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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถงึ ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการ
ตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื ผู ้ที่
สน ใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร จ านวน  400 คน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตรส์่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 31- 40 ปี ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมอีาชีพพนักงานบรษิัท และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนเท่ากับ 35,001-45,000 บาท ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์
พบว่าเพศมผีลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดับ 0.05 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แนวคดิผูป้ระกอบการ มคีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์ันระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกัน 
 
ค าส าคญั: แฟรนไชสอ์าหาร ธุรกิจแฟรนไชส ์การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์
 

Abstract 
The objective of this research was to study the Marketing Mix factors affecting decisions to 

purchase food franchise businesses in the Bangkok metropolitan area. The sample size in this study was 
a group of four hundred individuals interested in buying a franchise business. The findings can be 
summarized as follows: The demographic characteristics of most of the respondents were that they were 
female, aged between thirty one and forty years of age with a bachelor's degree worked as company 
employees and have an average monthly income of 35,001 to 45,000 baht.The testing of the research 
hypotheses revealed the following: The demographic characteristics identified amongst the participants 
had an effect decisions to purchase food franchise businesses in the Bangkok metropolitan area. The 
statistical significance was at a level of 0.05 .The marketing mix factors of distribution, place promotion 
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physical and process affected decisions to purchase a food franchise business in the Bangkok 
metropolitan area. The statistical significance was at level of 0.01.The entrepreneurial, aspect was 
related to the decision to purchase a food franchise  business in Bangkok metropolitan area at a 
statistically significant level of 0.01,Indicating that both variables were at a moderate level and in the 
same direction 
 
Keywords:  Food Franchise, Business Franchise, Purchase Food Franchise Business 
 
บทน า 

โลกธุรกิจในยุคปจัจุบันน้ี อายุและประสบการณ์ชีวิต จะไม่เป็นอุปสรรคในการเริม่ตน้ท าธุรกิจ  เมื่อนัก
ธุรกิจหน้าใหม่สามารถประสบความส าเร็จ ไดโ้ดยการสรา้งธุรกิจเงินล้านโดยมใีหเ้หน็กันอยู่ไม่น้อยในปจัจุบนั ซึ่ง
นักธุรกิจเหล่าน้ีล้วนมปีจัจยัเริม่ต้นของความส าเร็จมาจากไอเดยีทีแ่ปลกใหม่ โดยเริม่ตน้จากการเป็นผูบ้รโิภคและ
ใช้ความสามารถ และความทุ่มเทโดยกล้าที่จะเสี่ยงรวมไปถึงการหาข้อมูลต่างๆดว้ยตนเองจากอินเตอรเ์น็ท เพื่อ
น าขอ้มูลทีไ่ดม้าเริ่มต้นแนวคิดของการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง ดว้ยวิชาความรูแ้ละประสบการณ์จากการไดร้ับ
ค าแนะน าจากเจา้ของธุรกิจแฟรนไชส์ และเริม่ลงมือวางแผนธุรกิจทนัท ีนัน่ท าใหไ้อเดยีเขา้กับตลาดและมีความ
ทนัสมัยโดยมองเห็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ หรือบางคนที่เริ่มท าธุรกิจโดยการเห็นความส าเร็จของเจา้ของ
ธุรกิจแฟรนไชสแ์ละมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเติบโตในการท าธุรกิจ โดยวิธกีารต่อยอดเพื่อสร้างฐานลูกคา้ทีแ่ขง็แรงแทน
การสรา้งธุรกิจใหม่ดว้ยตนเอง 

การตดัสนิใจในการท าธุรกิจในปจัจุบนั หลายคนฝนัเอาไวว้่าอยากทีจ่ะมธุีรกิจเล็กๆเป็นของตวัเอง เพื่อจะ
ไดไ้ม่ตอ้งเป็นลูกน้องของใคร อย่างไรก็ตามหากว่ากันตามความเป็นจรงิไม่ใช่ใครก็ไดท้ีจ่ะสามารถมธีุรกิจเป็นของ
ตวัเอง เน่ืองมาจากดว้ยสภาพเศรษฐกิจ ความสามารถในการจัดการดา้นต่างๆ ทุกอย่างมนัส่งผลให้เหน็ว่ากว่าจะ
เกิดธุรกิจขึน้มาสกัชนิดจงึไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในปจัจุบันส าหรับคนที่มคีวามใฝ่ฝนัในลักษณะน้ีสามารถท าให้ตวัเอง
ประสบความส าเรจ็ได้ง่ายขึน้ดว้ยการเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชสแ์ล้วมาบรหิารงานเองต่อการท าธุรกิจแฟรนไชสผ์ู ้ที่
ตอ้งการท าธุรกิจไม่จ าเป็นต้องมคีวามรูใ้นเรื่องของธุรกิจมากก็สามารถเริม่ตน้ท าได้ เพราะว่าหลายๆธุรกิจแฟรน
ไชสจ์ะมกีารแนะน าวธิกีารขายเบือ้งตน้ วธิกีารท าใหร้า้นน่าสนใจ รวมไปถงึแนะน าการท าบญัชีเบือ้งตน้ส าหรบัการ
ค านวณค่าใช้จ่าย ต่อใหไ้ม่เคยมคีวามรู้เกี่ยวกับธุรกิจก็สามารถประกอบกิจการแฟรนไชส์ไดอ้ย่างง่ายดาย ท าให้
หลายคนมองว่าโอกาสในการประสบความส าเรจ็มอียู่มาก 

ภาพรวมและสถติธิุรกิจแฟรนไชสไ์ทยตลอดปี 2559 จากรายงานของสมาคมแฟรนไชสไ์ทยระบุว่า ธุรกิจ 
แฟรนไชสไ์ทยมปีระวตัคิวามเป็นมานานกว่า20 ปี ปจัจุบนัมแีฟรนไชส ์กว่า 90,000ราย เกิดใหม่วนัละ20แห่ง และ
จากการศึกษาของ สสว.และฐานขอ้มูลเอสเอ็มอ ีคาดว่าจะมจี านวนผูป้ระกอบการธุรกิจ แฟรนไชสเ์พิม่เป็น 850 
บรษิัท และตลาดแฟรนไชสจ์ะมีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาท ในปี 2560 จะเห็นได้ว่า ในรอบปี 2559 กลุ่ม
ธุรกิจแฟรนไชส์ทีไ่ด้รบัความนิยมลงทุน และมีผูป้ระกอบการธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากทีสุ่ด คือ กลุ่มธุรกิจ
อาหาร ทีม่ีมากถึง 118 กิจการ รองลงมา คือ กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม จ านวน 106 กิจการ, กลุ่มการศึกษา 
จ านวน 87 กิจการ, กลุ่มบรกิาร 39 กิจการ ดงันัน้ ธุรกิจแฟรนไชส์ จงึเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง ว่าสามารถท าให้
คนธรรมดาเป็นเจา้ของธุรกิจส่วนตวัได ้เพยีงแค่เรยีนรูง้าน เรยีนรูร้ะบบแฟรนไชส ์อกีทัง้ช่วยสรา้งงาน สรา้งอาชีพ 
ขยายตวัและส่งเสรมิ GDP ใหก้ับประเทศไดอ้กีทางหน่ึง 

ในการวิจยัครัง้น้ีจะมุ่งเน้นศึกษาถงึปจัจยัทางส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสนิใจ
ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหาร และผูว้ ิจยัไดเ้ลือกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ในการศึกษา เพราะ
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เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทุกด้าน เช่น การศึกษา อาชีพ รายได้ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อที่
หลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปและผลการวจิยัทีส่รุปออกมาจะเป็นขอ้มูลในการสนับสนุนการซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส ์ใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการเกิดความเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชสม์ากขึน้และเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนกลยุทธใ์หธุ้รกิจแฟรนไชสม์ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาถงึการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ของผูป้ระกอบการ 

2. เพื่อศึกษาถึงปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถงึแนวคดิของผูป้ระกอบการทีม่คีวามสัมพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีศึกษาถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ที่มี
ความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ผูว้ ิจยัได้อ้างอิงแนวความคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543:  
38-39) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึอายุเพศ วงจรชีวติของครอบครวั การศึกษา รายได ้เป็นต้น 
ลักษณะดงักล่าวมคีวามส าคัญต่อนักการตลาด เพราะเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสนิคา้ทัง้หลาย การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร ์ชี้ใหเ้หน็ถงึการเกิดขึน้ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไปตามช่วงเวลาหรอื
ลดความส าคญัลง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม ดา้น
ลักษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผูว้จิ ัยไดอ้้างอิงแนวความคิดของ คอตเลอร ์
และอารม์สตอง (Kotler & Armstrong , 1994, p. 6) กล่าวว่า การตลาดเป็นกระบวนการทางสงัคมและการบรกิาร
ซึ่งบุคคลและกลุ่มบุคคลไดร้ับสิ่งที่สนองความจ าเป็นและความต้องการของเขา จากการสร้างและแลกเปลี่ยน
ระหว่างผลิตภณัฑแ์ละมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) ด้านกระบวนการ (Process) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัยสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถาม 
 แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ ผู ้วจิยัไดอ้้างองิแนวความคิดของ มลิเลอร ์(Miller, 1983) 
ใหค้ านิยามของความเป็นผูป้ระกอบการในเชิงกลยุทธไ์ว้ว่าความเป็นผูป้ระกอบการเป็นการด าเนินงานเพื่อพฒันา
ความคิดใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์หรอืนวตักรรมในลักษณะต่างๆ ไปสู่การมองหาช่องทางใหม่ๆ ของตลาด เพื่อเอาชนะ
คู่แข่งใหไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานวจิยัสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตดัสินใจซ้ือ ผูว้จิยัได้อา้งองิแนวความคิดของ Kotler (2000, p. 176-
178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปจัจยัภายใน คือแรงจูงใจ การรบัรู้การเรียนรูบุ้คลิกภาพและ
ทศันคตซิึ่งจะแสดงให้เหน็ถงึความตอ้งการ และตระหนักว่ามสีินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มผีูบ้รโิภคเข้ามา
เกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์ับขอ้มูลทีม่อียู่หรอืขอ้มูลทีฝ่่ายผูผ้ลิตใหม้าและสุดทา้ยคอืการประเมนิค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบงานวจิยัสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการวจิยั ครัง้น้ี 

ธชัพงษ์ อภิรกัษ์นันท์ชัย (2557) จากงานวจิัยครัง้น้ี ผู ้ว ิจยัไดน้ าความคิดในเรื่องปจัจัยทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อธุรกิจ มาปรบัใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และน าความรู้ที่ได้มาตัง้เป็นแบบกรอบ
แนวความคดิ อาทเิช่น เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดต้่อเดอืน และสถานภาพ 

ณัฐภสัสร แสงเงนิ (2559)จากงานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดน้ าความคดิในเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส ์7-Eleven ของผูท้ี่สนใจในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล มาเป็นแนวความคดิทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด และน าความรูม้าปรบัเป็นกรอบแนวความคดิได้ 
              รตันา สทิธอิ่วม  (2557) จากงานวจิยัครัง้น้ี ผู ้วจิยัไดน้ าความคดิในเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มาเป็นแนวความคดิทางดา้นการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ และน าความรูม้าปรบัเป็น
กรอบแนวความคดิได ้
 
วิธีด  าเนินการวิจยั 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้น้ี คือผู ้ที่สน ใจซื้ อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรการหาขนาด
ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสูงสุดทีจ่ะเกิดขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน385 คน เพิม่
จ านวนตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย แบ่งได้เป็น 3 
ขัน้ตอน  ขัน้ที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จากการเขา้ร่วมงานออกบูธแสดงสนิค้าแฟรนไชส์ ดงัน้ี งานมหกรรมแฟรนไชส์ สรา้งอาชีพ ครัง้ที ่
29 จัดขึ้นวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ RAMA 2 HALL ชั ้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, งาน FOOD 
CHOICE จดัขึน้วนัที ่12-24 ธนัวาคม 2561 ณ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ,์ งาน FOOD FUN FEST จดัขึน้วนัที่ 
17-21 ธนัวาคม 2561 ณ ครสิตลั ดไีซน์เซ็นเตอร,์ งานแฟรนไฃสข์ายด ีครัง้ที ่2 จดัขึน้วนัที ่1-5 กุมภาพนัธ ์2562 
ณ แฟชัน่ไอซ์แลนด์ ชัน้ 3 ขัน้ที ่2 ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจากขัน้ที ่1 ตามสดัส่วนจ านวนตวัอย่างทัง้หมด จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในสดัส่วนทีเ่ท่ากัน คอืงานออกบูธแสดง
สนิคา้แฟรนไชสด์งักล่าวงานละ100 ชุด ขัน้ที ่3 ใช้วธิสีุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ตามสดัส่วนในขัน้ตอนที ่3 จนครบ 400 คน 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิัยไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ หรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
ศึกษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยได้มาจากการศึกษาและคน้คว้าขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เว็บไซต์ ทฤษฎี แนวความคิด 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกับขอ้มูลทีต่อ้งการ แบบสอบถามทีใ่ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิด (Open-ended response questions) และค าถาม
ปลายปิด(Close-ended response questions) ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถาม
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ขอ้มูลด้านข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะค าถามแบบใหเ้ลือกตอบเพียง
ค าตอบเดยีวและเป็นค าถามแบบปลายปิด(Close-end Questions) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ของส่วนประสมการตลาดโดย
แบ่งเป็น 7 ด้าน คอื ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร และดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ จ านวน 24 ขอ้ โดยแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือก
ลักษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยด้าน
แนวคิดของผูป้ระกอบการ จ านวน 8 ขอ้ เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert scale โดยมสีเกลอยู่ 5ระดบั จดัเป็นการ
วดัระดบัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ส่วนที4่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟ
รนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 7 ขอ้ เป็นการใหค้ะแนนแบบ Likert scale โดยมสีเกลอยู่
5ระดบั จดัเป็นการวดัระดบัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
             การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  การวจิยัครัง้น้ี มุ่งศึกษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งขอ้มูลในการศึกษาค้นควา้รวบรวมขอ้มูลจาก 2 
แหล่งขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 
    1. ขอ้มูลทุตยิภูม ิเป็นการค้นคว้าขอ้มูลจากเอกสารที่สามารถอา้งองิได้ ผลงานวจิยัต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
     2. ขอ้มูลปฐมภูม ิเป็นการน าขอ้มูลจากผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม มาวดัปจัจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
            การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) 
 ในการวเิคราะหข์้อมูลเชิงพรรณาใช้สถติิความถี่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย   
(Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ในการน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมี
รายละเอยีดดงัน้ี                                                                                                                                                                
                แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผู ้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ   อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี่ ( Frequency) และ              
ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

แบบสอบถามส่วนที ่3 เกี่ยวกับปจัจยัดา้นแนวคดิของผูป้ระกอบการ โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)                                                                                                  

แบบสอบถามส่วนที ่4 เกี่ยวกับการตดัสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการตดัสนิใจ โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
ในการวเิคราะหข์อ้มูลสถติเิชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานเพื่อแสดงถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรต้น 

และ ตวัแปรตาม ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 เป็นการหาความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้สถิต ิ               
T-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
(Independent sample t – test) เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ One – way Analysis of Variance ใช้
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทีม่มีากกวา่ 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน
ขอ้ที ่1 อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะประชากรศาสตร์เป็นขอ้มูลประเภทนาม
บญัญัต ิ(Nominal scale) และ ขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 เป็นการหาอทิธพิลของตวัแปรอสิระต่อตวัแปรตาม คือ ปจัจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด กับ การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร โดยใช้สูตรหาสมการตัวแปรพยากรณ์ โดยการ
วเิคราะหถ์ดถอย (Multiple Regression Analysis) 
 สมมติฐานข้อ ท่ี 3 เป็นการหาความสัมพันธ์ตัวแปร 2 ตัว คือ แนวคิดของผู้ประกอบการกับ                 
การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร การทดสอบหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกัน 
ใช้สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 
     1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรยีบเทียบความถี่ หรอื จ านวนที่ตอ้งการกับความถี ่
หรอื จ านวนทัง้หมดทีเ่ทยีบเป็น 100  
     2. ค่าเฉลี่ย (Mean) คอื ค่าคะแนนตวัหน่ึงซึ่งเกิดจากการเอาค่าคะแนนทุกตวัมารวมกันแล้วหารดว้ย
จ านวนของคะแนนทัง้หมดเพื่อตอ้งการทราบค่าเฉลี่ยของตวัแปร (ชูศร ีวงศ์รตันะ.2541: 40)  
                3. ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรอื S.D.) เพื่อตอ้งการทราบ การกระจายของ
ขอ้มูลของตวัแปรเมื่อเทยีบกับตวักลางเลขคณิต (ชูศร ีวงศ์รตันะ2541: 40) 
            สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis)  

สถติ ิT-test ใช้เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระ
ต่อกัน (Independent sample t – test) One – way Analysis of Variance ใช้เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรทีม่ีมากกว่า 2 การวเิคราะห์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) สถิตคิ่า
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) การทดสอบหาค่า
ความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกัน  
           สถติทิีใ่ช้ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability of the test) 
โดยใช้วิธหีาค่าสัมประสิทธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยค่าแอลฟ่าทีไ่ด้จะแสดงถงึระดับ
ความคงทีข่องแบบสอบถาม โดยใช้วิธคี านวณของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient ) ซึ่งค่าแอลฟาทีไ่ด้
แสดงถงึค่าความเชื่อมัน่ (r) ของแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.75 (กัลยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2550:34-36) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยั เรื่องปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจ 
แฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 
      ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
                 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ทัง้หมด 400 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน                
270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.5 ระดับการศึกษาปรญิญาตร ี
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จ านวน 272 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.0 อาชีพเป็นพนักงานบรษิัท จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืนเท่ากับ 35,001 - 45,000 บาท จ านวน184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0  
 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธต์่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจ แฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็ เห็นด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.798 เมื่อพิจารณาแต่ละ
ดา้นจะเหน็ไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัความคดิเหน็ เห็นดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล 
ดา้นลักษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยมคี่าเฉลี่ย 3.947  3.904  3.836  3.834  3.784  3.675 3.601  ตามล าดบั 
 ข้อมูลแนวคิดของผู้ประกอบการท่ีมีความสมัพนัธต์่อการตัดสินใจซ้ือธุรกิจ แฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิดของผู้ประกอบการ โดยรวมพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความ
คดิเหน็ ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.095 เมื่อพจิารณาแต่ละดา้นจะเหน็ไดว้่า แนวคดิของผูป้ระกอบการ 
ที่อยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุดคือ ผู ้ประกอบการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝนัที่จะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.285 และระดับความคดิเห็นในระดับมาก คือ ผู ้ประกอบการต้องมีความเชื่ อมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง ผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจในความเสีย่งของการท าธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งมแีรงกระตุน้ที่
จะบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเรจ็ ผูป้ระกอบการมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริม่ตน้สิง่ใหม่ ผูป้ระกอบการตอ้ง
มีความสามารถในการตัดสินใจที่แตกต่าง ผู ้ประกอบการต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท าธุรกิจ และ
ระบบแฟรนไชส์มีการสนับสนุน การด าเนินกิจกรรมด้านผู้ประกอบการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.185  4.180  4.150  
4.100  4.078  3.955 และ 3.825 ตามล าดบั 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน แตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถเขยีนสมมตฐิานย่อยไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
เพศพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกัน การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ
ทีแ่ตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานที ่1.3 การศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 



8 
 

 การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มการศึกษา
พบว่า การศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.4 อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามอาชีพพบว่า 
อาชีพทีแ่ตกต่างกัน มกีารตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานที ่1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 การตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มรายได้
พบว่า รายได้ทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานที ่2 ปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้ อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านกระบวนการ ดา้นลักษณะทางกายภาพ  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสรมิการตลาด ตามล าดบั มคี่าสมัประสทิธิ ์เท่ากับ 0.361  0.243  0.152  และ 0.145 ตามล าดบั เป็นปจัจยัที่
เป็นก าหนด การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนตัวแปรที่ไม่มี
ความสมัพันธก์ับการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครมี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นบุคคล 
 สมมติฐานที่ 3 แนวคดิของผู้ประกอบการ มีความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 แนวคิดผู ้ประกอบการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีค่า r เท่ากับ 0.63  แสดงว่าตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดยีวกัน กล่าวคือ ถา้มแีนวคดิผู ้ประกอบการเพิ่มขึน้จะท าใหผู้บ้รโิภคมกีารตดัสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อ
ธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร   มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี  
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะด้านประชากรศาสตรป์ระกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน แตกต่างกัน มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
พบว่า 
 1.1 ดา้นเพศ การตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญิง 
มกีารตดัสนิใจซื้อมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากว่า พฤตกิรรมการซื้อจะเป็นสิง่ทีผู่ห้ญิงใหค้วามตระหนักถงึประโยชน์ 
และผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการลงทุน ซึ่งจะแสดงใหเ้หน็ถงึความละเอยีดรอบคอบในการตัดสนิใจ โดยส่วนทีย่าก
ทีสุ่ดของการเป็นผูป้ระกอบการแฟรนไชส ์หรอืเจา้ของธุรกิจในช่วงเริม่คอื แผนการด าเนินธุรกิจ การซื้อแฟรนไชส ์
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จะไม่ตอ้งเสยีเวลาลองผดิลองถูกในการด าเนินธุรกิจใหไ้ดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภค แฟรนไชสจ์ะไดร้บัระบบต่างๆ 
ในการด าเนินธุรกิจ ทีพ่สิูจน์แล้วว่า หากปฏบิตัติามระบบทีเ่จา้ของแฟรนไชสก์ าหนดเอาไว ้จะท าใหผู้ซ้ื้อแฟรนไชส์
ประสบความส าเรจ็ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ภรณ์ทพิย์ พูลผล (2556) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดที่มี
ผลต่อการด าเนินธุรกิจแฟรนไชส ์ร้านคาเฟ่อเมซอล ในจงัหวดัชลบุรี โดยพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ การ
ด าเนินธุรกิจแฟรนไชส ์รา้นคาเฟ่อเมซอล ในจงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกันอย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมตฐิานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ดา้นลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจ  แฟรนไชส ์ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 2.1 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสนิใจซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส ์
ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิต ิที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
โดยการเลือกท าเลทีต่ ัง้รา้นถอืเป็นหน่ึงองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญั ทีช่่วยธุรกิจแฟรนไซสส์ามารถด าเนินธุรกิจคา้
ประสบความส าเร็จไดเ้ร็วขึน้ จ าเป็นตอ้งเลือกท าเลโดยใช้ความรู้ทางด้านการวเิคราะหต์ลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภค 
และภาวะเศรษฐกิจเพื่อเป็นตวัช่วยในการพจิารณาคัดเลือกสถานที่ให้เหมาะกับการด าเนินธุรกิจแฟรนไซส์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษรา พูลศรี (2553)  ได้ศึกษาเรื่อ ง ป ัจจัยแห่งความส าเร็จของแฟรนไชส์
โทรศัพทม์อืถอื DTAC กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์ับการบรกิารรา้น DTAC SHOP ซึ่งสอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด 
 2.2  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส ์
ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิต ิที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
โดยมีการส่งเสรมิการตลาดให้เขา้ถึงกลุ่มผู ้บริโภค มกีารออกบูธงานแสดงสินค้า แฟรนไชส์ เป็นการโปรโมท
ธุรกิจแฟรนไชสใ์ห้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกคา้ไดด้ี เพราะงานแสดงสินคา้แต่ละงาน มทีีมประชาสมัพนัธท์ี่ช่วยโป
รโมทใหค้นมาเดนิในงานเป็นจ านวนมาก จงึเป็นขอ้ดเีมื่อมคีนมาเดนิงานแสดงสนิคา้จ านวนมากๆ ธุรกิจแฟรนไชส์
จะเป็นทีรู่้จกัในวงกวา้งขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ก าลังไดร้ับความนิยมอย่างมาก เพราะถอืเป็นรูปแบบ
ใหม่ของการน าเสนอศักยภาพของธุรกิจ และโอกาสลงทุนทางธุรกิจสู่สายตากลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรง คนทีไ่ป
เดนิก็อยู่แวดวงแฟรนไชส ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ววิศิน์ ใจตาบ(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสินใจซื้อเบเกอรีข่องผู ้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าปจัจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเบเกอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ซึ่งอธบิายไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นความพยายามของธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัความพงึพอใจอนัเป็นเป้าหมายส าคญั 
 2.3 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อธุรกิจ แฟรนไชส ์
ประเภทอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถิต ิที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้
โดยลักษะทางกายภาพจะกล่าวถงึ ความชัดเจนของตราสินค้า เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งใหก้ับธุรกิจได้จากตรา
สนิคา้ทีจ่ะบ่งบอกความเป็นตวัตนของธุรกิจ และยงัสะทอ้นถงึคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร รูปแบบการใหบ้รกิาร
ของพนักงานบรรยากาศ การตกแต่งร้าน การแต่งกาย ซึ่งสิง่ต่างๆเหล่าน้ีสามารถสรา้ งภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมี
เอกลักษณ์ในธุรกิจและชูสญัลักษณ์นัน้ใหเ้ด่นตามคุณลักษณะที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ณัฐภัสสร 
แสงเงนิ (2559)ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven ของผู้ที่สนใจในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยพบว่าปจัจยัดา้นกายภาพ มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์7-Eleven 
ของผูท้ี่สนใจในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในเรื่องการจัดรา้นที่มคีวามสะอาด มกีารจดัร้านทีส่วยงามมี
แสงสว่างพอเหมาะ และมรีะบบการจดัการทีด่ ีในการด าเนินธุรกิจ 



10 
 

 2.4 ดา้นกระบวนการ พบว่ามคีวามสมัพนัธท์างบวกกับการตัดสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภทอาหาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนัียส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 สอดคล้องกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยกระบวนการ
ของธุรกิจแฟรนไชส์ จะมกีารศึกษาข้อมูลของธุรกิจ เพื่อหาข้อดีและขอ้เสยี ซึ่งการด าเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรน
ไชส ์ก าลังไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกธุรกิจ ผู ้ประกอบการรายใหม่เป็นจ านวนมาก ต่างสนใจเขา้สู่วงจร
ธุรกิจดว้ยวธิกีารน้ี โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม เน่ืองจากการเขา้สู่ธุรกิจนั ้นท าไดค้่อนขา้งง่าย
เพราะผูข้ายแฟรนไชสนั์น้ ไดม้กีารวางระบบต่างๆ โดยเฉพาะการเขา้สู่ตลาดไวพ้อสมควรแล้ว ในขณะเดยีวกันยัง
มธีุรกิจทีด่ าเนินการในรูปแบบแฟรนไชส ์ใหเ้ลือกหลากหลายประเภท โดยสามารถใช้เงนิทุนด าเนินการทีไ่ม่สูงมาก
นักก็เป็นเจ้าของกิจการได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาพัชร บ ารุงกิจ  (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยสู่
ความส าเรจ็ในการเป็นผูป้ระกอบการรา้นขายหนังสอื ในกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการเป็นวธิปีฎบิตัทิีม่คีวาม
จ าเป็นในการใหบ้รกิาร การส่งมอบผลิตภณัฑใ์หก้ับลูกค้า จะตอ้งออกแบบและปฎบิัตติามกระบวนการเพื่อให้มี
ความสะดวก และรวดเร็วอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ซึ่งจะส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความพงึพอใจสูงสุด
และกลับมาใช้บรกิารอกีครัง้ 
 สมมติฐานที่ 3 แนวคดิของผู้ประกอบการ มีความสมัพนัธต์่อการตดัสนิใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์ประเภท
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดย
ผูป้ระกอบการจะตอ้งใหค้วามส าคญักับความส าเรจ็ของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ กัญญาพชัร บ ารุงกิจ
(2552) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ในการเป็นผูป้ระกอบการร้านขายหนังสือในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
พบว่าการท าธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จนั ้นส้วนหน่ึงตอ้งมาจากตัวของผูป้ระกอบการ ต้องมคีวาม อดทน ขยัน 
สามารถแก้ปญัหาต่างๆไดอ้ย่างทนัท่วงท ีเพื่อผลักดนัไปสูเ้ป้าหมายทีว่างไว ้โดยใหค้วามสมัพนัธก์ับหน้าที ่ทุ่มเท
กับการท างานดว้ยวธิกีารหาความรูใ้หม่อยู่เสมอ และมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองเพื่อน าไปสูก่ารกล้าทีจ่ะตดัสนิใจอย่าง
ทนัท่วงทใีนการเผชิญกับปญัหาหรอืเรื่องที่ตอ้งใช้การตัดสินใจ ผู ้ประกอบการจะต้องมแีรงกระตุ ้นอย่างมากทีจ่ะ
บรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ หรือมีจิตนาการทีไ่ม่เหมือนคนอื่น  ผู ้ประกอบการที่
ประสบความส าเรจ็นัน้ จะต้องมคีวามคดิสร้างสรรค์ทีอ่ยู่ในกรอบทีผู่ ้ประกอบการสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง มี
แนวคิดมีความฝนัในการประกอบธุรกิจที่ยิ่งใหญ่  สามารถมองจากจุดเล็กๆ  แล้วสานฝนัใหส้ามารถขยายเป็น
กิจการใหญ่โตได ้ในขณะทีบุ่คคลทัว่ไปจะมองเพยีงบางส่วนเท่านัน้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 ผลการศึกษา ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหาร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
 1. จากผลการวจิัยท าให้ทราบกลุ่มทีม่กีารตดัสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส ์คือเพศหญิง อายุ31 -40ปี ระดับ
การศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานบรษิัท กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อการท าธุรกิจ 
แฟรนไชสใ์ห้กลุ่มน้ีมากยิง่ขึ้น เน่ืองจาก อายุ 31-40 ปี อยู่ในระหว่างการสรา้งเน้ือสรา้งตัววางรากฐานของชีวิต 
นอกจากการประกอบอาชีพหลักแล้วยงัมองหาอาชีพเสริมที่สามารถท าช่วงที่ว่างจากการท างานประจ าได ้แล ะ
ธุรกิจแฟรนไชส ์เปรยีบเสมอืนธุรกิจของคนรุ่นใหม่ โดยมธีุรกิจของคนรุ่นใหม่เกิดขึน้มากมาย เป็นธุรกิจทีม่รูีปแบบ
ใหม่ หรือมนีวตักรรมใหม่ๆ ทีม่ศีักยภาพทีจ่ะเติบโตได ้โดยแฟรนไชสจ์ะเป็นช่องทางที่ช่วยในการขยายธุรกิจได้
รวดเรว็ขึน้ โดยไม่จ าเป็นทีต่อ้งมเีงนิทุนสูง 
 2. จากผลการวิจยัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ที่ 35,001 – 45,000 บาท/เดือน เมื่อ
พจิารณาจากรายไดแ้ล้วอยู่ในระดบัด ีหากเก็บออมจากรายไดป้ระจ าจะท าใหม้เีงนิทุนในการไปต่อยอดท าธุรกิจแฟ
รนไชส ์เพื่อเป็นการต่อยอดในการหารายไดท้ี่นอกเหนือจากการท างานประจ า หรือผูต้อบแบบสอบถามทีท่ าธุรกิจ



11 
 

ส่วนตวัจะขยายธุรกิจมากกว่า 1 ย่อมท าไดง่้าย เน่ืองจากธุรกิจแฟรนไชสเ์ปรยีบเสมอืนการถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่น
พีสู่่รุ่นน้อง เพื่อความส าเรจ็ในธุรกิจ 
 3. ดา้นผลิตภณัฑ ์ในการท าธุรกิจแฟรนไชสส์ิง่ส าคญัที่สุดคอืชื่อเสยีงทีด่ขีองแฟรนไชส ์ซึ่งถอืได้ว่าเป็น
ลักษณะที่ดีและส าคัญที่สุดข้อหน่ึงที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเลือกแฟรนไชส ์เพราะชื่อเสยีงทีด่ ีของ  
แฟรนไชส ์หมายถึงความนิยมชมชอบของผู้บรโิภคต่อธุรกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นตวัสนิคา้ ระบบและรูปแบบการ
ให้บริการ รวมถึงความสามารถของบุคลากร โดยการให้เจ้าของแฟรนไชส์ ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการผ่านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เพื่อใหว้ัตถุดบิมีคุณภาพ เหมอืนกันทุกสาขา เพื่อการนัตีคุณภาพใหก้ับผูบ้รโิภคได ้เพราะผูบ้รโิภคเปรยีบเสมอืน
กรรมการตดัสนิทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการท าธุรกิจ แฟรนไชส ์ดงันัน้การด าเนินธุรกิจแฟรนไชส ์ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของผูบ้รโิภค 
ย่อมหมายถงึความต้องการและความยอมรบัที่มอียู่ในตลาดอยู่แล้ว สามารถหาลูกคา้ไดง่้ายขึน้ เป็นทีย่อมรบัได้
ง่ายขึน้เมื่อด าเนินธุรกิจ  
 4. ดา้นราคา ผูท้ี่สนใจที่จะลงทุนธุรกิจแฟรนไชสจ์ะต้องม ีการประเมนิการโครงสร้างทางการเงนิเช่น ถ้า
การเปิดแฟรนไชส์ 1 แห่ง จะมรีายละเอยีดในการลงทุนอย่างไร มคี่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จุดคุม้ทุนจะอยู่ทีลู่กคา้กี่คน 
ยอดขายที่จะคุม้ค่าใช้จ่ายต่อเดอืนอยู่ทีต่วัเลขประมาณเท่าไหร่  และเป้าหมายควรมีลูกคา้ขัน้ต ่าเท่าไหร่ โอกาสที่
จะไดเ้งนิลงทุนคนืประมาณกี่ปี  และคุม้หรอืไม่ ทีผู่ซ้ื้อ แฟรนไชสจ์ะมาลงทุนท าธุรกิจน้ี ซึ่งจะท าใหเ้จา้ของ  แฟรน
ไชส์เหน็ภาพที่ชัดขึน้ และมีตวัเลขทีเ่ข้าใกล้ความเป็นจรงิที่จะเกิดขึน้ ซึ่งส่วนน้ี จะมคีวามส าคญัต่อการก าหนด
ราคา การท าสญัญา การเก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) และ ค่าธรรมเนียมรายเดือน (Royalty 
Fee) 
 5. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูท้ีส่นใจท าธุรกิจแฟรนไชสจ์ะตอ้งมกีารวางแผนกลยุทธ ์โดยการก าหนด
ระยะห่างของท าเลทีต่ ัง้รา้น ในรศัมทีีห่่างกัน ท าเลทีต่ ัง้มีความเหมาะสม แมว้่าสนิคา้หรอืบรกิารจะมีความโดดเด่น
หรอืมคีวามน่าสนใจและเป็นทีต่อ้งการของผูซ้ื้อ แต่หากเลือกท าเลทีจ่ะเปิดด าเนินการไม่เหมาะสม เช่น สถานทีท่ี่มี
ลูกคา้สญัจรไปมาน้อยหรอืสถานทีซ่ึ่งลูกคา้เดนิทางมาไม่สะดวก  ประการส าคญัพืน้ทีนั่น้มผีูป้ระกอบการทีด่ าเนิน
ธุรกิจคล้ายหรอืใกล้เคยีงกัน เปิดกิจการอยู่เป็นจ านวนมากอยู่แลว้ ซึ่งปจัจยัดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย
หรอืการแข่งขนัทีรุ่นแรงและส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของธุรกิจในทา้ยทีสุ่ด 
 6. ด้านการส่งเสรมิการตลาด เมื่อธุรกิจประสบความส าเรจ็ พรอ้มที่จะขยายสาขาดว้ยระบบแฟรนไชส ์
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องมี การสรา้งแบรนด์ สร้างมาตรฐาน คุณภาพแฟรนไชส์ มีการมองหากลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ทีจ่ะเขา้มาเป็นผูซ้ื้อแฟรนไชส์ ขัน้ตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ โปรโมทธุรกิจแฟรนไชส ์ใหก้ลุ่ม
ลูกคา้รวมถงึนักลงทุนไดรู้จ้กัมากขึ้น เพื่อท าการขายแฟรนไชส์ แมจ้ะเป็นกิจกรรมทางการตลาด ที่ไม่ไดเ้น้นขาย
สนิคา้และบรกิารโดยตรง แต่ก็เป็นกิจกรรมทีช่่วยสรา้งภาพลักษณ์ใหก้ับองคก์รหรอืบรษิัทไดเ้ป็นอย่างดี 
 7. ดา้นบุคคล เจา้ของธุรกิจแฟรนไชส์มกีารจดัท าคู่มอืการด าเนินธุรกิจให้กับผู ้ทีม่าลงทุนในธุรกิจแฟรน
ไชส ์เพราะการถ่ายทอดธุรกิจทัง้ระบบในระยะเวลาเพยีงไม่กี่วนัเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นการมคีู่มือแนะน า วิธกีาร
แก้ปญัหา หรอืการจดัอบรมก่อนเริม่ตน้ธุรกิจ ถอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มและลดความเสีย่งใหเ้จา้ของแฟรนไชส ์
และผูท้ีม่าลงทุนเช่นกัน หลังจากเริม่ตน้ธุรกิจแล้ว ควรมกีารตรวจสอบมาตรฐานของสนิคา้หรอืผลิตภณัฑใ์หไ้ด้ตาม
มาตรฐานทีว่างไว ้ 
 8. ดา้นลักษณะทางกายภาพ เจา้ของธุรกิจแฟรนไชสค์วรมกีารตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เน่ืองจากการ
ท าธุรกิจแฟรนไชสอ์าหาร สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัผูบ้รโิภคคอืความสะอาด เพราะจะท าใหผู้ ้บรโิภคมัน่ใจในสนิคา้ที่
จะเขา้มาใช้บรกิารและกลับมาใช้บรกิารอกีในครัง้ต่อไป 
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 9. ดา้นกระบวนการ เจา้ของธุรกิจแฟรนไชส ์ควรมกีารจดัระเบียบการด าเนินงานของ แฟรนไชส์ โดยมี
การใหค้ าแนะน าแก่ผูซ้ื้อสทิธแิฟรนไชส ์ตลอดอายุสญัญา ส่วนทีด่อียู่แล้วก าหนดขึน้เป็นมาตรฐานการท างาน สิง่ที่
ยงัไม่ดีควรมีการจัดระเบียบใหม่ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ได้ปฏิบัติตามอย่างเป็น
รูปแบบเดยีวกัน เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพสนิคา้ การบรกิาร และสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ไดเ้หมอืนกันทุกรา้น ซึ่ง
อาจจะเรียกได้ว่า ท าเป็นร้านต้นแบบ หรือสร้างเป็นร้านตัวอย่างในแบบที่ต้องการขายแฟรนไชส์ เพื่อศึกษา
รายละเอยีดและผลตอบรบัในทุกแง่มุม เพื่อท าใหม้ัน่ใจได้ว่าถา้มกีารขายแฟรนไชสไ์ปแล้ว ผูซ้ื้อจะสามารถด าเนิน
กิจการไดอ้ย่างราบรื่น ตามรูปแบบทีว่างไว ้จะมโีอกาสสรา้งก าไรให้กับกิจการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งการท าธุรกิจแฟ
รนไชส ์เป็นมากกว่าการซื้อขายธรรมดา แต่เป็นคู่คา้ทีจ่ะเตบิโตไปดว้ยกัน 
                10. แนวคิดของผู้ประกอบการ   ผูป้ระการทีด่ตี้องมคีวามคดิริเริม่สรา้งสรรค ์ หรอืมีจนิตนาการทีไ่ม่
เหมอืนคนอื่น  ซึ่งความคดิสรา้งสรรค์ของผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเร็จนัน้ ตอ้งเป็นความคดิสรา้งสรรคท์ีอ่ยู่
ในกรอบที่ผู ้ประกอบการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีความสามารถในการเสาะหาโอกาส จากความคิด
สรา้งสรรคท์ีม่อียู่ซึ่งบุคคลอื่นมองไม่เหน็  สามารถน าจตินาการมาแปลงเป็นความจรงิได ้ ไม่ว่าเรื่องนัน้จะเป็นเรื่อง
ทีห่ลายคนคาดไม่ถึงก็ตาม คุณลักษณะที่โดดเด่นของผูป้ระกอบการทีป่ระสบความส าเร็จประเภททีเ่หนือจาก
บุคคลทัว่ไปอกีอย่างคอื มแีนวคดิมคีวามฝนัในการประกอบธุรกิจทีย่ิง่ใหญ่  สามารถมองจากจุดเล็กๆ  แล้วสานฝนั
ใหส้ามารถขยายเป็นกิจการใหญ่โตได ้โดยเกิดจากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจโดยการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบที่ท าให้ผู ้ประกอบการเห็นภาพของธุรกิจอย่างชัดเจน  
มองเหน็จุดเริม่ตน้ และจุดสิน้สุดหลังจากนัน้จึงเกิดการสรา้งกิจกรรมทีย่ิง่ใหญ่  ในการเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ นอกจากน้ี ยงัเป็นผลจากการทีม่คีวามกล้าเสีย่งทีจ่ะลงทุนในธุรกิจ  ทีค่ านวณแล้ว่าจะใหผ้ลตอบแทน
ทีคุ่ม้ค่า ดงันัน้เมื่อคดิใหญ่ มองภาพใหญ่แล้วผลตอบแทนก็จะมากไปดว้ย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดีเป็น เพราะผู ้วิจัยได้รบัความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์  ดร.รสิตา              
สังข์บุญนาค อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านมาให้ค าปรึกษา 
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง และกรุณาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ยิ่ง แก่ผู ้วจิัยมาโดยตลอด นับตัง้แต่เริ่ม
ด าเนินการจนส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธ์ฉบับน้ี  ผู ้ว ิจัยรู้สึกซาบซึ้ งในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 นอกจากน้ีผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา  และ อาจารย ์ดร.อจัฉรียา   
ศักดิณ์รงค ์ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ เพื่อ
ปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
และใหค้ าแนะน าในการวจิยัครัง้น้ี  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และเจา้หน้าที่
บณัฑติวทิยาลัยทุกท่านทีใ่หค้ าแนะน าและช่วยเหลือประสานงาน 
 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถาม ทีก่รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ส าหรบังานวจิยั 
 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอขอบพระคุณครอบครวั เพื่อนนิสติ เพื่อนร่วมงาน และผูม้สี่วนช่วยเหลือส าหรบังานวจิยั
ตลอดมาจนส าเรจ็การศึกษาทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย 
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