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บทคัดยอ 

 

ธุรกิจสตารทอัพมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และปจจุบันประเทศไทยมี
นโยบายสนับสนุนธุรกิจสตารทอัพเปนอยางมาก สตารทอัพสวนใหญมักเปนสตารทอัพทางดาน
เทคโนโลยี (tech startups) ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
นักพัฒนาซอฟตแวร งานวจิัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงตอความตั้งใจในการผันตัวไป
ประกอบธุรกิจสตารทอัพ ของบุคลากรกลุมผูพัฒนาซอฟตแวร ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยที่อาศัย
ทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล (theory of reasoned action) และเสริมปจจัยอื่น ๆ ที่นาสนใจ โดยทํา
การเปรียบเทียบระหวางนักพัฒนาซอฟตแวรที่เขาทํางานในชวงเร่ิมตน และทํางานในองคกรธุรกิจมา
เปนระยะเวลานาน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของ
นักพัฒนาซอฟตแวรมากที่สุดในเชิงบวก ไดแก ความหลงใหลในการประกอบธุรกิจสตารทอัพ  
การรับรูความสามารถของตนเอง ทัศนคติที่มีตอการประกอบธุรกิจสตารทอัพ การรับรูโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจสตารทอัพ ความมีนวัตกรรม และสําหรับปจจัยดานความพึงพอใจในงานนั้นสงผลเชิง
ลบตอความตั้งใจในการผันตัวเปนผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพของนักพัฒนาซอฟตแวร ตามลําดับ 
และการศึกษาเปรียบเทียบของกลุมตัวอยาง 2 กลุม พบวา ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจไมแตกตางกัน 
แตอาจมีการใหลําดับความสําคัญแกแตละปจจัย แตกตางกันเล็กนอย 

 

คําสําคัญ: ความต้ังใจ ธุรกิจสตารทอัพ นักพัฒนาซอฟตแวร ผูประกอบการ ทฤษฎีการกระทําที่มี
เหตุผล 

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ผูชชวยศาสสตราจารย ดร.มฑปุายาส ทองมาก
ศกึษา 25559

บทคัดยอ

ธุรกิจจสตตารทอัพมีความสําคัญญตอกการพัฒนาาเเศรษฐกิจ และปปจจุบันป
บายยสสนัับสนุนธุรกิจสตาารทอัพเปนอยยางมาก สตารทอัพสวนใหญญมักเปปนนสสตารท
โนโลยี (tech staartuups) ซซึึ่งตอองอาศัยยบุคลลาากรที่มีความรูความสสามมารถดานเททคโนโล
ัฒนาซออฟตแววร งานวิจัยนี้จึงมีวัตตถุประสงคคเพื่อศึกษาถึงปจจัยทีี่สงงตอความตั้งใจใน
กอบธธุรกิจสตารทอัพ ของบบุคลลาากรกลุมผูพพัฒฒนาซอฟตแวร ภายใตกรอบแนวคิดกา

ษฎีการกระะทําที่มีเหตุผล (theory oof rreasoned action) และเสริมปปจจยัออื่นน ๆๆ ที่นา
เปรียบเทียบระะหหวางนักพัฒฒนาซออฟตแวรที่เขาทํางงานในชวงเรริ่มตตน แแลละททํางานในอง
ระยะเวลานาานน

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยยที่สงผลตตอการผันนตัวเเปนนผูประกอบการธุรกิจสต
พัฒนาซอฟตแวรมากที่สุดในเชิงบวก ไดแก ความหหลงใหลในการประกอบธุรกิ
รับรความสามารถของตนเอง ทัศนคติที่มีตอการประกอบธรกิจสตารทอัพ การรับรโ
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 ABSTRACT 

 

Startups are necessary to economic development. Nowadays, Thailand 

has policies to fully support those businesses, which are mostly tech startups that 

require specialists in technology, software developers in particular. This research, 

therefore, was aimed to explore the factors influencing the intention of software 

developers to become startup entrepreneurs under the conceptual framework based 

on theory of reasoned action with other additional interesting factors. Comparison 

between novice and experienced software developers was conducted. 

The results revealed that the factors positively influencing the intention 

of software developers to become startup entrepreneurs most were the passion for 

startup business, self-efficacy, attitude toward startup entrepreneur, perceived 

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. 
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