รูปแบบการส่งเสริ มการให้องค์ความรู้ทางด้านธุรกิ จที่มีคณ
ุ ภาพ
ของสานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเริ่ มต้นประกอบธุรกิ จ
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
PROMOTIONAL MODEL FOR PROVIDING QUALITY BUSINESS
KNOWLEDGE OF THE PROVINCIAL COMMERCIAL OFFICE
THAT AFFECT THE DECISION TO START DOING BUSINESS OF PEOPLE
IN SUKHOTHAI PROVINCE
ปริญญา บุญมา

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวธิ กี ารวิจยั
ในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินทุน รูปแบบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการให้
องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการให้
องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย 4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบ
การส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชาชนจังหวัด
สุโขทัยทีเ่ ป็ นสมาชิกองค์กรเอกชนในจังหวัดสุโขทัย จานวน 250 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
Independent T-test , One-Way ANOVA และใช้การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation)
ผลการศึกษา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นผูห้ ญิง ช่วงอายุ 30-44 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เงินทุนต่ ากว่า 1,000,000 บาท รูปแบบธุรกิจรูปแบบเจ้าของคนเดียว และ
ประเภทธุรกิจการพาณิชย์ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจจากสานักงาน
พาณิชย์จงั หวัด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรระยะสัน้
เป็ นวิธกี ารส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจในรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสม โดยมีแรงบันดาลใจในการ
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ประกอบธุรกิจจากรายได้ทค่ี าดว่าจะได้รบั และเห็นว่ารูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้าน
ธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
เงินทุน รูปแบบธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีแ่ ตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน และปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจ, สานักงานพาณิชย์จงั หวัด,
การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
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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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บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง
จากเศรษฐกิจภายในประเทศ และดาเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิน่
(Local Economy) ซึง่ เน้นการพัฒนาในมิตเิ ชิงพืน้ ที่ การสร้างความเจริญเติบโตในภูมภิ าค
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนในพืน้ ที่ ให้มกี ารทางานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ส่งเสริม
และเพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั สินค้าท้องถิน่ มุง่ เน้นการยกระดับรายได้ให้กบั ผูม้ รี ายได้น้อย
อย่างทัวถึ
่ ง ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถพึง่ พาตนเองได้ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น โดยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) กาหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุง่ เน้นการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน พัฒนาทักษะองค์ความรูข้ องผูป้ ระกอบการไทย
ในการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มจี ดุ เด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
พัฒนาฐานการผลิตใหม่ และกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมภิ าค
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
การสร้างผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่มคี วามสาคัญมากกับประเทศไทย เพราะเป็ นกลไกในการ
สร้างความเติบโตให้กบั เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยทีผ่ ่านมาประเทศไทยมีการผลักดัน
ให้เกิดผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่มาโดยตลอด เพื่อให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึง่ ผูจ้ ะเริม่ ต้นธุรกิจจะต้องมีทกั ษะ ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ทเ่ี ป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและความอยู่รอด
ขององค์การ และความรูท้ ส่ี าคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการรายใหม่ควรทราบและเข้าใจก่อนตัดสินใจเริม่ ต้น
ลงทุนธุรกิจ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับปั จจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ หรือปั จจัยสิง่ แวดล้อมภายนอก
ได้แก่ องค์ความรูด้ า้ นการเมือง องค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ องค์ความรูด้ า้ นสังคม องค์ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยี องค์ความรูด้ า้ นกฎหมาย และองค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นองค์ความรูท้ ม่ี ผี ล
ต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ในเรื่องของการสร้างโอกาสและอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจให้ประสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมาย
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ซึง่ เป็ นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจของหน่วยงานในการจัดทายุทธศาสตร์การค้าของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด กากับดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการและดูแลการค้าของจังหวัดให้มกี ารแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ การคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้ การ
ส่งเสริมการจัดตัง้ ธุรกิจใหม่และกากับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย ดังนัน้
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด จึงเป็ นหน่ วยงานลาดับแรก ๆ สาหรับผูท้ ก่ี าลังตัดสินใจจะเริม่ ต้น
ทาธุรกิจ และมีบทบาทอย่างยิง่ ในการพัฒนาทักษะ องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการทางธุรกิจ
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ให้กบั ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่มที กั ษะ ความรู้ และความสามารถในการบริหารธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามาถแข่งขันได้อย่างยังยื
่ น อันจะนามาซึง่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2560)
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญของการส่งเสริม
องค์ความรูใ้ นการบริหารจัดการทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับปั จจัยภายนอก
สาหรับผูป้ ระกอบการทีก่ าลังตัดสินใจจะเริม่ ต้นทาธุรกิจหรือกาลังมีความคิดจะลงทุนในธุรกิจใหม่
เพื่อให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ รูเ้ ท่าทันต่อสถานการณ์ทุกด้านทีจ่ ะส่งผลต่อการทาธุรกิจ
ก่อนการตัดสินใจเริม่ ลงทุน และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดความสามารถในการแข่งขัน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการ
ส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น
สาหรับผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษานี้ไป
ประกอบการพิจารณาในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจ ให้แก่ผปู้ ระกอบการรายใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัด
สุโขทัย ผูว้ จิ ยั กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินทุน
รูปแบบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนใน
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนใน
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการเมือง การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสังคม การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย และการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
3. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัด
สุโขทัย ได้แก่ การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการเมือง การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสังคม การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย และการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในด้านรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ ี
คุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของ
ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งเน้นทีจ่ ะศึกษารูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้าน
ธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยมีปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ 2 ด้าน
ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และรูปแบบการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจ
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา เงินทุน รูปแบบธุรกิจและประเภทของธุรกิจ 2) รูปแบบการส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการเมือง การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ
การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสังคม การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี การส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย และการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนใน
จังหวัดสุโขทัย
3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนจังหวัดสุโขทัยทีเ่ ป็ นสมาชิกหอการค้าจังหวัด
สุโขทัย, กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur chamber of commerce : YEC) หอการค้า
จังหวัดสุโขทัย, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย, สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย, สมาคมการ
ท่องเทีย่ วจังหวัดสุโขทัย, สมาชิก BNI The Capital Sukhothai และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ
MOC BIZ CLUB จังหวัดสุโขทัย ซึง่ มีจานวนรวม 541 คน (สานักงานพาณิชย์จงั หวัดสุโขทัย
ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564)
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการวิจยั ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ อุรชั ชา สุวพานิช (2564) การจัดการความรู้
(Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรูท้ ก่ี ระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล เอกสาร
องค์การ หรือชุมชน มาจัดระเบียบ พัฒนา แล้วจัดเก็บ ให้อย่างมีระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ และนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็ นแนวทางการบริหารองค์การให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การต่อยอด
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ความรู้ การแบ่งปั นภูมปิ ั ญญา และการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนหรือองค์การ
เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2558, อ้างอิงใน ศศิพร บุญชู 2560) กล่าวว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เป็ นเกณฑ์ทน่ี ิยมใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาดลักษณะทางประชากรศาสตร์ และสถิตทิ ว่ี ดั ได้ของประชากรทีช่ ่วยกาหนดตลาดเป้ าหมาย
ได้แก่ 1) เพศ (Sex) ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน
2) อายุ (Age) อายุ เป็ นปั จจัยทีท่ าให้คนมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของความคิดและพฤติกรรม
3) การศึกษา (Education) เป็ นปั จจัยทีท่ าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรม
แตกต่างกัน 4) รายได้ (Income) เป็ นตัวกาหนดความต้องการของคนและพฤติกรรมต่างๆ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก (PESTLE)
เอกกมล เอีย่ มศรี (2554, อ้างถึงใน อายุส ยุวรี 2560) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์สภาพ
ทางการตลาด (PESTLE Analysis) ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านการเมือง (Political) หมายถึง นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของภาครัฐ
ทีอ่ าจมีผลทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาเนินงานขององค์กร
2. ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจทัง้ ในและระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานขององค์กร
3. ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) หมายถึง สภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานขององค์กร
4. ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) หมายถึง สภาพการเปลีย่ นแปลงด้าน
เทคโนโลยีทจ่ี ะมีผลต่อการดาเนินงานขององค์การ
5. ปั จจัยด้านกฎหมาย (Legal) หมายถึง กฎหมาย สิทธิและหน้าที่ ข้อห้าม และ
ข้อบังคับ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจทีจ่ ะดาเนินการ ประกอบด้วย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ
6. ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental) หมายถึง กฎหรือข้อกาหนดในเชิงเศรษฐกิจ
ทีส่ ่งผลกระทบกับพฤติกรรมขององค์กร
INC quity (2557) อ้างถึงใน กมลทิพย์ คาใจ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์สภาพ
ทางการตลาด (PEST Analysis) คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้สาหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและภาพรวม
ของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายนอกทีเ่ ราไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึง่ ธุรกิจทีร่ แู้ นวโน้มของตลาดจากปั จจัยภายนอก ย่อมได้เปรียบในการทาธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงของปั จจัย
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ต่าง ๆ รอบตัวทีค่ วบคุมไม่ได้แต่สามารถปรับตัวตามได้ และช่วยในการตัดปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถลงทุน ทาการตลาด หรือพัฒนาธุรกิจให้ไปข้างหน้าได้อย่างมันคง
่
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
จารุวรรณ วิจติ รวงศ์วาน (2556, อ้างถึงใน อชิรญาณ์ แซ่เช่น 2562) การตัดสินใจ
หมายถึง กระบวนการพืน้ ฐานขององค์การทีผ่ บู้ ริหารมีความจาเป็ นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์
ของผูบ้ ริหารโดยเกิดขึน้ มาจากการหลอมรวมความรู้ ทักษะต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการปฏิบตั งิ าน หรือดาเนินการต่าง ๆ
ให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์การ
Plunkett and Attner (1994) อ้างอิงใน ศุวดี วิเศษยา (2558) กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
ตัดสินใจ คือ การการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ การระบุปัญหา
การระบุขอ้ จากัดของปั จจัย การพัฒนาทางเลือก การวิเคราะห์ทางเลือก การเลือกทางเลือกทีด่ ี
ทีส่ ุด การนาผลการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ และการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล
แนวคิ ดองค์การธุรกิ จ
วรารัตน์ เขียวไพรี (2551 : 3-5) การจัดตัง้ องค์การธุรกิจ การจัดตัง้ องค์การธุรกิจตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุน้ ส่วน และบริษทั กาหนดรูปแบบความเป็ นเจ้าของ
ธุรกิจ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship) คือ การทีบ่ ุคคลใดบุคคลหนึ่งนาเงินทุน
ของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือสถาบันการเงินไปลงทุนในธุรกิจ ดาเนินการบริหารงานเองทุกด้าน
เพื่อผลกาไร
2. รูปแบบห้างหุน้ ส่วน (Partnership) คือ รูปแบบขององค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาโดยมีบุคคล
ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปทาสัญญาร่วมกันลงทุนในรูปแบบของเงินสด ทรัพย์สนิ หรือแรงงาน ดาเนินธุรกิจ
และแบ่งปั นผลกาไรระหว่างกัน จาแนกประเภทของห้างหุน้ ส่วนเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 ห้างหุน้ ส่วนสามัญ (General partnership) จาแนก เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ห้าง
หุน้ ส่วนสามัญทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลเรียกว่า ห้างหุน้ ส่วนสามัญ 2) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล เรียกว่า ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล
2.2 ห้างหุน้ ส่วนจากัด (Limited partnership) หมายถึง ห้างหุน้ ส่วนทีม่ กี าร
จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 2 ประเภท คือ 1) หุน้ ส่วนไม่จากัดความ
รับผิดชอบ 2) หุน้ ส่วนจากัดความรับผิดชอบ
3. รูปแบบบริษทั จากัด (Limited company) คือ การประกอบการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยการ
ร่วมทุนและแบ่งทุนออกเป็ นส่วนๆ หรือเรียกว่าหุน้ หุน้ แต่ละหุน้ จะมีมลู ค่าเท่ากัน ผูท้ ถ่ี อื หุน้ ต้อง
รับผิดชอบเพียงจานวนเงินตามมูลค่าหุน้ ทีต่ นถืออยู่ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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3.1 บริษทั เอกชนจากัด จัดตัง้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมี
ผูเ้ ริม่ ถือหุน้ ตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป
3.2 บริษทั มหาชนจากัด จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
โดยทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่ 15 คนขึน้ ไป จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิเช่นเดียวกับบริษทั เอกชนจากัด
และจะต้องระบุว่าบริษทั ตัง้ ขึน้ เพื่อเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนด้วย
กชพร มณีพงษ์. (2556). การแบ่งประเภทธุรกิจ การแบ่งประเภทของธุรกิจตามลักษณะ
ของกิจกรรมทีธ่ ุรกิจกระทา ได้แก่ 1) ธุรกิจการเกษตร 2) ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing)
3) ธุรกิจเหมืองแร่ 4) ธุรกิจการพาณิชย์ 5) ธุรกิจการก่อสร้าง 6) ธุรกิจการเงิน 7) ธุรกิจให้บริการ
และ 8) ธุรกิจอื่น ๆ เป็ นธุรกิจทีน่ อกเหนือจากธุรกิจประเภททีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ได้แก่ ผู้
ประกอบธุรกิจ อาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น วิศวกร แพทย์ สถาปั ตย์ ช่างฝีมอื ประติมากรรม ฯลฯ
สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด และบทบาทหน้ าที่ ในการส่งเสริ มผู้ประกอบธุรกิ จ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัด คือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทต่ี งั ้ อยูใ่ นภูมภิ าค
ทัวประเทศ
่
ภายใต้สงั กัดสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็ นส่วนราชการประจาจังหวัด
ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์ และเป็ นศูนย์รวมภารกิจของกระทรวงในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลในระดับพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นหน่วยงานทีด่ แู ล
ธุรกิจตัง้ ต้นน้ าถึงปลายน้า ตัง้ แต่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล ดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รักษาความเป็ น
ธรรม แก้ไขปั ญหาค่าครองชีพ ราคารสินค้าเกษตร พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจตัง้ แต่ระดับท้องถิน่
สู่ระดับประเทศ และสู่สากล (สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2560)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
อายุส ยุวรี (2560) ทาการศึกษา “ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นทาธุรกิจแบบ
start-up” โดยประชากรทีใ่ ช้ทาการศึกษา คือ ผูท้ ก่ี าลังศึกษา ทางานแล้ว หรือผูเ้ ข้าประกวด
โครงการ start-up ในประเทศไทย และมีแนวโน้มในการตัดสินใจประกอบธุรกิจแบบ startup
ภายใน 6 เดือนข้างหน้า โดยทาการสารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด พบว่า
ด้านอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้น
ธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ยังพบว่าอาชีพที่
แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ startup ในประเทศไทยแตกต่างกัน
สาหรับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทย ได้แก่ ปั จจัย
ด้านแหล่งวัตถุดบิ และเครือข่ายชุมชน ปั จจัยด้านเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ปั จจัยด้านนโยบาย
เกีย่ วกับกฎหมายธุรกิจ ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี และ
ปั จจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ในขณะทีป่ ั จจัยด้านการส่งเสริมการลงทุน ปั จจัยด้านสังคม
ปั จจัยด้านการเรียนรูข้ ่าวสารรอบตัว และปั จจัยด้านกฎหมายแรงงานและภูมปิ ระเทศ ไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทย
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พรรัตน์ แสดงหาญ (2562) ทาการศึกษา “การตัดสินใจทีจ่ ะประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ
ของเจนเนอเรชัน Y ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ผูว้ จิ ยั ได้จดั เก็บกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวน 359 ชุด พบว่ามีผตู้ อบแบบสอบถามกลับมาจานวน 321 ชุด คิดเป็ นอัตราตอบกลับ
(Response Rate) ร้อยละ 89 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับปั จจัยแวดล้อม
ทีส่ นับสนุ นการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ อยูใ่ นระดับมาก (x = 3.79, SD = 0.63) และเมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าด้านทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามความเห็นด้วยในระดับมาก ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ
สตาร์ทอัพ การให้ความรูแ้ ละการให้คาปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจ
สตาร์ทอัพ
สุกญ
ั ญา ศิรโิ ท (2559) ทาการศึกษา “ปั จจัยในการดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
(SMEs) ในจังหวัดปทุมธานี” ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูป้ ระกอบการ (SMEs) ใน
จังหวัดปทุมธานี จานวน 700 คน ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการ
ดาเนินธุรกิจ SMEs จาแนกตาม เพศ อายุ รูปแบบกิจการ อายุของกิจการ จานวนพนักงาน
ทัง้ หมด และจานวนเงินลงทุน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 เมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตลาด และด้านการเงิน พนักงานทีม่ เี พศต่างกัน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ด้านเทคโนโลยี พบว่า พนักงานทีม่ จี านวน
เงินทุนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และด้านการ
จัดการ พบว่า พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ถนัดชัย ปิ นธุ (2562) ทาการศึกษา “ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการของประชาชน
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอร์มลั ” ผูว้ จิ ยั ได้จดั เก็บกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า การมีเป้ าหมายในอาชีพ คือ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
หากมีโอกาส ซึง่ มีค่าเฉลีย่ สูงสุด โดยอายุในช่วง 23-30 ปี มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการ
โดยรวมมากทีส่ ุด ระดับการศึกษาทีต่ ่างกันทาให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการโดยรวม
ต่างกัน และอาชีพทีต่ ่างกันทาให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการโดยรวมต่างกัน รายได้ต่อ
เดือนต่างกันทาให้ความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการโดยรวมต่างกัน โดยทีผ่ มู้ รี ายได้ต่อเดือน
อยูร่ ะหว่าง 10,001-25,000 บาท มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการโดยรวมมากทีส่ ุด สาหรับ
ปั จจัยภายนอก ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการของประชาชนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มลั ได้แก่ ปั จจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยภายนอกด้าน
สังคม และปั จจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี
จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าวสรุปได้ว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญ ส่วนปั จจัยเชิงสาเหตุในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วยการรับรูถ้ งึ ความ
ต้องการของตัวเองในการประกอบธุรกิจ ทักษะและความสามารถในการประกอบธุรกิจ ความ
พร้อมในการประกอบธุรกิจ โดยมีปัจจัยแวดล้อมทีส่ นับสนุ นการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การให้
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ความรูแ้ ละการให้คาปรึกษา และภาพลักษณ์ของการประกอบธุรกิจ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาแนวคิดด้าน
ประชากรศาสตร์ และรูปแบบการส่งเสริมองค์ความรูท้ างด้านธุรกิจในประเด็นความรูด้ า้ น
สิง่ แวดล้อมภายนอกของธุรกิจ มาใช้เป็ นตัวแปรในการศึกษาการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
วิธกี ารวิจยั ในรูปแบบของการสารวจ (Survey Research) ซึง่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้
ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจดุ มุง่ หมาย หรือการเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จากประชาชนจังหวัดสุโขทัยทีเ่ ป็ นสมาชิกองค์กรเอกชนในจังหวัดสุโขทัย โดยใช้
วิธกี ารคานวณสูตรของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 5% ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 250 คน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการส่งเสริมการ
ให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบ
สารวจรายการ (Checklist) เกีย่ วกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินทุน รูปแบบธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจ จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการได้รบั การส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละแรงบันดาลใจใน
การทาเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist) เกีย่ วกับ การได้รบั การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจ
จากสานักงานพาณิชย์จงั หวัด วิธกี ารส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจในรูปแบบทีเ่ หมาะสม แรง
บันดาลใจทีท่ าให้ท่านเลือกประกอบธุรกิจ จานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ ี
คุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Closed Ender
Response Questions) ลักษณะคาถามเป็ นข้อความทีใ่ ห้ระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดไลเคอร์ท สเกล (Likert Scales) จานวน 26 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ เกีย่ วกับความเชื่อมัน่
ในการตัดสินใจทาธุรกิจ ซึง่ เป็ นข้อความเชิงบวก ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วน (Rating
Scale)
การแปลผลระดับความสาคัญรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ ี
คุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชน
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ในจังหวัดสุโขทัย อภิปรายผลแบบสอบถามเป็ นแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 5 ระดับ
ได้แก่ ระดับมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
3. ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งการ
ศึกษา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในงานวิจยั ครัง้ นี้
3.2 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยประชากรศาสตร์ รูปแบบการส่งเสริมการ
ให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพและการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ และตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.3 นาแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแก้ไข
เนื้อหา สานวนการใช้ภาษา ความถูกต้อง ความเทีย่ งตรง และความครอบคลุมในเนื้อหา และหา
ค่า IOC แล้วเลือกข้อทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปไว้ใช้
3.4 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pilot Study) กับประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
จานวน 40 คน (ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ) ดาเนินการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยนามาคานวณหาค่าความเชื่อมันโดยพิ
่
จารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.92 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามนี้น่าเชื่อถือได้ ผูว้ จิ ยั จึง
จัดทาแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรกนิกส์ โดยใช้รปู แบบ Google form เพื่อใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 250 คน ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 โดยขอความ
ร่วมมือกับผูแ้ ทนองค์กรเอกชนในจังหวัดสุโขทัย กระจายแบบสอบถามเก็บตามกลุ่มตัวอย่าง
ตามทีส่ ุ่มตัวอย่างได้ เมือ่ เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วนาแบบสอบถามกลับมาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตติ ่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ดังนี้ อธิบายโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จานวนและร้อยละ (Percent)
อธิบายสถิตเิ ชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สถิติ Independent T-test
และ One-Way ANOVA และหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation)
ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินทุน
รูปแบบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นผูห้ ญิง ช่วงอายุ 30-44 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เงินทุนต่ ากว่า 1,000,000 บาท รูปแบบ
ธุรกิจรูปแบบเจ้าของคนเดียว และประเภทธุรกิจการพาณิชย์
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการได้รบั การส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละแรงบันดาลใจใน
การทาธุรกิจ ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ น
ธุรกิจจากสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าการฝึกอบรม
โดยใช้หลักสูตรระยะสัน้ เป็ นวิธกี ารส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นธุรกิจในรูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสม
และมีแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจจากรายได้ทค่ี าดว่าจะได้รบั รูปแบบการส่งเสริมการให้
องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้น
ประกอบธุรกิจ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
การส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัดโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ทีค่ ่าเฉลีย่ (𝒙̅=4.08 , S.D.= 0.42) วิเคราะห์รปู แบบการส่งเสริมการให้
องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย พบว่า รูปแบบการส่งเสริมการ
ให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 (r = 0.627, p < 0.01)
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ พบว่า การได้รบั องค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ช่วยให้ท่านมีความเชื่อมันในการตั
่
ดสินใจ
เริม่ ต้นประกอบธุรกิจ อยูใ่ นระดับมาก ทีค่ ่าเฉลีย่ (𝒙̅=4.14, S.D.= 0.69)
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
1) ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน
2) ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ผลการวิเคราะห์ความ
แตกต่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รูปแบบธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจ ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01

อภิ ปรายผล
อภิปรายวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา เงินทุน
รูปแบบธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
ของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีแ่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั และมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อายุส ยุวรี (2560) ทาการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้น

14
ทาธุรกิจแบบ start-up พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทยแตกต่างกัน รวมทัง้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุถนัดชัย ปิ นธุ (2562) ทีท่ าการศึกษาความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการของ
ประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอร์มลั พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน ทาให้ความตัง้ ใจ ทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า เพศ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้น
ประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ทีไ่ ม่แตกต่างกัน จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจยั ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุกญ
ั ญา ศิรโิ ท (2559) ทาการศึกษาปั จจัยในการ
ดาเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการธุรกิจ (SMEs) ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ของคะแนนการดาเนินธุรกิจ SMEs ปั จจัยด้าน เพศ ทีพ่ บว่าแตกต่างกัน
อภิปรายวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเริม่ ต้น
ประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 และเมือ่ พิจารณารูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้าน
ธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบ
ธุรกิจของประชาชน เป็ นรายด้าน พบว่า ประเด็นความรูด้ า้ นกฎหมาย และประเด็นความรูด้ า้ น
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ประเด็นความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม ประเด็นความรูด้ า้ น
การเมือง ประเด็นความรูด้ า้ นสังคม และประเด็นความรูด้ า้ นเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่า
อภิปรายวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการให้องค์ความรูด้ า้ น
เทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด การส่งเสริมการให้องค์ความรูด้ า้ นการเมือง การส่งเสริม
การให้องค์ความรูด้ า้ นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการให้องค์ความรูด้ า้ นสังคม การส่งเสริมการให้
องค์ความรูด้ า้ นกฎหมาย และการส่งเสริมการให้องค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ซึง่ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ อายุส ยุวรี (2560) ทาการศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจเริม่ ต้นทาธุรกิจแบบ start-up พบว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ
start-up ในประเทศไทย ได้แก่ ปั จจัย ด้านแหล่งวัตถุดบิ และเครือข่ายชุมชน ปั จจัยด้านเทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม ปั จจัยด้านนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
และการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี และปั จจัยด้านการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ
ถนัดชัย ปิ นธุ (2562) ทาการศึกษาความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบการของประชาชนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในยุคนิวนอร์มลั พบว่าสาหรับปั จจัยภายนอก ทีม่ ผี ลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะเป็ น
ผูป้ ระกอบการของประชาชนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครในยุคนิวนอร์มลั ได้แก่ ปั จจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยภายนอกด้านสังคม และปั จจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี
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อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อายุส ยุวรี (2560) ทาการศึกษา
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นทาธุรกิจแบบ start-up ซึง่ พบว่าปั จจัยด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านการเรียนรูข้ า่ วสารรอบตัว และปั จจัยด้านกฎหมายแรงงาน
และภูมปิ ระเทศ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจแบบ start-up ในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพ
ของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจของประชาชนใน
จังหวัดสุโขทัย” พบว่า กลุ่มประชากรทีต่ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดังนี้
1. สานักงานพาณิชย์จงั หวัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ควรจัดทาหลักสูตรอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบใหม่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการประกอบธุรกิจ
2. ควรมีการให้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้กบั การประกอบธุรกิจ
รวมถึงการทาการค้าแบบออนไลน์
3. สานักงานพาณิชย์จงั หวัด ควรมีการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
สามารถเลือกเข้าอบรมได้เองนอกเวลางาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิม่ เติมเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้าน
ธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
จึงควรเพิม่ การทาวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกับการ
แจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ฉพาะเจาะจงมากขึน้ สามารถป้ องกันข้อผิดพลาดทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ก่อนการตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจ รวมถึงทราบความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูป้ ระกอบการ
ในการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจ
2. การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้กลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นประชาชนในจังหวัดสุโขทัย
ทีเ่ ป็ นสมาชิกองค์กรเอกชนในจังหวัดสุโขทัยเท่านัน้ ซึง่ หากต้องการข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้ ต่อไปทีแ่ ตกต่างจากเดิมหรือจานวนมาก
กว่าเดิม เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนถึงความต้องการในรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้
ทางด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์จงั หวัด
3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอื่น ๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถาม
ทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลกลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลาย และสามารถนาไปขยายผลเพื่อ
อธิบายรูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรูท้ างด้านธุรกิจทีม่ คี ุณภาพของสานักงานพาณิชย์
จังหวัด ได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้

