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ABSTRACT
Startups are necessary to economic development. NNowadays,
owaday Thailand
ullyy supportt th
hosee bus
sinesses, which ar
re mostly ttech
ech st
has policies to fu
fully
those
businesses,
are
startups that
uire specialists
sppecialiists in technolo
ogy, softw
ware developers in particular. Th
require
technology,
software
This research,
eforre, was aimed to exp
ploore the ffactors
actors influen
ncing the intenti
ion oof software
therefore,
explore
influencing
intention
elopers ttoo become startup en
ntrreppreneurs under the conceptual
concceptuual framework
frame
developers
entrepreneurs
based
easoned ac
ction w
ith other ad
dditional in
nterestting factors. CComparison
on theory of re
reasoned
action
with
additional
interesting
ween novice and expe
erienced soft
tware developers
deveelopeers was conducted.
between
experienced
software
The results revealedd that th
he factors
factorrs positively
possitively influencing th
the
the intention
of software
entrepreneurs
oftware developers to become
beecome startup entre
epreneurs most were the passion for
startup
business, selfself-efficacy,
entrepreneur, perceived
tup business
f efficacy attitude toward startup entrepreneur
opportunities, and innovativeness. In term of job satisfaction, this factor negatively
influenced the intention of software developers to become startup entrepreneurs,
respectively. As for the comparison between the 2 sample groups, it was found that
the factors influencing the intention showed no difference, but the priority given to
each individual factor might be slightly different.
Keywords: Intention, Startup Businesses, Software Developer, Entrepreneurship,
Theory of Reasoned Action.
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