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การศกึษาวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีธิกีารวจิยั  

ในรปูแบบเชงิพรรณนา (Descriptive research) มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เงนิทุน รปูแบบธุรกจิ ประเภทของธุรกจิ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 2) เพื่อศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการให้
องคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
เริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 3) เพื่อศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการให้
องคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 4) เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะในดา้นรปูแบบ
การส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั  โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชาชนจงัหวดั
สุโขทยัทีเ่ป็นสมาชกิองคก์รเอกชนในจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 250 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยแจกแจง
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหท์ดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิ
Independent T-test , One-Way ANOVA  และใชก้ารวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation)  

ผลการศกึษา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผูห้ญงิ ช่วงอายุ 30-44 ปี  ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ี เงนิทุนต ่ากว่า 1,000,000 บาท   รปูแบบธุรกจิรปูแบบเจา้ของคนเดยีว และ
ประเภทธุรกจิการพาณชิย ์ส่วนใหญ่ไมเ่คยไดร้บัการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิจากส านกังาน
พาณชิยจ์งัหวดั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสตูรระยะสัน้ 
เป็นวธิกีารส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิในรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสม โดยมแีรงบนัดาลใจในการ
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ประกอบธุรกจิจากรายไดท้ีค่าดว่าจะไดร้บั และเหน็ว่ารปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้น
ธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิ  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา 
เงนิทุน รปูแบบธุรกจิ และประเภทของธุรกจิ ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั และปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจ
เริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ไม่แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั : รปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิ, ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั,   
การตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิ 
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Abstract 
 

The objectives of this research is a quantitative research. using descriptive 
research methods. Objectives 1) to study personal factors such as gender, age, 
education level, capital, business model and type of business that affect the decision to 
start a business of people in Sukhothai Province 2) to study the model of promoting quality 
business knowledge of the provincial commercial office correlated with the decision to 
start a business of the people in Sukhothai Province. 3) to study the model of promoting 
quality business knowledge of the provincial commercial office that affect the decision to 
start a business of people in Sukhothai Province.  4) to study the recommendations on 
the model of promoting quality business knowledge of the provincial commercial office 
that affect the decision to start a business of people in Sukhothai. Using questionnaires 
as a tool to collect data. The sample group used in this study was 250 people of Sukhothai 
Province who were members of private organization in Sukhothai Province. The data 
were analyzed by distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation. and 
hypothesis testing using Independent T-test statistic, One-Way ANOVA, and using 
Pearson's correlation coefficient statistical analysis. 

The results of the study found that the majority of respondents were women, 
aged 30-34 years, with education below a bachelor's degree, Capital less than 
1,000,000 baht, Sole Proprietorship Business Model and commercial business. Most of 
the respondents were of the opinion that training using short courses It is the best way 
to improve business knowledge and have inspiration in doing business from the expected 
income. Promotional form of giving Quality business knowledge of the provincial 
commercial office affecting the decision to start a business.  

The hypothesis testing results showed that Demographic factors include age, 
education level, capital, business model, and business type of people in Sukhothai 
province different It affects the decision to start a business of the people in Sukhothai 
province differently and the demographic factor is the sex of the people in Sukhothai 
province. Different Affects the decision to start a business of the people in Sukhothai 
province not different. 

Keywords : business knowledge promotion model, provincial commercial office, 
decision to start a business 
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บทน า 
 
ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

รฐับาลมนีโยบายขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความเขม้แขง็  
จากเศรษฐกจิภายในประเทศ และด าเนินนโยบายเศรษฐกจิชุมชนหรอืเศรษฐกจิทอ้งถิน่    
(Local Economy) ซึง่เน้นการพฒันาในมติเิชงิพืน้ที ่การสรา้งความเจรญิเตบิโตในภมูภิาค   
กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั และชุมชนในพืน้ที ่ ใหม้กีารท างานรว่มกนัในรปูแบบประชารฐั ส่งเสรมิ  
และเพิม่ช่องทางการตลาดใหก้บัสนิคา้ทอ้งถิน่ มุง่เน้นการยกระดบัรายไดใ้หก้บัผูม้รีายไดน้้อย
อยา่งทัว่ถงึ ใหป้ระชาชนหลุดพน้จากความยากจนและสามารถพึง่พาตนเองได ้เพื่อพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศเจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี       
(พ.ศ.2560-2579) ก าหนดยุทธศาสตรก์ารสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั มุง่เน้นการส่งเสรมิ
การคา้และการลงทุนทัง้ภาครฐัและเอกชน พฒันาทกัษะองคค์วามรูข้องผูป้ระกอบการไทย     
ในการสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารรปูแบบใหมใ่หม้จีดุเด่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด 
พฒันาฐานการผลติใหม ่และกระจายกจิกรรมเศรษฐกจิและความเจรญิสู่ภูมภิาค       
(คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2561) 

การสรา้งผูป้ระกอบการรุ่นใหมม่คีวามส าคญัมากกบัประเทศไทย เพราะเป็นกลไกในการ
สรา้งความเตบิโตใหก้บัเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว โดยทีผ่่านมาประเทศไทยมกีารผลกัดนั 
ใหเ้กดิผูป้ระกอบการรุ่นใหม่มาโดยตลอด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการรายใหมส่ามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ของประเทศไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  ซึง่ผูจ้ะเริม่ตน้ธุรกจิจะตอ้งมทีกัษะ ความรู้ความสามารถในการ
บรหิารจดัการธุรกจิสมยัใหม่ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็และความอยู่รอด
ขององคก์าร และความรูท้ีส่ าคญัทีผู่ป้ระกอบการรายใหมค่วรทราบและเขา้ใจก่อนตดัสนิใจเริม่ต้น
ลงทุนธุรกจิ คอื ความรูเ้กีย่วกบัปัจจยัทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้หรอืปัจจยัสิง่แวดลอ้มภายนอก 
ไดแ้ก่ องคค์วามรูด้า้นการเมอืง องคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ องคค์วามรูด้า้นสงัคม องคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลย ีองคค์วามรูด้า้นกฎหมาย และองคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีม่ผีล
ต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ในเรื่องของการสรา้งโอกาสและอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมาย   

ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ซึง่เป็นหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวงพาณชิย ์
กระทรวงพาณชิย ์มภีารกจิของหน่วยงานในการจดัท ายทุธศาสตรก์ารคา้ของจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั  ก ากบัดแูลราคาและปรมิาณสนิคา้และบรกิารและดแูลการคา้ของจงัหวดัใหม้กีารแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรม  ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบธุรกจิการคา้และธุรกจิบรกิาร  การคุม้ครอง
ทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญาในเชงิพาณชิย ์ รวมทัง้การ
ส่งเสรมิการจดัตัง้ธุรกจิใหม่และก ากบัดแูลการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ดงันัน้  
ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั จงึเป็นหน่วยงานล าดบัแรก ๆ ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัตดัสนิใจจะเริม่ตน้   
ท าธุรกจิ และมบีทบาทอย่างยิง่ในการพฒันาทกัษะ องคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการทางธุรกจิ
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ใหก้บัผูป้ระกอบการรุน่ใหม่มทีกัษะ ความรู ้และความสามารถในการบรหิารธุรกจิไดอ้ยา่ง       
มปีระสทิธภิาพ และสามาถแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื อนัจะน ามาซึง่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ (ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2560) 

จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของการส่งเสรมิ     
องคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการทางธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์ความรูเ้กีย่วกบัปัจจยัภายนอก 
ส าหรบัผูป้ระกอบการทีก่ าลงัตดัสนิใจจะเริม่ตน้ท าธุรกจิหรอืก าลงัมคีวามคดิจะลงทุนในธุรกจิใหม่ 
เพื่อใหม้ทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ รูเ้ท่าทนัต่อสถานการณ์ทุกดา้นทีจ่ะส่งผลต่อการท าธุรกจิ 
ก่อนการตดัสนิใจเริม่ลงทุน และเพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เกดิความสามารถในการแขง่ขนั  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษารปูแบบการ
ส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั  เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้
ส าหรบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษานี้ไป
ประกอบการพจิารณาในการพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการทางธุรกจิ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายใหม่ 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของ
ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดั
สุโขทยั  ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ดงันี้ 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เงนิทุน 
รปูแบบธุรกจิ ประเภทของธุรกจิ ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนใน
จงัหวดัสุโขทยั  

2. เพื่อศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของ
ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนใน
จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นการเมอืง การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ 
การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสงัคม การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลย ีการส่งเสรมิองคค์วามรู้
ดา้นกฎหมาย และการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

3. เพื่อศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งค์ความรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของ
ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดั
สุโขทยั ไดแ้ก่ การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นการเมอืง การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ     
การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสงัคม การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลย ีการส่งเสรมิองคค์วามรู้
ดา้นกฎหมาย และการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

4. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะในดา้นรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่ ี
คุณภาพของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของ
ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 
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สมมติฐานของการวิจยั 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของ

ประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งเน้นทีจ่ะศกึษารปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้น
ธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ
ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั โดยมปัีจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และรปูแบบการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิ 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ 

ระดบัการศกึษา เงนิทุน รปูแบบธุรกจิและประเภทของธุรกจิ 2) รปูแบบการส่งเสรมิองคค์วามรู้
ดา้นธุรกจิ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นการเมอืง การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ 
การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสงัคม การส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลย ีการส่งเสรมิองคค์วามรู้
ดา้นกฎหมาย และการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนใน
จงัหวดัสุโขทยั   

3. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนจงัหวดัสุโขทยัทีเ่ป็นสมาชกิหอการคา้จงัหวดั
สุโขทยั, กลุ่มนักธุรกจิรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur chamber of commerce : YEC) หอการคา้
จงัหวดัสุโขทยั, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสุโขทยั, สมาคมพ่อคา้จงัหวดัสุโขทยั, สมาคมการ
ท่องเทีย่วจงัหวดัสุโขทยั, สมาชกิ BNI The Capital Sukhothai และสมาชกิเครอืข่ายธุรกจิ 
MOC BIZ CLUB จงัหวดัสุโขทยั ซึง่มจี านวนรวม 541 คน (ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัสุโขทยั    
ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2564) 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาการวจิยัระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ถงึเดอืน
ธนัวาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้  อุรชัชา สุวพานิช (2564) การจดัการความรู ้
(Knowledge Management)  คอื การรวบรวมองคค์วามรูท้ีก่ระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล เอกสาร 
องคก์าร หรอืชุมชน มาจดัระเบยีบ พฒันา แลว้จดัเกบ็ ใหอ้ย่างมรีะบบ เพื่อใหทุ้กคนสามารถ
เขา้ถงึความรู ้พฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้ ้และน าไปประยุกตใ์ช ้ในการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เป็นแนวทางการบรหิารองคก์ารใหเ้กดิวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู ้การต่อยอด
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ความรู ้การแบ่งปันภมูปัิญญา และการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ภายในชุมชนหรอืองคก์าร    
เพื่อความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2558, อา้งองิใน ศศพิร บุญช ู2560) กล่าวว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อาย ุเพศ รายได ้การศกึษา เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วน
ตลาดลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ 1) เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั  
2) อาย ุ(Age) อาย ุเป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของความคดิและพฤตกิรรม 
3) การศกึษา (Education) เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรม
แตกต่างกนั 4) รายได ้(Income) เป็นตวัก าหนดความตอ้งการของคนและพฤตกิรรมต่างๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก (PESTLE)  

เอกกมล เอีย่มศร ี(2554, อา้งถงึใน อายสุ ยวุร ี2560)  ไดก้ล่าวถงึ การวเิคราะหส์ภาพ
ทางการตลาด (PESTLE Analysis) ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงันี้ 

1. ปัจจยัดา้นการเมอืง (Political) หมายถงึ นโยบายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ของภาครฐั  
ทีอ่าจมผีลทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบต่อการด าเนินงานขององคก์ร  

2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic) หมายถงึ ระบบเศรษฐกจิทัง้ในและระหว่างประเทศ
ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานขององคก์ร  

3. ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural) หมายถงึ สภาวะทางสงัคมและ
วฒันธรรม โครงสรา้งทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์ร  

4. ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technological) หมายถงึ สภาพการเปลีย่นแปลงดา้น
เทคโนโลยทีีจ่ะมผีลต่อการด าเนินงานขององคก์าร  

5. ปัจจยัดา้นกฎหมาย (Legal) หมายถงึ กฎหมาย สทิธแิละหน้าที ่ขอ้หา้ม และ
ขอ้บงัคบั ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิทีจ่ะด าเนินการ ประกอบดว้ย  กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุม้ครองผูบ้รโิภค และกฎหมายความสมัพนัธร์ะหว่างธุรกจิ  

6. ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental) หมายถงึ กฎหรอืขอ้ก าหนดในเชงิเศรษฐกจิ
ทีส่่งผลกระทบกบัพฤตกิรรมขององคก์ร  

INC quity (2557) อา้งถงึใน กมลทพิย ์ค าใจ (2561)  ไดก้ล่าวไวว้่า การวเิคราะหส์ภาพ
ทางการตลาด (PEST Analysis) คอื เครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวเิคราะหแ์นวโน้มและภาพรวม
ของธุรกจิในอนาคต โดยอาศยัขอ้มลูของการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายนอกทีเ่ราไมส่ามารถ
ควบคุมได ้ซึง่ธุรกจิทีรู่แ้นวโน้มของตลาดจากปัจจยัภายนอก ยอ่มไดเ้ปรยีบในการท าธุรกจิได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ช่วยใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของปัจจยั
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ต่าง ๆ รอบตวัทีค่วบคุมไมไ่ดแ้ต่สามารถปรบัตวัตามได ้ และช่วยในการตดัปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ 
เพื่อใหส้ามารถลงทุน ท าการตลาด หรอืพฒันาธุรกจิใหไ้ปขา้งหน้าไดอ้ยา่งมัน่คง  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

จารวุรรณ วจิติรวงศว์าน (2556, อา้งถงึใน อชริญาณ์ แซ่เช่น 2562) การตดัสนิใจ 
หมายถงึ กระบวนการพืน้ฐานขององคก์ารทีผู่บ้รหิารมคีวามจ าเป็นตอ้งใชศ้าสตรแ์ละศลิป์    
ของผูบ้รหิารโดยเกดิขึน้มาจากการหลอมรวมความรู ้ทกัษะต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์    
จากการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการปฏบิตังิาน หรอืด าเนินการต่าง ๆ 
ใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 

Plunkett and Attner (1994) อา้งองิใน ศุวด ีวเิศษยา (2558) กล่าวไวว้่า กระบวนการ
ตดัสนิใจ คอื การการตดัสนิใจโดยใชห้ลกัเหตุผลและมกีฎเกณฑ ์7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การระบุปัญหา  
การระบุขอ้จ ากดัของปัจจยั การพฒันาทางเลอืก การวเิคราะหท์างเลอืก การเลอืกทางเลอืกทีด่ี
ทีสุ่ด การน าผลการตดัสนิใจไปปฏบิตั ิและการสรา้งระบบควบคุมและประเมนิผล  
 
แนวคิดองคก์ารธรุกิจ 

วรารตัน์ เขยีวไพร ี(2551 : 3-5) การจดัตัง้องคก์ารธุรกจิ การจดัตัง้องคก์ารธุรกจิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุน้ส่วน และบรษิทั ก าหนดรปูแบบความเป็นเจา้ของ
ธุรกจิ 3 รปูแบบ ดงันี้ 

1. รปูแบบเจา้ของคนเดยีว (Sole proprietorship) คอื การทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่งน าเงนิทุน
ของตนเองหรอืบุคคลอื่น หรอืสถาบนัการเงนิไปลงทุนในธุรกจิ ด าเนินการบรหิารงานเองทุกดา้น
เพื่อผลก าไร  

2. รปูแบบหา้งหุน้ส่วน (Partnership) คอื รปูแบบขององคก์ารทีจ่ดัตัง้ขึน้มาโดยมบีุคคล
ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปท าสญัญาร่วมกนัลงทุนในรปูแบบของเงนิสด ทรพัยส์นิหรอืแรงงาน ด าเนินธุรกจิ
และแบ่งปันผลก าไรระหว่างกนั จ าแนกประเภทของหา้งหุน้ส่วนเป็น 2 ประเภท คอื 

2.1 หา้งหุน้ส่วนสามญั (General partnership) จ าแนก เป็น 2 ประเภท คอื 1) หา้ง
หุน้ส่วนสามญัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลเรยีกว่า หา้งหุน้ส่วนสามญั 2) หา้งหุน้ส่วนสามญั
ทีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เรยีกว่า หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบิุคคล 
  2.2 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั (Limited partnership) หมายถงึ หา้งหุน้ส่วนทีม่กีาร   
จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 2 ประเภท คอื 1) หุน้ส่วนไม่จ ากดัความ
รบัผดิชอบ 2) หุน้ส่วนจ ากดัความรบัผดิชอบ  

3. รปูแบบบรษิทัจ ากดั (Limited company) คอื การประกอบการทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยการ 
รว่มทุนและแบ่งทุนออกเป็นส่วนๆ หรอืเรยีกว่าหุน้ หุน้แต่ละหุน้จะมมีลูค่าเท่ากนั ผูท้ีถ่อืหุน้ตอ้ง
รบัผดิชอบเพยีงจ านวนเงนิตามมลูค่าหุน้ทีต่นถอือยู ่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
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3.1 บรษิทัเอกชนจ ากดั จดัตัง้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยม ี  
ผูเ้ร ิม่ถอืหุน้ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป  

3.2 บรษิทัมหาชนจ ากดั จดัตัง้ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535
โดยทีม่ผีูถ้อืหุน้ตัง้แต่ 15 คนขึน้ไป จดัท าหนงัสอืบรคิณหส์นธเิช่นเดยีวกบับรษิทัเอกชนจ ากดั 
และจะตอ้งระบุว่าบรษิทัตัง้ขึน้เพื่อเสนอขายหุน้ต่อประชาชนดว้ย  

 กชพร มณพีงษ์. (2556). การแบ่งประเภทธุรกจิ การแบ่งประเภทของธุรกจิตามลกัษณะ
ของกจิกรรมทีธุ่รกจิกระท า ไดแ้ก่ 1) ธุรกจิการเกษตร 2) ธุรกจิอุตสาหกรรม (Manufacturing) 
3) ธุรกจิเหมอืงแร ่4) ธุรกจิการพาณิชย ์5) ธุรกจิการก่อสรา้ง 6) ธุรกจิการเงนิ 7) ธุรกจิใหบ้รกิาร 
และ 8) ธุรกจิอื่น ๆ เป็นธุรกจิทีน่อกเหนือจากธุรกจิประเภททีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ ผู้
ประกอบธุรกจิ อาชพีอสิระต่าง ๆ เช่น วศิวกร แพทย ์สถาปัตย ์ช่างฝีมอื ประตมิากรรม ฯลฯ 

 
ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั และบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมผู้ประกอบธรุกิจ 

ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั  คอื หน่วยงานสงักดักระทรวงพาณชิยท์ีต่ ัง้อยูใ่นภมูภิาค   
ทัว่ประเทศ ภายใตส้งักดัส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์เพื่อเป็นส่วนราชการประจ าจงัหวดั   
ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย ์และเป็นศูนยร์วมภารกจิของกระทรวงในการน านโยบาย
ไปปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลในระดบัพืน้ทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เป็นหน่วยงานทีด่แูล
ธุรกจิตัง้ตน้น ้าถงึปลายน ้า ตัง้แต่จดทะเบยีนนิตบิุคคล ดแูลคุม้ครองผูบ้รโิภค รกัษาความเป็น
ธรรม แกไ้ขปัญหาค่าครองชพี ราคารสนิคา้เกษตร พฒันาและส่งเสรมิธุรกจิตัง้แต่ระดบัทอ้งถิน่ 
สู่ระดบัประเทศ และสู่สากล (ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย,์ 2560) 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

อายสุ ยวุร ี(2560) ท าการศกึษา “ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ท าธุรกจิแบบ 
start-up”  โดยประชากรทีใ่ชท้ าการศกึษา คอื ผูท้ีก่ าลงัศกึษา ท างานแลว้ หรอืผูเ้ขา้ประกวด
โครงการ start-up ในประเทศไทย และมแีนวโน้มในการตดัสนิใจประกอบธุรกจิแบบ startup 
ภายใน 6 เดอืนขา้งหน้า โดยท าการส ารวจขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด  พบว่า 
ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มสี่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้
ธุรกจิแบบ start-up ในประเทศไทยแตกต่างกนั  อยา่งไรกต็ามผลการวจิยั ยงัพบว่าอาชพีที่
แตกต่างกนั ไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ startup ในประเทศไทยแตกต่างกนั  
ส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ start-up ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยั 
ดา้นแหล่งวตัถุดบิและเครอืขา่ยชุมชน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นนโยบาย
เกีย่วกบักฎหมายธุรกจิ ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและการลดตน้ทุนดว้ยเทคโนโลย ีและ
ปัจจยัดา้นการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิ ในขณะทีปั่จจยัดา้นการส่งเสรมิการลงทุน ปัจจยัดา้นสงัคม 
ปัจจยัดา้นการเรยีนรูข้่าวสารรอบตวั และปัจจยัดา้นกฎหมายแรงงานและภูมปิระเทศ ไมม่อีทิธพิล
ต่อตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ start-up ในประเทศไทย  
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พรรตัน์ แสดงหาญ (2562) ท าการศกึษา “การตดัสนิใจทีจ่ะประกอบธุรกจิสตารท์อพั
ของเจนเนอเรชนั Y ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก” ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด
จ านวน 359 ชุด พบว่ามผีูต้อบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 321 ชุด คดิเป็นอตัราตอบกลบั 
(Response Rate) รอ้ยละ 89 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยกบัปัจจยัแวดลอ้ม
ทีส่นับสนุนการประกอบธุรกจิสตารท์อพั อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.79, SD = 0.63) และเมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นทีผู่ต้อบแบบสอบถามความเหน็ดว้ยในระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ
สตารท์อพั การใหค้วามรูแ้ละการใหค้ าปรกึษาของมหาวทิยาลยัเกี่ยวกบัการเป็นผูป้ระกอบธุรกจิ
สตารท์อพั  

สุกญัญา ศริโิท (2559) ท าการศกึษา “ปัจจยัในการด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการธุรกจิ 
(SMEs) ในจงัหวดัปทุมธานี” ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูป้ระกอบการ (SMEs) ใน
จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 700 คน ผลการวจิยัพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนการ
ด าเนินธุรกจิ SMEs จ าแนกตาม เพศ อาย ุรปูแบบกจิการ อายุของกจิการ จ านวนพนกังาน
ทัง้หมด และจ านวนเงนิลงทุน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการตลาด และดา้นการเงนิ พนกังานทีม่เีพศต่างกนั มคีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดา้นเทคโนโลย ีพบว่า พนกังานทีม่จี านวน
เงนิทุนต่างกนั มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และดา้นการ
จดัการ พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ถนดัชยั ปินธุ (2562) ท าการศกึษา “ความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของประชาชน 
วยัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร ในยคุนิวนอรม์ลั”  ผูว้จิยัไดจ้ดัเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบว่า การมเีป้าหมายในอาชพี คอื การเป็นผูป้ระกอบการ 
หากมโีอกาส ซึง่มคี่าเฉลีย่สูงสุด โดยอายใุนช่วง 23-30 ปี มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ
โดยรวมมากทีสุ่ด ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัท าใหค้วามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการโดยรวม
ต่างกนั และอาชพีทีต่่างกนัท าใหค้วามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมต่างกนั รายไดต่้อ
เดอืนต่างกนัท าใหค้วามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมต่างกนั โดยทีผู่ม้รีายได้ต่อเดอืน 
อยูร่ะหว่าง 10,001-25,000 บาท มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมมากทีสุ่ด ส าหรบั
ปัจจยัภายนอก ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของประชาชนวยัท างานในเขต
กรงุเทพมหานครในยคุนิวนอรม์ลั  ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอกดา้นเศรษฐกจิ ปัจจยัภายนอกดา้น
สงัคม และปัจจยัภายนอกดา้นเทคโนโลย ี

จากการศกึษางานวจิยัดงักล่าวสรปุไดว้่า คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุ
อาชพี ระดบัการศกึษา และรายได ้มผีลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ แตกต่างกนัอย่าง       
มนีัยส าคญั ส่วนปัจจยัเชงิสาเหตุในการตดัสนิใจประกอบธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ยการรบัรูถ้งึความ
ตอ้งการของตวัเองในการประกอบธุรกจิ ทกัษะและความสามารถในการประกอบธุรกจิ ความ
พรอ้มในการประกอบธุรกจิ โดยมปัีจจยัแวดลอ้มทีส่นับสนุนการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ การให้
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ความรูแ้ละการใหค้ าปรกึษา และภาพลกัษณ์ของการประกอบธุรกจิ  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิดา้น
ประชากรศาสตร ์และรปูแบบการส่งเสรมิองคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิในประเดน็ความรูด้า้น
สิง่แวดลอ้มภายนอกของธุรกจิ มาใชเ้ป็นตวัแปรในการศกึษาการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ
ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การด าเนินงานวจิยัฉบบัน้ี เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมี
วธิกีารวจิยัในรปูแบบของการส ารวจ (Survey Research) ซึง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชเ้ครือ่งมอื 
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้   
ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบมจีดุมุง่หมาย หรอืการเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากประชาชนจงัหวดัสุโขทยัทีเ่ป็นสมาชกิองคก์รเอกชนในจงัหวดัสุโขทยั โดยใช้
วธิกีารค านวณสตูรของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยใชค้วาม
คลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอยา่ง 5% ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 250 คน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการส่งเสรมิการ  
ใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เริม่ต้นประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) เกีย่วกบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เงนิทุน รปูแบบธุรกจิ ประเภท
ของธุรกจิ จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการไดร้บัการส่งเสรมิองคค์วามรูแ้ละแรงบนัดาลใจใน
การท าเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) เกีย่วกบั การไดร้บัการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิ
จากส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั วธิกีารส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิในรปูแบบทีเ่หมาะสม แรง
บนัดาลใจทีท่ าใหท้่านเลอืกประกอบธุรกจิ จ านวน 3 ขอ้  

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่ ี
คุณภาพของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed Ender 
Response Questions) ลกัษณะค าถามเป็นขอ้ความทีใ่หร้ะดบัความคดิเหน็แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใชม้าตรวดัไลเคอรท์ สเกล (Likert Scales) จ านวน 26 ขอ้   

ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ เกีย่วกบัความเชื่อมัน่
ในการตดัสนิใจท าธุรกจิ ซึง่เป็นขอ้ความเชงิบวก ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Rating 
Scale) 

การแปลผลระดบัความส าคญัรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่ ี
คุณภาพของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิของประชาชน
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ในจงัหวดัสุโขทยั อภปิรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด 

3. ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
3.1 ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งการ

ศกึษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยัครัง้นี้ 
3.2 สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัประชากรศาสตร ์รปูแบบการส่งเสรมิการ

ใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพและการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิ และตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามใหค้ลอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษา  

3.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแกไ้ข
เนื้อหา ส านวนการใชภ้าษา ความถูกตอ้ง ความเทีย่งตรง และความครอบคลุมในเน้ือหา และหา
ค่า IOC แลว้เลอืกขอ้ทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไปไวใ้ช ้ 

3.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Pilot Study) กบัประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั 
จ านวน 40 คน (ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยั) ด าเนินการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) 
โดยน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมัน่โดยพจิารณาจากค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.92  ซึง่ถอืว่าแบบสอบถามนี้น่าเชื่อถอืได ้ผูว้จิยัจงึ
จดัท าแบบสอบถามผ่านระบบอเิลก็ทรกนิกส ์โดยใชร้ปูแบบ Google form เพื่อใชเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจานวน 250 คน ต่อไป 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เกบ็ขอ้มลูในช่วงวนัที ่1-30 พฤศจกิายน 2564 โดยขอความ
รว่มมอืกบัผูแ้ทนองคก์รเอกชนในจงัหวดัสุโขทยั กระจายแบบสอบถามเกบ็ตามกลุ่มตวัอยา่ง 
ตามทีสุ่่มตวัอยา่งได ้เมือ่เกบ็ขอ้มลูไดค้รบถว้นสมบูรณ์  แลว้น าแบบสอบถามกลบัมาใหค้ะแนน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และน าขอ้มลูไปวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยการวเิคราะหข์อ้มลูจะวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิาน
ดงันี้ อธบิายโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ จ านวนและรอ้ยละ (Percent) 
อธบิายสถติเิชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติ ิIndependent T-test 
และ One-Way ANOVA และหาความสมัพนัธโ์ดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation) 
 

ผลการวิจยั 
 

 ตอนที ่1 วเิคราะหปั์จจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เงนิทุน 
รปูแบบธุรกจิ ประเภทของธุรกจิ ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
เป็นผูห้ญงิ ช่วงอาย ุ30-44 ปี  ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเงนิทุนต ่ากว่า 1,000,000 บาท  รปูแบบ
ธุรกจิรปูแบบเจา้ของคนเดยีว และประเภทธุรกจิการพาณิชย ์ 
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 ตอนที ่2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการไดร้บัการส่งเสรมิองคค์วามรูแ้ละแรงบนัดาลใจใน
การท าธุรกจิ ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั  ส่วนใหญ่ไมเ่คยไดร้บัการส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้น
ธุรกจิจากส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าการฝึกอบรม
โดยใชห้ลกัสตูรระยะสัน้ เป็นวธิกีารส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นธุรกจิในรปูแบบทีม่คีวามเหมาะสม 
และมแีรงบนัดาลใจในการประกอบธุรกจิจากรายไดท้ีค่าดว่าจะไดร้บั รปูแบบการส่งเสรมิการให้
องคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ต้น
ประกอบธุรกจิ 

ตอนที ่3 วเิคราะหร์ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรู้
ทางดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั พบว่า ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัรปูแบบ
การส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ (𝒙̅ =4.08 , S.D.= 0.42)  วเิคราะหร์ปูแบบการส่งเสรมิการให ้ 
องคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั พบว่า รปูแบบการส่งเสรมิการ  
ใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั มคีวามสมัพนัธต่์อการ
ตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั โดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ระดบัปานกลาง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 (r = 0.627, p < 0.01) 

ตอนที่ 4 วเิคราะห์ระดบัการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิ  พบว่า การได้รบัองค์ความรู้
ทางดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ช่วยใหท้่านมคีวามเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจ
เริม่ตน้ประกอบธุรกจิ อยูใ่นระดบัมาก ทีค่่าเฉลีย่ (𝒙̅ =4.14, S.D.= 0.69) 

ตอนที ่5 การทดสอบสมมตฐิาน   
 1) ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (Ho) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) ผลการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์เพศ ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบ
ธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ไมแ่ตกต่างกนั 
 2) ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (Ho) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) ผลการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา รปูแบบธุรกจิ ประเภท
ของธุรกจิ ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีแ่ตกต่างกนั  ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบ
ธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 

อภิปรายผล 
 

อภปิรายวตัถุประสงคข์อ้ที ่1  ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดบัการศกึษา เงนิทุน 
รูปแบบธุรกิจ และประเภทของธุรกจิ ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ
ของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยั  และมคีวาม
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อายสุ ยวุร ี(2560) ท าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ต้น
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ท าธุรกจิแบบ start-up พบว่า อาย ุระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผล
ต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ start-up ในประเทศไทยแตกต่างกนั  รวมทัง้สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ สุถนัดชยั ปินธุ (2562) ทีท่ าการศกึษาความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของ
ประชาชนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอรม์ลั พบว่า ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั ท าใหค้วามตัง้ใจ ทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมแตกต่างกนั 

อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษา พบว่า เพศ แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้
ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั ทีไ่ม่แตกต่างกนั จงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
งานวจิยั  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุกญัญา ศริโิท (2559) ท าการศกึษาปัจจยัในการ
ด าเนินธุรกจิของผูป้ระกอบการธุรกจิ (SMEs) ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ของคะแนนการด าเนินธุรกจิ SMEs ปัจจยัดา้น เพศ ทีพ่บว่าแตกต่างกนั    

อภปิรายวตัถุประสงคข์อ้ที ่2  ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรู้
ทางดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจเริม่ตน้
ประกอบธุรกจิของประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั โดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระดบัปานกลาง   
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และเมือ่พจิารณารปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้น
ธุรกจิทีม่คีุณภาพ ของส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบ
ธุรกจิของประชาชน เป็นรายดา้น พบว่า ประเดน็ความรูด้า้นกฎหมาย และประเดน็ความรูด้า้น
เศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชน มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกในระดบัปานกลาง รองลงมาคอื ประเดน็ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม  ประเดน็ความรูด้า้น
การเมอืง  ประเดน็ความรูด้า้นสงัคม และประเดน็ความรูด้า้นเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัต ่า   

อภปิรายวตัถุประสงคข์อ้ที ่3  ผลการศกึษาพบว่า  การส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  การส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูด้า้นการเมอืง การส่งเสรมิ
การใหอ้งคค์วามรูด้า้นเศรษฐกจิ การส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูด้า้นสงัคม การส่งเสรมิการให ้
องคค์วามรูด้า้นกฎหมาย และการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูด้า้นสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อายสุ ยวุร ี(2560) ท าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเริม่ตน้ท าธุรกจิแบบ start-up พบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ 
start-up ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นแหล่งวตัถุดบิและเครอืข่ายชุมชน ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี
และสิง่แวดลอ้ม ปัจจยัดา้นนโยบายเกี่ยวกบักฎหมายธุรกจิ ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
และการลดตน้ทุนดว้ยเทคโนโลย ีและปัจจยัดา้นการเมอืงและสภาพเศรษฐกจิ และสอดคลอ้งกบั 
ถนดัชยั ปินธุ (2562) ท าการศกึษาความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของประชาชนวยัท างานในเขต
กรงุเทพมหานคร ในยคุนิวนอรม์ลั  พบว่าส าหรบัปัจจยัภายนอก ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็น
ผูป้ระกอบการของประชาชนวยัท างานในเขตกรงุเทพมหานครในยคุนิวนอรม์ลั  ไดแ้ก่ ปัจจยั
ภายนอกดา้นเศรษฐกจิ ปัจจยัภายนอกดา้นสงัคม และปัจจยัภายนอกดา้นเทคโนโลย ี  



15 
 

อย่างไรกต็าม การศกึษานี้ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อายสุ ยวุร ี(2560) ท าการศกึษา
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ท าธุรกจิแบบ start-up ซึง่พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการ
ลงทุน ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัดา้นการเรยีนรูข้า่วสารรอบตวั และปัจจยัดา้นกฎหมายแรงงาน
และภมูปิระเทศ ไมม่อีทิธพิลต่อตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิแบบ start-up ในประเทศไทย   

 
ข้อเสนอแนะ 

 

 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “รปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพ
ของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ตน้ประกอบธุรกจิของประชาชนใน
จงัหวดัสุโขทยั” พบว่า กลุ่มประชากรทีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ ดงันี้ 

1. ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรจดัท าหลกัสตูรอบรมอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบใหม ่ๆ ทีม่ผีลต่อการประกอบธุรกจิ 
 2. ควรมกีารใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยใีหม ่ๆ ทีส่ามารถประยกุตใ์ชก้บัการประกอบธุรกจิ 
รวมถงึการท าการคา้แบบออนไลน์ 
 3. ส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ควรมกีารจดัฝึกอบรมแบบออนไลน์ ทีผู่ป้ระกอบการ
สามารถเลอืกเขา้อบรมไดเ้องนอกเวลางาน 

 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 

 1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึเพิม่เตมิเกี่ยวกบัรูปแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้น
ธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเริม่ต้นประกอบธุรกจิ       
จงึควรเพิม่การท าวจิยัเชงิคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกบัการ  
แจกแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ สามารถป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ ก่อนการตดัสนิใจเริม่ตน้ธุรกจิ รวมถงึทราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูป้ระกอบการ       
ในการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิ 
 2. การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชก้ลุ่มประชากรทีเ่ป็นประชาชนในจงัหวดัสุโขทยั    
ทีเ่ป็นสมาชกิองคก์รเอกชนในจงัหวดัสุโขทยัเท่านัน้ ซึง่หากตอ้งการขอ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย
มากยิง่ขึน้ ควรเลอืกกลุ่มประชากรในการศกึษาครัง้ต่อไปทีแ่ตกต่างจากเดมิหรอืจ านวนมาก
กว่าเดมิ เพื่อใหค้รอบคลุมและสะทอ้นถงึความตอ้งการในรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรู้
ทางดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั  

3. ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถาม
ทางออนไลน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูกลุ่มตวัอยา่งทีห่ลากหลาย และสามารถน าไปขยายผลเพื่อ 
อธบิายรปูแบบการส่งเสรมิการใหอ้งคค์วามรูท้างดา้นธุรกจิทีม่คีุณภาพของส านกังานพาณชิย์
จงัหวดั ไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 


