทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Plan) การก าหนดแผนผังโครงสร้างองค์กร ท่ีบอกถึงต าแหน่ง หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ 5) แผนการเงิน(Financial Plan) การบริหารจัดการด้านเงินทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ การวิเคราะห์
ทางการเงินต่าง ๆ 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยและรายงานการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการพบว่า ได้มีงานวิจัยท่ีกล่าวถึงความต้องการท่ีจะเป็นผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ณัฐวุฒิ  วิเศษ. (2552) ได้ท าการศึกษา คุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

สาขาการเป็นผู้ประกอบการในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน อายุนักศึกษามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพของบิดา
มารดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน รายได้ต่อครอบครัวมีผลต่อลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วรรณา  เต็มสิริพจน์. (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ
สตรี จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการสรีส่วนใหญ่เริ่มก่อต้ังกิจการเมื่อปีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี โดย
เริ่มจากความสนใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือการได้รับอิทธิพลจากมารดาและ
การติดต่อกับนักธุรกิจอื่น ๆ โดยผู้ประกอบการสตรี เลือกประกอบอาชีพขายปลีก รองลงมาคือการบริการ ส่วน
ทางด้านลักษณะของครอบครัว พบว่าอาชีพของสามี สถานภาพการสมรสและระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การเลือกอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

สุขศิริ จินตนาวสันต์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจค้าส่งเส้ือผ้าเด็ก
ส าเร็จรูปในย่านโบ๊เบ๊ โดยศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจค้าส่งเส้ือผ้าเด็กส าเร็จรูปในย่านโบ๊เบ็ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ 
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าส่ง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการค้าส่งเส้ือผ้าเด็กส าเร็จรูปกับความส าเร็จทางด้านการผลการด าเนินงานของธุรกิจค้าส่งเส้ือผ้าเด็ฏ
ส าเร็จรูปในย่านโบ๊เบ๊ ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มท่ีมีความเห็นว่าด้านความส าเร็จทางด้านผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจค้าส่งเส้ือผ้าเด็กส าเร็จรูปในย่านโบ๊เย๊โยรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉล่ีย 3.34 

 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์ และวิธีการวิเคราะห์ 

การศึกษางานวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  ประจ าปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการไว้ดงันี ้

 
3.1 เคร่ืองมือที่ใช้  

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประกอบไปด้วย ค าถามท้ังหมด 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ  
ส่วนท่ี 2 แผนการตลาด (Marketing Plan)  
ส่วนท่ี 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan)  
ส่วนท่ี 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)  
ส่วนท่ี 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 

 ตอนท่ี  3   ข้อเสนอแนะ 
 

3.2  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการศึกษาคือ นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายจากทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จ านวน 43 หลักสูตร มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 1,578 คน ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
จ านวน 1,129  คน  และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 449 คน  (ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562) โดยมีเงื่อนไขท่ีระบุว่าจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ท่ีรับการประเมินจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายแต่ละหลักสูตร  รายละเอียดตามตารางท่ี 3.1  

คณะ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย (คน) 
จ านวนนักศึกษาตาม

เง่ือนไขร้อยละ 50 (คน) 
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
คณะครุศาสตร์ 58 29 56 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 106 53 62 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 77 39 50 
พยาบาลศาสตร์ 145 73 79 
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วิทยาการจัดการ 308 148 242 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 81 102 
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

113 57 88 

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

611 306 409 

รวมทั้งหมด 1,578 786 1,207 
ท่ีมา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,2562 
  โดยมีนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการท้ังหมด จ านวน 1,207 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีตอบแบบประเมินจ านวน 877 คน  คิดเป็นร้อยละ 
72.66 และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 27.34 
 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์
ไปท่ีสาขาวิชา คณะ และให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายบันทึกข้อมูลสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการท าผ่านระบบท่ี
มหาวิทยาลัยพัฒนาจัดท าขึ้น 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ด้วยแบบประเมิน จะน ามาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ในการหาค่าเฉล่ียโดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ
ประเมินตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และใช้ค่าเฉล่ียส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.4.1 บันทึกข้อมูลสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 3.4.2 แปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลส าหรับโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 3.4.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ 
 3.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการแปลงค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนจากคะแนนเต็มของแบบ
ประเมินตามค่าถ่วงน้ าหนักท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 พัฒนา
คุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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3.5 เกณฑ์การประเมิน 

3.5.1 เกณฑ์การประเมินความพร้อมและสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 คุณไม่มีสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
1.51-2.50 คุณมีสมรรนนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างน้อย 
2.51-3.50 คุณค่อนข้างมีสมรรนนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
3.51-4.50 คุณมีสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการสูง 
4.51-5.00 คุณมีสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการสูงมาก 

 

3.5.2 ตารางค่าถ่วงน้ าหนัก 
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ค่าถ่วงน้ าหนัก 

40-50 1 
51-60 2 
61 -70 3 
71-80 4 

มากกว่า 80 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดที่ท าแบบประเมิน 

 
ท่ีมา : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561-2565,2562 
 
3.6 ระเบียบวิธีวิเคราะห์ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ผ่านการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS จากนั้นท าการสรุปผลการวิเคราะห์และน าเสนอผลตามล าดับ 
  
 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

การประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  แบ่งการน าเสนอผลการส ารวจดังนี้              

1. ข้อมูลทั่วไป  

 ตารางท่ี  1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาวิชา
ตามคณะ 

                                                      
                                                รายการ 
 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
มี/เคยท า
ธุรกิจ 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
ไม่มี/เคย
ท าธุรกิจ 

ท่านได้เรียน
วิชาเกี่ยวกับ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ท่านไม่ได้
เรียนวิชา
เกี่ยวกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

คณะครุศาสตร์ 
1.การศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2559) 34 34 100 11 23 16 18 
2.พลศึกษา(ปรับปรุง 2559) 24 22 91.67 22 0 22 0 

รวม 58 56 96.55 33 23 38 18 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ปรับปรุง 2558 26 24 92.31 19 5 23 1 
4.สัตวศาสตร์ ปรับปรุง 2559 28 26 92.86 8 18 26 0 
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                                                รายการ 
 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
มี/เคยท า
ธุรกิจ 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
ไม่มี/เคย
ท าธุรกิจ 

ท่านได้เรียน
วิชาเกี่ยวกับ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ท่านไม่ได้
เรียนวิชา
เกี่ยวกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

5.เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง 2558 20 18 90.00 7 11 16 2 
6. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 21 19 90.48 9 10 8 11 
7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง 2558 11 10 90.91 6 4 5 5 

รวม 106 97 91.51 49 48 78 19 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.คอมพิวเตอร์ ใหม่ 2558 12 10 83.33 0 10 8 2 
9.คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปรับปรุง 2559 55 30 54.55 4 26 4 26 
10.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 10 10 100 2 8 3 7 

รวม 77 50 64.93 6 44 15 35 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
11.พยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2557 78 42 52.84 13 29 11 31 
12.สาธารณสุขศาสตร์ (ใหม่ 2559) 37 20 54.05 4 16 10 10 
13.การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง 2558 30 17 56.67 6 11 6 11 

รวม 145 79 54.48 23 56 27 52 
คณะวิทยาการจัดการ 
14.การบริหารธรุกิจ ปรับปรุง 2559 161 155 96.27 70 85 155 0 
15.การบัญชี ปรับปรุง 2559 96 59 61.46 1 58 59 0 
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                                                รายการ 
 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
มี/เคยท า
ธุรกิจ 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
ไม่มี/เคย
ท าธุรกิจ 

ท่านได้เรียน
วิชาเกี่ยวกับ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ท่านไม่ได้
เรียนวิชา
เกี่ยวกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

16.การจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ ปรับปรุง 2560 20 13 65.00 0 13 13 0 
17.นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง 2559 31 15 48.39 0 15 15 0 

รวม 308 242 78.57 71 171 242 0 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.เคมี ปรับปรุง 2559 15 11 66.67 7 4 11 0 
19.ชีววิทยา ปรับปรุง 2559 21 13 61.90 5 8 5 8 
20.อาหารและโภชนาการประยุกต์ ปรับปรุง 2559 25 15 60.00 0 15 5 10 
21.เทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ 2557 18 12 66.67 2 10 1 11 
22.คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2559 55 30 54.55 14 16 8 22 
23.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง 2559 26 21 80.77 9 12 8 13 

รวม 160 102 63.75 37 65 38 64 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
24.เทคโนโลยไีฟฟ้า ปรับปรุง 2559 23 16 69.57 7 9 4 12 
25.วิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุง 2559 17 15 88.24 0 15 5 10 
26.วิศวกรรมพลังงาน ปรับปรุง 2560 12 9 75.00 0 9 6 3 
27.วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร ปรับปรุง 2559 31 20 64.52 4 16 2 18 
28.สถาปัตยกรรมภายใน ปรับปรงุ 2559 9 8 88.89 0 8 2 6 
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                                                รายการ 
 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
มี/เคยท า
ธุรกิจ 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
ไม่มี/เคย
ท าธุรกิจ 

ท่านได้เรียน
วิชาเกี่ยวกับ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ท่านไม่ได้
เรียนวิชา
เกี่ยวกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

29.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ปรับปรุง 2558 21 20 95.24 4 16 2 18 
รวม 113 88 77.88 15 73 21 67 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
30.การท่องเที่ยวและโรงแรม ปรบัปรุง 2559 35 32 91.43 13 19 19 13 
31.นาฎดุริยางคศาสตร์ ปรับปรุง 2558 38 38 100.00 14 24 9 29 
32.นิติศาสตร์ ปรับปรุง 2559 51 49 96.08 20 29 23 26 
33.การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง 2559 36 36 100.00 19 17 2 34 
34.ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 66 66 100.00 39 27 4 62 
35.ภาษาจีน ปรับปรุง 2559 12 12 100.00 5 7 8 4 
36.ภาษาอังกฤษ 64 62 96.88 19 43 22 40 
37.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 29 28 96.55 11 17 8 20 
38.รัฐประศาสนศาสตร ์ 169 142 84.02 39 103 47 95 
39.ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2559 16 15 93.75 6 9 2 13 
40.สังคมศึกษา ปรับปรุง 2559 48 45 93.75 34 11 0 45 
41.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ (ใหม่ 2557) 16 13 81.25 0 13 12 1 
42.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปรับปรุง 2559 14 9 64.29 6 3 5 4 
43.ศิลปะและการออกแบบ ปรับปรุง 2559 17 10 58.82 2 8 3 7 
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                                                รายการ 
 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษา
ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่
ตอบ
แบบสอบถาม 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
มี/เคยท า
ธุรกิจ 

ปัจจุบนั
ท่านหรือ
ครอบครัว
ไม่มี/เคย
ท าธุรกิจ 

ท่านได้เรียน
วิชาเกี่ยวกับ
การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ท่านไม่ได้
เรียนวิชา
เกี่ยวกับการ
เป็น
ผู้ประกอบการ 

รวม 611 557 91.16 227 330 164 393 
รวมท้ังหมด 1,578 1,270 80.48 461 810 623 648 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 43 หลักสูตร มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 1,578 คน โดยมีนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด จ านวน 1,270 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48  
ปัจจุบันนักศึกษาหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจจ านวน 461 คน และไม่มี/ไม่เคยท า จ านวน 810 คน นักศึกษาได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 623 คน 
ยังไม่ได้เรียนจ านวน 648 คน รายละเอียดตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 58 คน ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 33 คน และไม่มี/เคยท าธุรกิจจ านวน 23 คน โดยที่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับ

การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 38 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 18 คน  

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 7 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 106 คน ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 91.51 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 49 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 48 คน โดยที่ได้

เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 78 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 19 คน 
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3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 77 คน ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 64.93 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 6 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 44 คน โดยที่ได้

เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 15 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 35 คน  

4. คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 134 คน ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 58.96 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 23 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 56 คน โดยที่ได้

เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 27 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 52 คน 

5. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 4 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 308 คน ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 71 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 171 คน โดยที่

ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 242 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 0 คน 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 160 คน ตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 63.125 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 37 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 65 คน โดยที่

ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 38 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 64 คน 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

จ านวน 113 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 77.88 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 13 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจ

จ านวน 73 คน โดยที่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 21 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 67 คน  

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 14 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจ านวน 611 คน 

ตอบแบบสอบถาม จ านวน 557 คน คิดเป็นร้อยละ 91.16 ปัจจุบันท่านหรือครอบครัวมี/เคยท าธุรกิจ จ านวน 227 คน และไม่มี/ไม่เคยท าธุรกิจจ านวน 330 คน 

โดยที่ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 164 คน และยังไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 393 คน  
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ตารางท่ี 2 แสดงการค านวณค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกตามสาขาวิชาตามคณะ 

                                                                                                     
รายการ 

สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย 

จ านวน นกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละของนกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

คะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบ

ตาราง 
 

คณะครุศาสตร์     
1.การศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2559) 34 34 100 5 
2.พลศึกษา(ปรับปรุง 2559) 24 22 91.67 5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
3.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ปรับปรุง 2558 26 24 92.31 5 
4.สัตวศาสตร์ ปรับปรุง 2559 28 26 92.86 5 
5.เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง 2558 20 18 90.00 5 
6. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 21 19 90.48 5 
7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง 2558 11 10 90.91 5 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     
8.คอมพิวเตอร์ ใหม่ 2558 12 10 83.33 5 
9.คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปรับปรุง 2559 55 30 54.55 2 
10.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 10 10 100 5 
คณะพยาบาลศาสตร์     
11.พยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2557 67 42 52.84 2 
12.สาธารณสุขศาสตร์ (ใหม่ 2559) 37 20 54.05 2 
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รายการ 

สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย 

จ านวน นกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละของนกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

คะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบ

ตาราง 
 

13.การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง 2558 30 17 56.67 2 
คณะวิทยาการจัดการ     
14.การบริหารธรุกิจ ปรับปรุง 2559 161 155 96.27 5 
15.การบัญชี ปรับปรุง 2559 96 59 61.46 3 
16.การจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ ปรับปรุง 2560 20 13 65.00 3 
17.นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง 2559 31 15 48.39 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
18.เคมี ปรับปรุง 2559 15 11 73.33 4 
19.ชีววิทยา ปรับปรุง 2559 21 13 61.90 3 
20.อาหารและโภชนาการประยุกต์ ปรับปรุง 2559 25 15 60.00 2 
21.เทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ 2557 18 12 66.67 3 
22.คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2559 55 30 54.55 2 
23.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง 2559 26 21 80.77 5 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
24.เทคโนโลยไีฟฟ้า ปรับปรุง 2559 23 16 69.57 3 
25.วิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุง 2559 17 15 88.24 5 
26.วิศวกรรมพลังงาน ปรับปรุง 2560 12 9 75.00 4 
27.วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร ปรับปรุง 2559 31 20 64.52 3 
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รายการ 

สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย 

จ านวน นกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

ร้อยละของนกัศึกษา
ชั้นปสีุดท้ายท่ีตอบ

แบบสอบถาม 

คะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบ

ตาราง 
 

28.สถาปัตยกรรมภายใน ปรับปรงุ 2559 9 8 88.89 5 
29.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ปรับปรุง 2558 21 20 95.24 5 
30.การท่องเที่ยวและโรงแรม ปรบัปรุง 2559 35 22 62.86 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
31.นาฎดุริยางคศาสตร์ ปรับปรุง 2558 35 32 91.43 5 
32.นิติศาสตร์ ปรับปรุง 2559 38 38 100.00 5 
33.การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง 2559 51 49 96.08 5 
34.ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 36 36 100.00 5 
35.ภาษาจีน ปรับปรุง 2559 66 66 100.00 5 
36.ภาษาอังกฤษ 12 12 100.00 5 
37.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 64 62 96.88 5 
38.รัฐประศาสนศาสตร ์ 29 28 96.55 5 
39.ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2559 169 142 84.02 5 
40.สังคมศึกษา ปรับปรุง 2559 16 15 93.75 5 
41.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ (ใหม่ 2557) 48 45 93.75 5 
42.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปรับปรุง 2559 16 13 81.25 5 
43.ศิลปะและการออกแบบ ปรับปรุง 2559 14 9 64.29 3 

รวมท้ังหมด 1,578 1,270 80.481 5 



27 
  

 

จากตารางที่ 2 พบว่า มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 1,578 คน มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,270 คน คิดเป็น
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80.48  และเมื่อน ามาค านวณกับค่าถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีค่า
น้ าหนักคะแนน 5 

ตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนการประเมินของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาตามคณะ 
 
                                                      
                                                รายการ 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 
 

จ านวน 
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
ของนักศกึษาที่

ตอบแบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักศกึษา
ที่ตอบแบบประเมิน 

 

ผลรวมค่าคะแนนที่
คูณคะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบตาราง 

คณะครุศาสตร์      
1.การศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง 2559) 34 34 5,118 102.36 102.36 
2.พลศึกษา(ปรับปรุง 2559) 24 22 3,625 69.80 69.80 

รวม 58 56 8,743 172.16 172.16 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร      
3.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า ปรับปรุง 2558 26 24         4,709  94.18 94.18 
4.สัตวศาสตร์ ปรับปรุง 2559 28 26         4,942  98.84 98.84 
5.เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง 2558 20 18         3,383  67.66 67.66 
6. เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 21 19         3,527  70.54 70.54 
7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง 2558 11 10         1,638  32.76 32.76 

รวม 106 97 18,199 363.98 363.98 
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                                                รายการ 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 
 

จ านวน 
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
ของนักศกึษาที่

ตอบแบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักศกึษา
ที่ตอบแบบประเมิน 

 

ผลรวมค่าคะแนนที่
คูณคะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบตาราง 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      
8.คอมพิวเตอร์ ใหม่ 2558 12 10 1,570 31.40 31.40 
9.คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ปรับปรุง 2559 55 30 5,030 100.60 40.24 
10.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2559 10 10 1,580 31.60 31.60 

รวม 77 50 8,180 163.60 103.24 
คณะพยาบาลศาสตร์      
11.พยาบาลศาสตร์ ปรับปรุง 2557 67 42 7,131 138.28 81.45 
12.สาธารณสุขศาสตร์ (ใหม่ 2559) 37 20 3,078 59.38 59.38 
13.การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง 2558 30 17 3,076 59.68 23.87 

รวม 134 79 13,285 257.34 164.70 
คณะวิทยาการจัดการ      
14.การบริหารธรุกิจ ปรับปรุง 2559 161 155 31,157  623.14 623.14 
15.การบัญชี ปรับปรุง 2559 96 59       12,074  241.48 144.89 
16.การจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ ปรับปรุง 2560 20 13         2,600  52.16 31.30 
17.นิเทศศาสตร์ ปรับปรุง 2559 31 15         3,159  63.18 12.64 

รวม 308 242 48,990 979.96 811.97 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
18.เคมี ปรับปรุง 2559 15 10 1,926 37.02 29.62 
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                                                รายการ 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 
 

จ านวน 
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
ของนักศกึษาที่

ตอบแบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักศกึษา
ที่ตอบแบบประเมิน 

 

ผลรวมค่าคะแนนที่
คูณคะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบตาราง 

19.ชีววิทยา ปรับปรุง 2559 21 13 2,142 41.42 24.85 
20.อาหารและโภชนาการประยุกต์ ปรับปรุง 2559 25 15 2,425 47.00 18.80 
21.เทคโนโลยีและศลิปะการประกอบอาหาร หลักสูตรใหม่ 2557 18 12 2,158 42.02 25.21 
22.คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2559 55 30 5,123 99.12 39.65 
23.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุง 2559 26 21 2,142 73.82 24.85 

รวม 160 101 15,916 340.40 162.98 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
24.เทคโนโลยไีฟฟ้า ปรับปรุง 2559 23 16 2,740 53.06 31.84 
25.วิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุง 2559 17 15 2,425 47.00 47.00 
26.วิศวกรรมพลังงาน ปรับปรุง 2560 12 9 1,416 27.30 21.84 
27.วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร ปรับปรุง 2559 31 20 3,556 69.22 41.53 
28.สถาปัตยกรรมภายใน ปรับปรงุ 2559 9 8 1,246 24.12 24.12 
29.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ปรับปรุง 2558 21 20 3,455 67.10 67.10 

รวม 113 88 14,838 287.80 233.43 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
30.การท่องเที่ยวและโรงแรม ปรบัปรุง 2559 35 32         4,986  99.72 99.72 
31.นาฎดุริยางคศาสตร์ ปรับปรุง 2558 38 38         5,870  117.40 117.40 
32.นิติศาสตร์ ปรับปรุง 2559 51 49         7,418  148.36 148.36 
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                                                รายการ 
 
สาขาวิชา 

จ านวน
นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 
 

จ านวน 
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
ของนักศกึษาที่

ตอบแบบประเมิน 

ผลรวมคะแนน
เฉลี่ยของนักศกึษา
ที่ตอบแบบประเมิน 

 

ผลรวมค่าคะแนนที่
คูณคะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบตาราง 

33.การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง 2559 36 36         5,895  117.90 117.90 
34.ภาษาไทย ปรับปรุง 2559 66 66       10,789  215.78 215.78 
35.ภาษาจีน ปรับปรุง 2559 12 12         1,935  38.70 38.70 
36.ภาษาอังกฤษ 64 62         9,790  195.80 195.80 
37.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 29 28         4,499  89.98 89.98 
38.รัฐประศาสนศาสตร ์ 169 142       24,162  483.24 483.24 
39.ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2559 16 15         2,294  45.88 45.88 
40.สังคมศึกษา ปรับปรุง 2559 48 45         6,903  138.06 138.06 
41.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ (ใหม่ 2557) 16 13         2,475  49.50 49.50 
42.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ปรับปรุง 2559 14 9         1,511  30.22 18.132 
43.ศิลปะและการออกแบบ ปรับปรุง 2559 17 10         1,697  33.94 13.58 

รวม 611 557 90,224 1,804 1,772 
รวมท้ังหมด 1,578 1,270 218,375 4,370 3,784 

จากตารางที่ 3 พบว่า   นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 1,270 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาท้ังหมด 218,375 คะแนน มีผลรวมเฉลี่ย 
4,370 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 3,784 สามารถจ าแนกเป็นคณะได้ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 56 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 8,743 คะแนน มีผลรวมคะแนนเฉลี่ย 

172.16และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 172.16 
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2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 97 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 18,199 คะแนน มีผลรวม

คะแนนเฉลี่ย 363.98 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 363.98   

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 50 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 8,180 คะแนน มีผลรวม

คะแนนเฉลี่ย 163.60 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 103.24 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 79 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาท้ังหมด 13,285คะแนน มีผลรวมเฉลี่ย 

257.34 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 164.25 

5. คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 242 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 48,990 คะแนน มีผลรวม

เฉลี่ย 979.96 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 811.97 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 101 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 15,916 คะแนน มี

ผลรวมเฉลี่ย 340.40 และเม่ือน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 162.98 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 88 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาท้ังหมด 

14,838 คะแนน มีผลรวมเฉลี่ย 287.80 และเมื่อน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 233.43 

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ตอบแบบประเมินจ านวน 557 คน มีคะแนนรวมของนักศึกษาทั้งหมด 90,224 คะแนน 

มีผลรวมเฉลี่ย 1,804 และเม่ือน าไปคูณคะแนนค่าถ่วงน้ าหนักเทียบตารางจะมีผลรวมค่าคะแนน 1,772 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ จ าแนกเป็นคณะ 
ผลประเมินคณะ 

รายการ 

คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่าน
พยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไม่ว่าจะมี
อุปสรรคมากแคไ่หน 

3.27 .774 3.66 .761 4.00 .108 3.44 1.110 3.82 1.016 3.88 .882 3.74 .911 3.57 .858 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่
แก้ปัญหาได้ด ี

3.04 .571 3.34 .758 4.00 .217 3.18 .962 3.85 .929 3.34 .565 3.41 .665 3.27 .763 

3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่าน
ส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

2.68 .876 2.90 .892 3.52 .827 2.96 1.087 3.36 1.241 2.90 1.390 3.20 1.298 2.94 .911 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน 

2.89 .947 2.71 .861 3.47 .826 2.86 1.050 3.75 1.133 2.91 .990 2.95 1.102 2.77 .947 

5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้

3.30 .761 3.38 .746 3.99 .187 3.40 .990 3.91 .822 3.26 .669 3.42 .737 3.46 .765 

6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะ
ประสบความส าเรจ็ 

3.36 .773 3.58 .768 4.05 .237 3.40 1.030 3.78 1.233 3.82 .810 3.54 .840 3.42 .810 

7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์

3.11 .623 3.23 .786 4.10 .299 3.50 1.093 3.96 .951 3.57 .920 3.37 .867 3.39 .791 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

8.ท่านสามารถท างานในสภาวะ
แวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้

3.16 .781 3.31 .824 4.08 .349 3.34 1.042 3.96 1.075 3.64 .886 3.51 .909 3.38 .881 

9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.23 .738 3.48 .837 4.09 .303 3.46 1.034 3.86 1.042 3.88 .882 3.73 .869 3.54 .859 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ 
ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 

3.12 .715 3.43 .833 4.13 .341 3.34 1.136 3.85 1.114 3.62 .748 3.56 .778 3.42 .810 

รวม 3.11 .423 3.30 .566 3.94 .207 3.29 .883 3.81 .852 3.48 .639 3.44 .697 3.31 .615 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะ
ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีคณะวิทยาการจัดการสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.94  รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีค่าเฉลี่ย 3.81  คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.48 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 3.44 คณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.31 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย 3.30 และคณะครุศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.11 ตามล าดับ  
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการประเมินแผนการตลาด (Marketing Plan) จ าแนกเป็นคณะ 
ผลประเมินคณะ 

รายการ 
คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรอง
ราคา 

2.96 1.128 2.91 1.012 4.12 .402 2.48 .974 3.50 1.026 2.42 .968 2.70 1.051 2.92 1.118 

2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่
ต้องขายสินค้า 

2.71 .706 2.56 .992 3.97 .670 2.36 1.064 3.44 1.141 2.32 .904 2.73 .997 2.78 1.034 

3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่น
ลังเล 

2.89 .454 3.04 .807 4.05 .387 3.24 1.001 3.69 1.108 3.18 .704 3.16 .841 3.19 .935 

4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่น
เพื่อส่งเสริมยอดขายอยู่เสมอ 

3.05 .585 3.22 .842 4.09 .363 3.34 .961 3.75 .995 3.24 .816 3.17 .966 3.32 .856 

5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการ
ประชาสมัพันธ์และการน าเสนอ
ผลงานการขายอย่างต่อเนื่อง 

2.96 .425 3.19 .859 4.13 .374 3.28 .948 3.86 .925 3.42 .769 3.36 .920 3.28 .919 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงาน
ติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 

2.80 .519 3.32 .862 4.06 .345 3.22 1.016 3.68 1.091 3.75 .887 3.53 .982 3.20 .939 

7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไม่
ควรเสยีเวลากังวลกับผล
ประกอบการมากเกินไป 

3.00 .381 3.17 .815 3.97 .601 3.06 .712 3.61 .887 3.35 .743 3.30 .842 3.28 .800 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลประเมินคณะ 
รายการ 

คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็
สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 

3.04 .425 3.36 .927 4.10 .369 3.48 .953 3.75 .995 3.61 .850 3.48 .898 3.49 .815 

9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขาย
หรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกตา่งจาก
เดิมเสมอ 

2.96 .380 3.31 .950 4.10 .454 3.38 .923 3.60 1.010 3.74 .851 3.45 .981 3.41 .825 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการตลาด 

3.04 .503 3.18 .860 4.20 .479 3.24 .847 3.79 1.065 3.61 .765 3.45 .804 3.42 .794 

รวม 2.94 .332 3.13 .600 4.08 .239 3.10 .711 3.67 .828 3.26 .562 3.23 .712 3.22 .672 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยมีคณะวิทยาการจัดการค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.08  รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.67 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 3.23 คณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.22  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.10 และคณะครุศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 2.94 ตามล าดับ 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงผลการประเมินแผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) จ าแนกเป็นคณะ 
ผลประเมินคณะ 

รายการ 
คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับ
มอบหมายเสรจ็ล่าช้า 

3.68 .789 3.60 .919 4.15 .747 3.60 .969 3.82 1.046 3.56 .895 3.54 .864 3.57 .943 

2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักร
มากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 

2.82 .690 3.18 .992 3.94 .579 3.08 .944 3.54 1.035 2.88 .992 3.26 .933 3.20 .853 

3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุย
กิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 

3.34 .721 3.01 1.047 4.03 .381 3.04 .968 3.76 1.112 3.01 .634 3.10 .802 3.08 .747 

4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวาง
ไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 

3.02 .486 3.30 .802 3.92 .768 3.30 .886 3.76 1.054 3.30 .628 3.36 .755 3.18 .712 

5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
จะต้องเสยีเวลามาก 

2.84 .682 3.04 .846 3.95 .651 2.72 1.070 3.58 1.073 2.55 .970 3.04 .832 2.96 .775 

6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ 

3.46 .785 3.36 .870 4.02 .644 3.80 1.069 3.90 1.119 3.99 .864 3.48 .853 3.47 .845 

7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.05 .553 3.33 .802 4.13 .374 3.52 1.147 3.83 1.083 3.56 .756 3.42 .667 3.34 .658 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการ
ปรับปรุงคณุภาพของธุรกิจ 

3.45 .630 3.21 .813 4.06 .268 3.48 1.092 3.76 1.064 3.60 .781 3.48 .714 3.28 .697 



37 
  

1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลประเมินคณะ 
รายการ 

คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อ
สินค้า 

2.91 .549 3.35 .803 4.03 .213 3.72 1.031 3.74 .987 3.57 .770 3.42 .849 3.29 .936 

10.หากรายได้ผลประกอบการ
ลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลด
คุณภาพของวัตถุดิบ 

3.30 .807 3.07 .943 3.76 .930 3.02 1.152 3.67 1.176 2.73 1.182 3.10 .939 3.04 .953 

รวม 3.18 .485 3.25 .605 4.00 .355 3.32 .784 3.74 .863 3.27 .444 3.32 .570 3.24 .573 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะ
ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีคณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ย 4.00  รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.74 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.32 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.27 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.24 และคณะครุศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.18 ตามล าดับ 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 7 ตารางแสดงผลการประเมินแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)จ าแนกเป็นคณะ 
ผลประเมินคณะ 

รายการ 
คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่าน
เป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 

3.55 .601 3.44 .799 4.24 .441 3.42 1.012 3.74 1.059 3.43 .563 3.46 .699 3.52 .798 

2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอื
ชอบท างานเป็นทีม 

3.54 .660 3.32 .865 4.12 .393 3.48 1.015 3.86 1.012 3.43 .755 3.43 .725 3.43 .812 

3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมี
ความสามารถสูงในหลายๆด้าน 

3.00 .381 3.27 .835 4.06 .328 3.32 .935 3.72 .948 3.17 1.289 3.31 .944 3.22 .762 

4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่
หน้าผู้คน 

2.95 .644 3.13 .845 3.94 .628 3.16 .792 3.74 1.049 2.70 .912 3.09 .785 3.09 .894 

5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิด
ความท้อแท้ 

2.95 .585 3.06 .873 3.72 .767 3.02 .892 3.73 1.021 2.59 .811 3.17 .934 3.10 .955 

6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูก
กดดัน 

3.00 .739 3.08 .866 3.91 .601 3.18 .873 3.73 1.100 2.65 .910 3.13 .829 3.18 .859 

7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้
เกิดความล่าช้า 

2.91 .514 3.05 .830 3.92 .572 3.02 1.020 3.70 .964 2.49 1.039 3.19 .982 3.06 .806 

8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 

3.00 .539 3.14 .888 4.48 .901 3.38 .780 3.84 1.060 2.73 .944 3.24 .903 3.19 .848 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลประเมินคณะ 
รายการ 

คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

9.ท่านมีความสามารถในการ
มอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อยา่ง
ถูกต้อง 

3.00 .426 3.41 .788 4.68 .527 3.30 .974 3.75 1.105 3.47 .546 3.46 .640 3.39 .823 

10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมัก
หลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนั้น ๆ 

3.07 .628 3.00 1.002 4.55 .963 2.96 .925 3.64 1.125 2.70 .961 3.21 .860 3.11 .877 

รวม 3.09 .372 3.19 .623 4.17 .411 3.22 .667 3.74 .869 2.93 .561 3.26 .608 3.22 .589 

 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมี
สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีคณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีค่าเฉลี่ย 3.74 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 3.26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.22คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 
3.19 คณะครุศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.09 และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.93 ตามล าดับ 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 8 ตารางแสดงผลการประเมินแผนการเงิน (Financial Plan) จ าแนกเป็นคณะ 
ผลประเมินคณะ 

รายการ 
คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ 
ทางด้านการเงินกับผูเ้ชี่ยวชาญเสมอ 

3.55 .601 3.28 .817 4.01 .216 3.42 1.012 3.70 .942 3.43 .563 3.46 .699 3.52 .798 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถ
รับรู้รายได้ที่แน่นอน 

3.54 .660 3.38 .731 4.05 .356 3.48 1.015 3.71 1.045 3.43 .755 3.43 .725 3.43 .812 

3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้า
ลงทุน 

3.00 .381 3.26 .762 4.09 .311 3.32 .935 3.84 1.136 3.17 1.289 3.31 .944 3.22 .762 

4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง 
มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต 

2.95 .644 3.39 .851 4.15 .405 3.16 .792 3.81 .998 2.70 .912 3.09 .785 3.09 .894 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อ
มาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุนและมี
ดอกเบี้ย 

2.95 .585 3.26 .914 4.06 .415 3.02 .892 3.80 1.042 2.59 .811 3.17 .934 3.10 .955 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ี
ฝืดเคืองจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกอ่น
เสมอ 

3.00 .739 3.44 .870 4.10 .318 3.18 .873 3.76 .981 2.65 .910 3.13 .829 3.18 .859 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณา
ขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที 

2.91 .514 3.47 .728 4.12 .346 3.02 1.020 3.95 1.060 2.49 1.039 3.19 .982 3.06 .806 
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1 คณะครุศาสตร์    2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3คณะวิทยาการจัดการ   4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  5คณะเทคโนโลยีการเกษตร   6คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   7 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลประเมินคณะ 
รายการ 

คศ1. มส2. วจก3. ทส4. ทก5. วศท6. วทย7. พยบ8. 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่
จะตัดสินใจลงทุน 

3.00 .539 3.42 .770 4.70 .520 3.38 .780 3.85 .962 2.73 .944 3.24 .903 3.19 .848 

9.ผลสรุปยอดรายได้ของผล
ประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่ม
การลงทุนยิ่งข้ึน 

3.00 .426 3.25 .863 4.24 .738 3.30 .974 3.85 1.056 3.47 .546 3.46 .640 3.39 .823 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่
ส าคัญเท่าต้นทุนที่มีอย่างจ ากดั 

3.07 .628 3.19 .897 3.95 .629 2.96 .925 3.80 1.062 2.70 .961 3.21 .860 3.11 .877 

รวม 3.02 .375 3.33 .580 4.15 .218 3.41 .659 3.81 .872 3.40 .577 3.42 .611 3.27 .577 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) ของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ โดยมีคณะวิทยาการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.15 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีค่าเฉลี่ย 3.81 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ย 3.42 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย 3.41 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.40  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 คณะพยาบาลศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.27 และคณะครุศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 3.02 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของ 
คณะครุศาสตร ์

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไม่ว่าจะ
มีอุปสรรคมากแคไ่หน 

3.27 .774 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.04 .571 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

2.68 .876 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.89 .947 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.30 .761 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.36 .773 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.11 .623 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.16 .781 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.23 .738 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.12 .715 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.11 .423 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 

1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.96 1.128 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.71 .706 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 2.89 .454 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.05 .585  ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการขาย
อย่างต่อเนื่อง 

2.96 .425 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 2.80 .519 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผลประกอบการ
มากเกินไป 

3.00 .381 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.04 .425 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดมิ
เสมอ 

2.96 .380 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตลาด 

3.04 .503 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 2.94 .332 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
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รายการ x̅ S.D. แปลผล 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.68 .789  มีสมรรถนะสูงฯ 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 2.82 .690 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.34 .721 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.02 .486 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 2.84 .682 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.46 .785 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.05 .553 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.45 .630 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 2.91 .549 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพของ
วัตถุดิบ 

3.30 .807 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.18 .485   ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.55 .601 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.54 .660 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.00 .381 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 2.95 .644 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 2.95 .585 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.00 .739 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 2.91 .514 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.00 .539 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 3.00 .426 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนัน้ ๆ 3.07 .628 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.09 .372 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ 3.55 .601 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.54 .660 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.00 .381 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เติบโต 

2.95 .644 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุน
และมดีอกเบี้ย 

2.95 .585 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ
ก่อนเสมอ 

3.00 .739 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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รายการ x̅ S.D. แปลผล 
7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที 2.91 .514 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.00 .539 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการลงทุน
ยิ่งข้ึน 

3.00 .426 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.07 .628 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
รวม 3.02 .375  

 
จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะครุศาสตร์ มีผลการประเมินสมรรถนะด้าน

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย 
3.02 โดยมี ผลการประเมินส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan)มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.18 รองลงมาคือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจค่าเฉลี่ย 
3.11 ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)ค่าเฉลี่ย 3.09 ส่วนที่ 5 
แผนการเงิน (Financial Plan) ค่าเฉลี่ย 3.02 และส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) ค่าเฉลี่ย 
2.94 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไม่ว่าจะ
มีอุปสรรคมากแคไ่หน 

3.66 .761 มีสมรรถนะฯสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.34 .758 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

2.90 .892 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.71 .861 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.38 .746 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.58 .768 มีสมรรถนะฯสูง 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.23 .786 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.31 .824 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.48 .837 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.43 .833 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.30 .566 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
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รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.91 1.012 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.56 .992 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.04 .807 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.22 .842 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการขาย
อย่างต่อเนื่อง 

3.19 .859 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.32 .862 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผลประกอบการ
มากเกินไป 

3.17 .815 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.36 .927 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดมิ
เสมอ 

3.31 .950 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตลาด 

3.18 .860 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.13 .600 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.60 .919 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.18 .992 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.01 1.047 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.30 .802 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 3.04 .846 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.36 .870 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.33 .802 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.21 .813 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.35 .803 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพของ
วัตถุดิบ 

3.07 .943 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.25 .605 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.44 .799 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.32 .865 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.27 .835 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.13 .845 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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รายการ x̅ S.D. แปลผล 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.06 .873 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.08 .866 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.05 .830 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.14 .888 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 3.41 .788 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนัน้ ๆ 3.00 1.002 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.19 .623 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ 3.28 .817 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.38 .731 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.26 .762 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เติบโต 

3.39 .851 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุน
และมดีอกเบี้ย 

3.26 .914 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ
ก่อนเสมอ 

3.44 .870 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที 3.47 .728 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.42 .770 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการลงทุน
ยิ่งข้ึน 

3.25 .863 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.19 .897 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
รวม 3.33 .580 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) มากที่สุดค่าเฉลี่ย 3.33 
รองลงมาคือส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนที่ 3 
แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ค่าเฉลี่ย 3.25 ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)ค่าเฉลี่ย 3.19 และส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing 
Plan) ค่าเฉลี่ย 3.13 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
คณะวิทยาการจัดการ 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไม่ว่าจะ
มีอุปสรรคมากแคไ่หน 

4.00 .108 มีสมรรถนะฯสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 4.00 .217 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

3.52 .827 มีสมรรถนะฯสูง 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 3.47 .826 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.99 .187 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 4.05 .237 มีสมรรถนะฯสูง 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 4.10 .299 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 4.08 .349 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 4.09 .303 มีสมรรถนะฯสูง 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 4.13 .341 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.94 .207 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 4.12 .402 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 3.97 .670 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 4.05 .387 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 4.09 .363 มีสมรรถนะฯสูง 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการขาย
อย่างต่อเนื่อง 

4.13 .374 มีสมรรถนะฯสูง 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 4.06 .345 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผลประกอบการ
มากเกินไป 

3.97 .601 มีสมรรถนะฯสูง 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 4.10 .369 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดมิ
เสมอ 

4.10 .454 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตลาด 

4.20 .479 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 
4.08 .239 มีสมรรถนะฯสูง 

 



48 
  

 
 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 4.15 .747 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.94 .579 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 4.03 .381 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.92 .768 มีสมรรถนะฯสูง 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 3.95 .651 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 4.02 .644 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 4.13 .374 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 4.06 .268 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 4.03 .213 มีสมรรถนะฯสูง 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพของ
วัตถุดิบ 

3.76 .930 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 4.00 .355 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 4.24 .441 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 4.12 .393 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 4.06 .328 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.94 .628 มีสมรรถนะฯสูง 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.72 .767 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.91 .601 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.92 .572 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 4.48 .901 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 4.68 .527 มีสมรรถนะฯสูง 
10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนัน้ ๆ 4.55 .963 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 4.17 .411 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ 4.01 .216 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 4.05 .356 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 4.09 .311 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เติบโต 

4.15 .405 มีสมรรถนะฯสูง 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุน
และมดีอกเบี้ย 

4.06 .415 มีสมรรถนะฯสูง 
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6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ
ก่อนเสมอ 

4.10 .318 มีสมรรถนะฯสูง 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที 4.12 .346 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 4.70 .520 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการลงทุน
ยิ่งข้ึน 

4.24 .738 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.95 .629 มีสมรรถนะฯสูง 
รวม 4.15 .218 มีสมรรถนะฯสูง 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินสมรรถนะด้าน
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการสูง โดยมีผลการ
ประเมินส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.17 รองลงมาคือส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนที่ 2 แผนการตลาด 
(Marketing Plan) ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
ค่าเฉลี่ย 4.00 และส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ  ค่าเฉลี่ย 3.94 
ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไม่ว่าจะ
มีอุปสรรคมากแคไ่หน 

3.44 1.110 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.18 .962 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

2.96 1.087 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.86 1.050 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.40 .990 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.40 1.030 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.50 1.093 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.34 1.042 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.46 1.034 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.34 1.136 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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รวม 3.29 .883 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.48 .974 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.36 1.064 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.24 1.001 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.34 .961 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการขาย
อย่างต่อเนื่อง 

3.28 .948 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.22 1.016 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผลประกอบการ
มากเกินไป 

3.06 .712 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.48 .953 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดมิ
เสมอ 

3.38 .923 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตลาด 

3.24 .847 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.10 .711 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.60 .969 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.08 .944 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.04 .968 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.30 .886 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 2.72 1.070 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.80 1.069 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.52 1.147 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.48 1.092 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.72 1.031 มีสมรรถนะฯสูง 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพของ
วัตถุดิบ 

3.02 1.152 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.32 .784 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.42 1.012 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.48 1.015 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.32 .935 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.16 .792 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.02 .892 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.18 .873 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.02 1.020 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.38 .780 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 3.30 .974 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนัน้ ๆ 2.96 .925 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.22 .667 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญเสมอ 3.42 1.012 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.48 1.015 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.32 .935 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการ
เติบโต 

3.16 .792 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุน
และมดีอกเบี้ย 

3.02 .892 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ
ก่อนเสมอ 

3.18 .873 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที 3.02 1.020 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.38 .780 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการลงทุน
ยิ่งข้ึน 

3.30 .974 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 2.96 .925 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
รวม 3.41 .659 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan)มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.41 
รองลงมาคือส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนที่ 1 
การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ ค่าเฉลี่ย 3.29 ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)ค่าเฉลี่ย 3.22 และส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing 
Plan) ค่าเฉลี่ย 3.10 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 13 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมาย
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน 

3.82 1.016 มีสมรรถนะฯสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.85 .929 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

3.36 1.241 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 3.75 1.133 มีสมรรถนะฯสูง 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.91 .822 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.78 1.233 มีสมรรถนะฯสูง 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.96 .951 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.96 1.075 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.86 1.042 มีสมรรถนะฯสูง 
10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.85 1.114 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.81 .852 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 3.50 1.026 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 3.44 1.141 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.69 1.108 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.75 .995 มีสมรรถนะฯสูง 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการ
ขายอย่างต่อเนื่อง 

3.86 .925 มีสมรรถนะฯสูง 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.68 1.091 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผล
ประกอบการมากเกินไป 

3.61 .887 มีสมรรถนะฯสูง 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.75 .995 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก
เดิมเสมอ 

3.60 1.010 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการตลาด 

3.79 1.065 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.67 .828 มีสมรรถนะฯสูง 
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ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.82 1.046 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.54 1.035 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.76 1.112 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.76 1.054 มีสมรรถนะฯสูง 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 3.58 1.073 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.90 1.119 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.83 1.083 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.76 1.064 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.74 .987 มีสมรรถนะฯสูง 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพ
ของวัตถุดิบ 

3.67 1.176 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.74 .863 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.74 1.059 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.86 1.012 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.72 .948 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.74 1.049 มีสมรรถนะฯสูง 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.73 1.021 มีสมรรถนะฯสูง 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.73 1.100 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.70 .964 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.84 1.060 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.75 1.105 มีสมรรถนะฯสูง 

10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้ง
นั้น ๆ 

3.64 1.125 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.74 .869 มีสมรรถนะฯสูง 
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ
เสมอ 

3.70 .942 มีสมรรถนะฯสูง 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.71 1.045 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.84 1.136 มีสมรรถนะฯสูง 
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4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต 

3.81 .998 มีสมรรถนะฯสูง 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็น
ต้นทุนและมดีอกเบี้ย 

3.80 1.042 มีสมรรถนะฯสูง 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ 

3.76 .981 มีสมรรถนะฯสูง 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่ม
ทันท ี

3.95 1.060 มีสมรรถนะฯสูง 

8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.85 .962 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการ
ลงทุนยิ่งข้ึน 

3.85 1.056 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.80 1.062 มีสมรรถนะฯสูง 
รวม 3.81 .872 มีสมรรถนะฯสูง 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการประเมิน

สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการสูง 
โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ  และส่วนที่ 5 
แผนการเงิน (Financial Plan) มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ 
(Production & Service Plan) และส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Plan) ค่าเฉลี่ย 3.74 และส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) ค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ 

 
 

ตารางท่ี 14 แสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมาย
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน 

3.88 .882 มีสมรรถนะฯสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.34 .565 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

2.90 1.390 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.91 .990 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.26 .669 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.82 .810 มีสมรรถนะฯสูง 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.57 .920 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.64 .886 มีสมรรถนะฯสูง 

9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.88 .882 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.62 .748 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.48 .639 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.42 .968 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.32 .904 มีสมรรถนะฯสูง 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.18 .704 มีสมรรถนะฯสูง 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.24 .816 มีสมรรถนะฯสูง 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการ
ขายอย่างต่อเนื่อง 

3.42 .769 มีสมรรถนะฯสูง 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.75 .887 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผล
ประกอบการมากเกินไป 

3.35 .743 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.61 .850 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก
เดิมเสมอ 

3.74 .851 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการตลาด 

3.61 .765 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.26 .562 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.56 .895 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 2.88 .992 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.01 .634 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.30 .628 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 2.55 .970 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.99 .864 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.56 .756 มีสมรรถนะฯสูง 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.60 .781 มีสมรรถนะฯสูง 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.57 .770 มีสมรรถนะฯสูง 
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10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพ
ของวัตถุดิบ 

2.73 1.182 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.27 .444 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.43 .563 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.43 .755 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.17 1.289 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 2.70 .912 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 2.59 .811 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 2.65 .910 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 2.49 1.039 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 2.73 .944 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.47 .546 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้ง
นั้น ๆ 

2.70 .961 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 2.93 .561 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ
เสมอ 

3.43 .563 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.43 .755 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.17 1.289 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต 

2.70 .912 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็น
ต้นทุนและมดีอกเบี้ย 

2.59 .811 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ 

2.65 .910 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่ม
ทันท ี

2.49 1.039 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 2.73 .944 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการ
ลงทุนยิ่งข้ึน 

3.47 .546 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 2.70 .961 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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รวม 3.40 .577 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

 

จากตารางที่ 14 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี
ผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายธุรกิจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.48 รองลงมาคือส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) ค่าเฉลี่ย 
3.40 ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ค่าเฉลี่ย 3.27 ส่วนที่ 2 
แผนการตลาด (Marketing Plan) ค่าเฉลี่ย 3.26 และส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources Plan)ค่าเฉลี่ย 2.93 ตามล าดับ 
 

 
ตารางท่ี 15 แสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมาย
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน 

3.74 .911 มีสมรรถนะสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.41 .665 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

3.20 1.298 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.95 1.102 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.42 .737 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.54 .840 มีสมรรถนะฯสูง 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.37 .867 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.51 .909 มีสมรรถนะฯสูง 

9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.73 .869 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.56 .778 มีสมรรถนะฯสูง 

รวม 3.44 .697 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.70 1.051 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.73 .997 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.16 .841 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.17 .966 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการ
ขายอย่างต่อเนื่อง 

3.36 .920 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.53 .982 มีสมรรถนะฯสูง 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผล
ประกอบการมากเกินไป 

3.30 .842 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.48 .898 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก
เดิมเสมอ 

3.45 .981 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการตลาด 

3.45 .804 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.23 .712 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.54 .864 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.26 .933 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.10 .802 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.36 .755 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 3.04 .832 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.48 .853 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.42 .667 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.48 .714 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.42 .849 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพ
ของวัตถุดิบ 

3.10 .939 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.32 .570 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.46 .699 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.43 .725 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.31 .944 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.09 .785 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.17 .934 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.13 .829 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.19 .982 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
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8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.24 .903 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.46 .640 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้ง
นั้น ๆ 

3.21 .860 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.26 .608 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ
เสมอ 

3.46 .699 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.43 .725 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.31 .944 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต 

3.09 .785 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็น
ต้นทุนและมดีอกเบี้ย 

3.17 .934 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ 

3.13 .829 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่ม
ทันท ี

3.19 .982 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.24 .903 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการ
ลงทุนยิ่งข้ึน 

3.46 .640 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.21 .860 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
รวม 3.42 .611 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

 

จากตารางที่ 15 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายธุรกิจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) ค่าเฉลี่ย 
3.42 ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ค่าเฉลี่ย 3.32 ส่วนที่ 4 
แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)ค่าเฉลี่ย 3.26 และส่วนที่ 2 
แผนการตลาด (Marketing Plan) ค่าเฉลี่ย 3.23 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

รายการ x̅ S.D. แปลผล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมาย
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน 

3.57 .858 มีสมรรถนะฯสูง 

2.คนส่วนใหญ่เห็นว่าท่านเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ด ี 3.27 .763 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าปัญหาที่เกดิขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

2.94 .911 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

4.ท่านมักจะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 2.77 .947 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้ 3.46 .765 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท าจะประสบความส าเร็จ 3.42 .810 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.คนส่วนใหญ่เห็นว่า ท่านเป็นคนที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.39 .791 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคยได ้ 3.38 .881 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

9.ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย 3.54 .859 มีสมรรถนะฯสูง 

10.ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ 3.42 .810 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.31 .615 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
1.เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา 2.92 1.118 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
2.ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า 2.78 1.034 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล 3.19 .935 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพื่อส่งเสรมิยอดขายอยูเ่สมอ 3.32 .856 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการ
ขายอย่างต่อเนื่อง 

3.28 .919 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ 3.20 .939 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไมค่วรเสยีเวลากังวลกับผล
ประกอบการมากเกินไป 

3.28 .800 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเปน็สื่อโฆษณาให้กับธุรกิจของท่าน 3.49 .815 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรือบริการใหม่ ๆ ที่แตกต่างจาก
เดิมเสมอ 

3.41 .825 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการตลาด 

3.42 .794 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 
 

3.22 
.672 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 
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รายการ x̅ S.D. แปลผล 

 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
1.ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา 3.57 .943 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน 3.20 .853 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตย์ละครั้ง 3.08 .747 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไว้ให้ส าเร็จโดยไม่เปลี่ยนแปลง 3.18 .712 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.การค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก 2.96 .775 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3.47 .845 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่ 3.34 .658 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านจะเริ่มต้นใหม่เสมอในการปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ 3.28 .697 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินคา้ 3.29 .936 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
10.หากรายได้ผลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพ
ของวัตถุดิบ 

3.04 .953 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.24 .573 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
1.คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย 3.52 .798 มีสมรรถนะฯสูง 
2.ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรอืชอบท างานเป็นทีม 3.43 .812 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมีความสามารถสูงในหลายๆด้าน 3.22 .762 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
4.ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าผู้คน 3.09 .894 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
5.เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้ 3.10 .955 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
6.ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน 3.18 .859 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
7.ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า 3.06 .806 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
8.ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ 3.19 .848 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.39 .823 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้ง
นั้น ๆ 

3.11 .877 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

รวม 3.22 .589 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
1.ท่านจะวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ
เสมอ 

3.52 .798 มีสมรรถนะฯสูง 

2.ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถรับรูร้ายได้ที่แน่นอน 3.43 .812 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
3.ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไมก่ล้าลงทุน 3.22 .762 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 



62 
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4.ท่านจะเลือกท าธุรกิจทีม่ีรายไดม้ั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโต 

3.09 .894 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

5.ท่านจะไม่กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็น
ต้นทุนและมดีอกเบี้ย 

3.10 .955 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

6.เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ 

3.18 .859 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

7.เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพิจารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่ม
ทันท ี

3.06 .806 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

8.ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจกอ่นที่จะตัดสินใจลงทุน 3.19 .848 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
9.ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการ
ลงทุนยิ่งข้ึน 

3.39 .823 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 

10.ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไม่ส าคัญเท่าต้นทุนท่ีมีอย่างจ ากัด 3.11 .877 ค่อนข้างมีสมรรถนะฯ 
รวม 3.27 .577 ค่อนข้างมสีมรรถนะฯ 

จากตารางที่ 16 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะพยาบาลศาสตร์ มีผลการประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมีสมรรถนะด้านทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยมีผลการประเมินส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ธุรกิจ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.31 รองลงมาคือส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) ค่าเฉลี่ย 3.27 
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) ค่าเฉลี่ย 3.24 ส่วนที่ 4 แผนการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan)และส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing 
Plan) มีผลเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.22 ตามล าดับ 

 
 
 



บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2561  ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ประกอบการ มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน โดยใน ข้อ 1.2 ก าหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาส
และเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษาข้างต้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลั ยราช
ภัฏเพชรบุรี  

ทั้งนี้มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีการก าหนดสมรรถนะด้านทักษะการจัดท า
แผนธุรกิจที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจและด าเนินธุรกิจเพ่ือจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ในอนาคต โดยส่วนประกอบของแผนธุรกิจ(Business Plan) ประกอบด้วย 5 ส่วน 

การประเมินครั้งนี้  เป็นการประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 จากคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์  โดยส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ไปที่สาขาวิชา คณะ  และกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี และให้นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายบันทึกข้อมูลสมรรถนะทักษะการเป็นผู้ประกอบการท าผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาจัดท าขึ้นทั้งนี้อยู่ใน
กรอบเวลา  6  เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2562) คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 2.26 ผลการประเมินสรุปจ าแนก
เป็นคณะได้ดังนี ้
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หน่วยงาน 

จ านวน
นักศึกษา

ชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวน
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

ผลรวมค่า
คะแนนที่คูณ
คะแนนค่าถ่วง
น้ าหนักเทียบ

ตาราง 

คะแนน
ที่ได้ 

คณะครุศาสตร์ 58 56 172.16 3.07 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 106 97 363.98 3.75 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 77 50 103.24 2.06 

คณะพยาบาลศาสตร์ 145 79 164.70 2.08 

คณะวิทยาการจัดการ 308 242 811.97 3.35 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 101 162.98 1.61 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 113 88 233.43 2.65 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611 557 1,772 3.18 
รวมทั้งหมด 1,578 1,270 3,784.46 2.74 

 
 ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 43 หลักสูตร มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 1,578 
คน ซึ่งจ าแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 1,129  คน  และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จ านวน 449 คน  (ข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562) โดยมี
เงื่อนไขที่ระบุว่าจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่รับการประเมิน
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษาที่ตอบแบบ
ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด จ านวน 1,270 คน คิดเป็นร้อยละ 80.48 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสังเคราะห์ครั้ งนี้  ได้ท าการศึกษาเพียงแค่ประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงท าให้ไม่ทราบถึงภาพรวมของความ
ต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาทั้งหมด ส าหรับงานสังเคราะห์ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงสมรรถนะด้าน
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาทุกชั้นปี แล้วน าผลมาสังเคราะห์หรือเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่าง
และความสอดคล้องของนักศึกษา และน ามาพัฒนาด้านสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
เพ่ิมยิ่งขึ้น 
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2. ควรท าการววิเคราะห์เพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากข้อมูลและลักษณะทั่วไปของนักศึกษาและทัศนคติที่
มีต่อการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความต้องการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา หรือ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลที่มีผลต่อความต้องการเป็นผู้ประกอบการได้ 
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แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ค าชี้แจง 
          - วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้มีสมรรถนะการเป็น

ผู้ประกอบการหรือไม่ ท้ังนี้ผลที่ได้จากแบบประเมินไม่ใช่เครื่องบ่งช้ีว่าท่านควรหรือไม่ควรที่จะเป็นผู้ประกอบการ 
          - แบบทดสอบจะประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 50 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production 
& Service Plan) ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) และส่วนที่ 5 แผนการเงิน 
(Financial Plan) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องข้อความ 

1. รหัสนักศึกษา ....................................................................  
2. สาขาวิชา ......................................................................... 
3. คณะ .................................................................................  
4. ปัจจุบันท่าน หรือครอบครัวท าธุรกิจหรือไม่      ท าธุรกิจ   ไม่ท าธุรกิจ 
5. ท่านเคยเรียนวิชาเกีย่วกับการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่   เคย    ไม่เคย 

ส่วนที่ 2  แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (กรุณากรอกให้ครบทุกข้อ) 
ระดับความคิดเห็น  (5  =มากที่สุด   4 =  ค่อนข้างมาก   3  =  ปานกลาง   2  =  ค่อนข้างน้อย   1  =  น้อยท่ีสุด) 
 

ข้อ รายละเอียด 1 2 3 4 5 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจ 
1.1 เมื่อมีงานท่ีท้าทายอยู่ข้างหน้าท่านพยายามท าให้บรรลเุป้าหมายไมว่่าจะมีอุปสรรคมากแค่ไหน      
1.2 คนส่วนใหญ่เห็นวา่ท่านเป็นคนท่ีแก้ปัญหาได้ด ี      
1.3 ท่านคิดว่าปัญหาทีเ่กิดขึ้นกับท่านส่วนมากเป็นปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้      
1.4 ท่านมักจะหลีกเลีย่งการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน      
1.5 เมื่อพบปัญหาท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได ้      
1.6 ท่านมีควาวมมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านท าจะประสบความส าเร็จ      
1.7 คนส่วนใหญ่เห็นวา่ ท่านเป็นคนท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์      
1.8 ท่านสามารถท างานในสภาวะแวดล้อมท่ีไมคุ่้นเคยได ้      
1.9 ท่านไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลย      
1.10 ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได ้ท่านจะรู้วิธีแก้ปัญหาเสมอ      
ส่วนที่ 2 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
2.1 เมื่อท่านซื้อสินค่า ท่านชอบต่อรองราคา      
2.2 ท่านรู้สึกอึดอัดและไม่ชอบเวลาที่ต้องขายสินค้า      
2.3 ท่านพร้อมท่ีจะเสี่ยงขณะทีผู่้อื่นลังเล      
2.4 ท่านชอบคิดเกี่ยวกับโปรโมรชั่นเพือ่ส่งเสรมิยอดขายอยู่เสมอ      
2.5 ท่านทุ่มเทเกี่ยวกับการประชาสมัพันธ์และการน าเสนอผลงานการขายอย่างต่อเนื่อง      
2.6 ท่านต้องการที่จะแข่งขันให้ผลงานติดอันดับที่ดีอยูเ่สมอ      
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ข้อ รายละเอียด 1 2 3 4 5 
2.7 ท่านเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไม่ควรเสียเวลากังวลกบัผลประกอบการมากเกินไป      
2.8 ท่านจะใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเป็นสือ่โฆษณาให้กับธรุกิจของท่าน      
2.9 ท่านพยายามคิดหาวิธีการขายหรอืบริการใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิมเสมอ      
2.10 ท่านคิดว่าการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เป็นส่วนหนึง่ของการตลาด      
ส่วนที่ 3 แผนการผลิตหรือบริการ (Production & Service Plan) 
3.1 ท่านมักจะท างานที่ไดร้ับมอบหมายเสร็จล่าช้า      
3.2 ท่านชอบท างานกับเครื่องจักรมากกว่างานท่ีต้องพบปะผู้คน      
3.3 ท่านจะมีการประชุมหรือพูดคุยกิจกรรมงานอาทิตยล์ะครั้ง      
3.4 ท่านมักจะท างานตามแผนท่ีวางไวใ้ห้ส าเรจ็โดยไมเ่ปลีย่นแปลง      
3.5 การค้นหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆจะต้องเสียเวลามาก      
3.6 ท่านไม่ชอบงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ      
3.7 ท่านชอบคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม ่      
3.8 ท่านจะเริม่ต้นใหมเ่สมอในการปรบัปรุงคุณภาพของธุรกิจ      
3.9 ท่านจะส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการหรือซื้อสินค้า      
3.10 หากรายไดผ้ลประกอบการลดลง สิ่งแรกที่ท าคือการลดคณุภาพของวัตถุดิบ      
ส่วนที่ 4 แผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Plan) 
4.1 คนท่ีร่วมท างานกับท่านเห็นว่าท่านเป็นคนท่ีน่าคบหาสมาคมด้วย      
4.2 ท่านชอบท างานร่วมกับผู้อื่นหรือชอบท างานเป็นทีม      
4.3 ท่านคิดว่าตัวเองเป็นคนท่ีมคีวามสามารถสูงในหลายๆด้าน      
4.4 ท่านไม่กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าผู้คน      
4.5 เมื่อพบกับงานท่ียากท่านมักเกิดความท้อแท้      
4.6 ท่านไม่สามารถท างานในภาวะที่ถูกกดดัน      
4.7 ท่านคิดว่าการท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความล่าช้า      
4.8 ท่านคิดว่าพนักงานเป็นฝ่ายที่จะตอ้งปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของธุรกิจ      
4.9 ท่านมีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกตอ้ง      
4.10 เมื่อมีความขดัแย้งเกิดขึ้น ท่านมักหลีกเลี่ยงการแกไ้ขข้อขัดแย้งนั้น ๆ      
ส่วนที่ 5 แผนการเงิน (Financial Plan) 
5.1 ท่านจะวิเคราะห์ความเสีย่งต่าง ๆ ทางด้านการเงินกับผูเ้ชี่ยวชาญเสมอ      
5.2 ท่านรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไมส่ามารถรับรู้รายได้ที่แน่นอน      
5.3 ท่านกล้าลงทุนในธุรกิจที่ผู้อื่นไม่กล้าลงทุน      
5.4 ท่านจะเลือกท าธุรกจิที่มีรายได้มั่นคง มากกว่าธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต      
5.5 ท่านจะไม่กูเ้งินจากสถาบันการเงินเพื่อมาลงทุน เนื่องจากเป็นต้นทุนและมีดอกเบี้ย      
5.6 เมื่อท่านตกอยู่ในสถานะทางการเงินท่ีฝืดเคืองจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอ      
5.7 เมื่อมียอดขายเพิ่มขึ้นจะพจิารณาขยายกิจกรรมหรือลงทุนเพิ่มทันที      
5.8 ท่านจะวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุน      
5.9 ผลสรุปยอดรายได้ของผลประกอบการมีก าไรน้อย ท่านจะเพิ่มการลงทุนยิ่งข้ึน      
5.10 ท่านคิดว่ามาตรฐานการรับรองไมส่ าคัญเท่าต้นทุนที่มีอย่างจ ากดั      
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณ 
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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